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Efnisyfirlit. 

2 
Kaflar i efnisyfirlitinu. 

Stjórnarbrjef, auglýsingar, reglugjörðir o. fl. | Embættaskipan og sy fslana, veiting og lausn. 

Verðlagsskrár. ! Auglýsingar um óveitt embætti og sýslanir. 

Reikningar. | Heiðursgjafir. 

Åmtsr ráðsfundarský rslur. | Heiðursmerki. 

Ýmsar greiðslur úr landssjóði. | Ferðaáætlanir. 

Auglýsingar um útkomin lög o. fl. 

Skammstafanir: R. = Ráðgjafabrjef, L. = Landshöfðingjabrjef, Á. = Auglýsing, Rglgj. 

  

  
  

    

= Reglugjörð. 

Nr Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðsiðu- 
tal. 

Stjórnarbrjef, auglýsingar, reglugjörðir og fl. 

11. | 3. janúar | L. um gjöf C. V. R. Lot til ýmissa styrktarsjóða á Íslandi 

12. | 13. janúar | L. um afnám skýrslna um hið almenna ástand | 

13. | 13. janúar | L. um nidurlagning Hjörtseyjarkirkju og sameining Hjörts | 

| eyjarsóknar við Akrasókn . . . . 13 

14. | 13. janúar | L. um að hver og einn, sem vörur fær beint frá útlöndum eða 

sendir þangað, skuli gefa skýrsu um það... + + 13 

15. | 15. janúar | L. um makaskipti á kirkjujörð . . 088% 14 

16. | 22. janúar | L. um styrk til gufubátsferða í Austfirðingafjórðungi …… 14 

18. | 29. janúar | Rglgj. fyrir Vestmannaeyjasý su um lækning hunda af band- 

ormum SN | 15—16 

17. | 20. febrúar | L. um eptirlaun prestsekkju | 14—15 

36. | 91. febrúar | L. um hlunnindi handa sparisjóði . . FS 36 

48. | 25. febrúar | R. um gjaldgengi útlendra peninga í jarðabókarsjóð FR 57 

10. | 29. febrúar | Rglgj. um viðurværi skipshafna á Íslenzkum fiskiskipum  . . | 11—12 

40. | 29. febrúar | L. nm breyting á verðgildi brezkrar myntar Í dönskum pen- 

| gum . . - - 42 

31. | 4. marz A. um breyting á leiðarvísi fyrir þóstafgreiðslumenn 1. febr. 

| 1892, og leiðarvísi fyrir brjefhirðingamenn s. d. FS 30 

34. | 10. marz | L. um niðurlagning kirkna (Hvols og Staðarhóls) og bygging 

| nyrrar (Tjaldaness) 2 34 

49, | 12, marz | L., um sveitfesti hurfalings 22 2 2 Re 57—58  



IV 

  

  

  
  

  

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Slaðsiðu- 

172. 16. marz L. um ágreining um skilning á lögum 23. febrúar 1894 237 

50.| 20. marz | L. um gjald fyrir krossbandssendingar með póstum, er eigi er 
nægilega borgað undir þær …… 59 

51.| 25. marz | R. um yfirstjérn skråsetningarmåla og skipamælingar 59 
69. | 4. april Reglur um hreinsun hunda í Snæfellsness- og Hnappadals- 

sýslu . . SR 72 og 75 
52, | 10. apríl | L. um styrk til gufubátsferða í Vestfirðinga fjórðungi 59 
53. | 10. apríl | L. um lán til tóvinnuvjela . . . | 59—60 
54,| 11. april | L. um að ekki megi byggja í brekkunum fyrir ofan Sauðár- 

krók úr öðru efni en timbri eða grjóti, og fl. . 60 
55, | 15. april { L. um lántökuleyfi handa prestakalli til húsabóta á prests- 

setrinu FRA 60 
56. | 25. apríl | L. um kaup á jörðunni Seljalandi í Eyrarhreppi handa Ísa- 

fjarðarkaupstað im 61 
37, 6. maí L. um hlunnindi handa sparisjóði Húsar íkur - 61 
58. 8. maí L. um kaup á kirkjujörðinni Stekkjanesi handa Ísafjarðarkaup- 

stað 61 
59. 9. maí L. um tollgreiðslu | GI 02 
61. 9. maí L. um að Akureyrarbær megi byggja kvennaskóla og barna- 

skóla í fjelagi við Eyjafjarðarsýslu 65 
62. 9. maí L. um notkun utanríkisskipa við síldveiði . 65 
67. 9. maí Skýrsla um yfirsetukvennaumdæmi í Suðurumdæminu 68— 70 

68. 9. maí Skýrsla um yfirsetukvennaumdæmi Vesturamtinu 70—72 
63. | 13. maí L. um sveitfesti þurfalings 65—66 
64.| 13. maí | L. um útsvarsskyldu (dómstólamál) 66 
65. | 13. mai L. um lántökuleyfi handa Lundarkirkju 66 
70. 18. maí L. um flutning bústaðar hjeraðslæknisins í 13. læknishjeraði 73 
66. | 20, mai L. Nytt mat å nokkrum jårdum i Vesturskaptafellssyslu 67—68 
71.| 23. mai L. um bygging nýrrar kirkju í Keflavík . 73 
12.1 28. mai L. um lántökuleyfi handa Helgastadaprostakalli til húsbygg- 

ingar á prestssetrinu 74 
13. 1. júní L. um lántökuleyfi handa Höfðaprestakalli á Höfðaströnd til 

húsbyggingar á prestssetrinu . 74 
79. 5. juni L. um lántökuleyfi handa Tjarnarprestakali å Vatnsnesi til 

framhalds jarðabótum . 80 
81.| 19. júní | L. um lántökuleyfi Álptamý rarkirkju og Rafnseyrarkirkju . 95 
82. | 19. júní L. um lántökuleyfi handa Grundarprestakalli til húsbygging- 

ar á prestssetrinu eee en 96 
80. | 23. juni Fjallskilareglugjörð fyrir Borgarfjarðarsýslu 81—95 

103. | 25. juni | R. um skilning á lögum nr. 28, frá 14. desbr. 1877. 132 
130. 25, juni | Reglgj. um hundalækningar í Þingeyjarsýslu 174—176 
100.| 8. juli L. um låntåkuleyfi handa Beruneskirkju 121  



  

  

  

  

  

    

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðsíðu- 
tal. 

104. 13. júlí R. um að hin brezka skipamælingarregla skuli öðlast gildi á Íslandi 132 

105. 14. júlí A. um breyting á yfirsetukvennaumdæmunum í Norðurmúlasýslu |132—133 

106. 14. júlí Rglgj. fyrir Húnavatnssýslu um lækning hunda af bandormum (133 134 

109. 27. júlí L. um bann gegn innflutningi á lifandi peningi til Bretlands 143 

108. 31. júlí L. um innheimtu vínfangatolls og fl. SR 137 

127. | 13. ágúst | R. um bygging á húsi handa sjómannaskólanum í Reykjavík 170—171 

128. | 17. ágúst | R. um synjun konungsstaðfestingar á lagafrumvarpi um breyt- 

ing á lögum nr. 16, 16. septbr. 1898 um sjerstaka heimild til 

að afmá veðskuldbindingar úr veðmálabókunum . 171—173 

129. | 17. ágúst | R. um synjun konungsstaðfestingar á lagafrumvarpi um undir- 

búning verðlagsskráa . . . HF 173 

135 24, ágúst | Rglgj. fyrir Austurbarðastrandarsýslu um eyðing bandorma í 

hundum og fl. . ses 178—179 

123, | 25. ågust | L. um styrk til gufubåtsfer Þa í Sunnlendingafjórðungi SAR 169 

97. ágúst | L. um sveitfesti þurfalings …… FE 169 

29. ágúst | L. um flutning Skorrastaðarkirkju að Nesi í Norðfirði 169 

3. septbr. | L. um lántökuleyfi handa pingeyr raprestakali til husbygging- | 

ar å prestssetrinn . . . . . 20. …. + [169—170 

131. | 12. septbr. | L. um að Rangárvallasýslu sje veitt lån ur landssjóði SR 177 

132, | 12. septbr. | L. um låntåkuleyfi handa Breiðabólsstaðarprestakalli 1 Vestur- 

Í hópi | 177 

133. { 16. septbr. | L. um skilning á lögum nr. 36, 13. desbr. 1895, að því er 

| snertir það atriði, hvenær þau komi til framkvæmda 177—178 

144. | 18. septbr. | Konungleg staðfesting á skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð iðnað- 

| armanna í Reykjavík, ásamt skipulagsskránni —. 2... 187—188 

134. { 21. septbr. | Lum að Árnessýslu sje veitt lán úr landssjóði . 2. 2 . 178 

141. | 5. oktbr. | L. um niðurlagning Búlandskirkju og Ásakirkju, og bygging 

Grafarkirkju í Skaptártungu . . . . ……. . |185—186 

142. | 6. oktbr. | L. um að verja megi eldgosasjóði Suðuramtsins til styrktar fá- 

tækum leiguliðum, er tjón hafa beðið af jarðskjálptum í í Rang- 

| — árvallasýslu og Árnessýfsi 2 186 

143. | 7. oktbr. | L. um endurgreiðslu á tolli af brennivíni, er lekið hafði niður 186 

145. | 10. oktbr. | L. um endurgjald á peningum, er glatazt höfðu úr tveim póst- 

sendingum  . BE 189 

155. { 10. oktbr. | R. um synjun á allrahæstri staðfesting lagafrumvarps um nýja 

frímerkjagjörð . . 218—220 

156. | 10. oktbr. | R. um alþingissamþykkt útaf athugasemdum endurskoðenda 

landsreikninganna - a 220—222 

146. | 14. oktbr. | L. um að methylvínandi sje , tollfrjáls . . 190 

157. | 17. oktbr. | Konungleg staðfesting á skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð handa 

| ekkjum sjodrukknadra manna í Grytubakkahreppi 222—223 

58. | 17. oktbr. | R. um sölu á afrjettarlandi undan Kvennabrekku BA 223 

159. | 22. oktbr. | R. um endurgjald á útfararkostnaði dansks sjómanns . . „ J223--224  
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Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Bladsidu- 
tal. 

148. | 23. oktbr. | L. um mæling skipa …… . FR 193 
160. | 4. nóvbr. | R. um þingsályktun um Fræðslu um áfengi og áhrif þess á 

mannlegan líkama . . .. …. BR 225 
161. | 4. nóvbr. | R. um þingsályktun snertandi styrk íslenskra námsmanna við 

háskólann í Kaupmannahöfn . . . a 226 
162. | 4. nóvbr. | R. um þingsályktun um kennslu í íslenskri t tungu... 227 
151. | 9. móvbr. | A. um breyting á  yfirsetukvennaumdæmaskipun í Vestur- 

AM eee 204 
149. | 18. nóvbr. { L. um niðurlagning Eyvindarmúlakirkju og Teigskirkju og 

bygging Hlíðarendakirkju SR 193 
163. | 4. desbr. R. um að eigi megi veita þeim, sem biðu Hó af jarðskjálpt- 

unum, styrk af jarðeldasjóðnum . . . (228—229 
löt. | 8. desbr. | Rglgj. fyrir Gullbringu- og Kjósarsýslu í um notkun afrjetta, | 

| fjallskil, fjárheimtur, rjettahöld, meðferð á óskilafjenaði | 
Bj 

168. | 18. desbr. | R. um synjun konungsstaðfestingar á lagafrumvarpi um breyt- 
ing á lögum nr. 1 frá 8. janúar 1886, um veiting brauða 233 

164. | 24. desbr. | L. um lántökuleyfi handa Stafafellsprestakalli til húsbygging- 
ar á prestssetrinu FR . 229 

165. | 29, desbr. | L. um skilning á orðunum fast adsetur« i lögum 9. ågust 
1889 .... . 230 

166. | 29. desbr. | L. um mæling og skråsetning skipa 230—231 
167. | 30. desbr. | L. um sveitfesti þurfalings … … . 231—232 
169. | 31. desbr. | R. um synjun konungsstaðfestingar á lagafrumvarpi um eptir- 

laun oe eee eee eee oe us . 234 
170. { 31. desbr. | R. um synjun konungsstaðfestingar á lagafrumvarpi um afnám 

dómsvalds hæstarjettar í Íslenzkum málum 234—235 
171. | 31, .desbr. | R. um synjun konungsstadfestingar å lagafrumvarpi um kjår- 

gengi kvenna 235—237 

Verdlagsskrår 1896—1897. 
19. (21. febrúar | fyrir Austurskaptafellssyslu 17—18 
21. (21. febrúar | — Vesturskaptafellssýfsu. . 2... 19—20 
23. { 24. febrúar — Vestmannaeyjasýslu 21—22 
25. | 24. febrúar — Rangárvallasýslu 23 
33. | 24. febrúar — Árnessýslu BN . en eee eee 33—34 
35. | 24, februar —… Gullbringu- og Kjósarsýslu“ og Reykjavíkurkaupstað 35—36 
ð1. { 24. febrúar | —  Borgarfjarðarsýsu . 2... 3738 
39. { 10. marz — Mýrasýslu. . . FI 41—42 
27. { 10. marz — Snæfellsness- og Hnappadalssý su. FR 25—26 
28. 10. marz —- Dalasýsi. 2 27—28 
30. 10. marz | —- Barðastrandarsýslu . FA FR 29—30 
32. | 10, marz | — Ísafarðarsý. slu og Ísafjarðarkaupstað . 1 31—32    
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TANG! 

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðsíðu- 
tal. 

38. | 10. marz — Strandasýslu. eee eee en 39—-40 

41. { 20. febrúar —- Húnavatnssýslu. 2 eee eee |43—44 

42. 20. febrúar| — Skagafjarðarsýslu 1 45—46 

43. { 20. febrúar Eyjafjarðarsýslu og Akurey rarkaupstað =. . 202 4 + | 47—48 

44, | 20. februar — Pingeyjarsyslu . 2... | #9--00 

45. {21. febrúar Norðurmúlasýsli 2. Öl—52 

46. (21. febrúar| — Suðurmúlasýslu . 2 | 53—54 

Reikningar. | 

I. Sjóðir undir stjórn landshöfðingja. | 

1. 7. janúar | Reikningur y yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Hannesar prestaskóla- | 

kennara Årnasonar 1895. . . .. REE …( 2 

2. | 7. janúar | Reikningur yfir tekjurog gjöld styrktarsjóðs þeirra, er líða tjón | 

af jarðeldum, fyrir 1895... 2 0 0 eee een ne 2—-3 

3. { 7. janúar | Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktasjóð W. Fischers 1895 | 3 

4. | 7. janúar | Reikningur yfir tekjur og gjöld gullbrúðkaupslegats Bjarna amt- | 

manns Porsteinssonar og konu hans, fru Porunnar Hannes- | 

dóttur fyrir 1895 . . . 4 

173, | 20. desbr. | Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Christians IX. frá | 

1895—21/, 1896. 2 0 0 eee eee reen 1237—-238 

| 
II. Sjóðir undir stjórn eða umsjón stiptsyfirvaldanna. | 

147. | 29. febrúar | Reikningur yfir tekjur og gjöld landsbókasafnsins 1895 190—191 

74. | 20. apríl | Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkillii barnaskólasjóðs 1895 | T5—76 

139. 8. Júní Reikningur yfir tekjur og gjöld hins almenna kirkjusjóðs 1895 (18 82—183 

140. | 29. septbr. | Skýrslu um innieign kirkna í hinum almenna kirkjusjóði við | 

árslok 1895 2. eee keen (183—-185 

Ill. Sjóðir undir stjórn og umsjón amtsráðsins í | 

Suduramtinu. | 

83, | 16. janúar | Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suðuramtsins 1895 1 97 

86. | 16. janúar | Reikningur yfir tekjur og gjöld eldgosasjóðs Suðuramtsins (Eyja- 

fjallahreppanna) 1895... . . . 99 

7. | 18. janúar | Skýrsla um efnahag sy íslusjóða Í Suðuramtinu 1894 1—8 

8. | 18. januar | Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóða í Suðuramtinu 1894. 9—10 

85, | 20. janúar | Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og þurf- 

andi þjóðjarðalandseta og ekkna þeirra í Suðuramtinu 1895 ; 93—99 

84, | 21. febrúar | Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Suðuramts- 

ins 1895 . . . 1 97—98 

97. | 27. juni Skyrsla um efnahag síslusjóða í Suðuramtinu 1895 SR 115--116 

98. | 27. júní Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóða í Suðuramtinu 1895. 116—1I8
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| 

í. ! Dagsetni "yrirsö Blaðsíðu- Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. tal. 

IV. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðsins í Vest- 

uramtinu. 

118. | 16. janúar | Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Vesturamtsins 1895 (151 — 152 

5. | 18. janúar | Skýrsla um efnahag sýslusjóðanna í Vesturamtinu 1894. 4-—6 

6. {| 18. janúar | Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóðanna í Vesturamtinu 1894 6—7 

120. | 20. februar | Reikningur yfir tekjur og gjåld bunadarskålasjods Vesturamts- 

ins 1895. . 164—165 
136. | 20. febrúar | Reikningnr yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Vesturamtsins 1895 180 

137. | 26. apríl | Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns Vesturamtsins 1895 |180—181 

121. { 14. ágúst | Skýrsla um efnahag sýslusjóða í Vesturamtinu 1895 . 165— 167 

122. | 14. ágúst | Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóða í Vesturamtinu 1895 167--168 

V. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðsins í Norð- 

uramtinu. 

90. { 15. janúar | Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Norðuramtsins 1895 |110—111 

91. | 15. janúar | Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Norðuramtsins 1895 111 

93. | 15. januar | Reikningur yfir tekjur og gjöld prentsmiðjusjóðs Norðuramts- 

ins 1895 | 112 

96. | 15. januar | Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs fátækra ekkna og 

föðurlausra barna í Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað 

1895. . . FR 114—.115 

88. 13. júní Skýrsla um efnahag sýslusjóðanna í Norðuramtinu 1895. 108—109 

92, | 13. júní | Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns Norduramtsins 1895 112 

89. 15. júní Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóðanna í Norðuramtinu 1895 (109—110 

VI. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðsins í Aust 

uramtinu. 

101. | 19. janúar | Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Austuramts- 

ins 1895 . . FA 131 

102. | 19. janúar {| Reikningur yfir tekjur og gjöld g rjafasjóðs Guttorms prófasts 

Þorsteinssonar . . . 131 

111. | 19. janúar { Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðaðskólasjóðs Austurants. 

ins 1898585 . .... . . . BR 145 

116. | 19. janúar | Reikningur yfir tekjur og gjöld í gjafasjóðis Þjeturs sýslumanns 

Þorsteinssonar 1895 FR 149 

110. | 20. janúar | Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Austuramtsins 1895 (149. 144 

112. 14. júlí Skýrsla um efnahag sýslusjóða Austuramtsins 1894 145—.146 

113. 14. júlí Skýrsla um efnahag sýslusjóða Austuramtsins 1895 146—147 

114. | 15. júlí Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóðs Austuramtsins 1894 . 147—148 

115. 15. júlí Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóða Austuramtsins 1895. 148— 149 

138. | 27. júlí Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns Austuramtsins 1895 181      



  

  

    

  

  

  

Nr. | Dagsetning. | Fyrirsögn. Blaðsiðu- 
| tal. 

VII. Sjóðir prestaskólans. 

22. 2. mara Skýrsla um prestaskólasjóðinn . 20 

24. 2. marz Skýrsla um gjöf Halldórs Andrjessonar 22 

VILL. Landsbankareikningar. 

47. | 31. marz | Ágrip af reikningi landsbankans frá 1. oktbr. til 31. desbr. 1895. 55-—-56 

76. | 30. apríl Ágrip af reikningi landsbankans frá 1. janúar til 31. marz 1896. | í7- 18 

17. 24. juli Ágrip af reikningi landsbankans frá 1. apríl til 30. júní 1896. 11£9— 151 

153. | 31. oktbr. | Ágrip af reikningi landsbankans frå 1. juli til 31. oktbr. 1897. 1209— 210 

174. 17. april | Reikningur yfir tekjur og gjöld landsbankans 1895 |238-—244 

| IX. Ýmsir reikningar. | 

78. 131. des. 1895 Reikningur yfir tekjur og gjöld framfarasjóðs Jóns prófasts Mel- | 

| steds og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteðs fyrir 1895. | 79—-80 

26. | 6. janúar | Reikningur yfir tekjur og gjöld Möðruvallaklausturskirkju | 

|  fardagaárið 1894— 1895 a 24 

29. | 6. janúar | Reikningur yfir tekjur og gjöld Munkaþverárklausturskirkju 

fyrir fardagaárið 1894— 1895 28 

77. | 6. janúar | Reikningur yfir fekjur og gjöld fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 

1895 | 79 

94. { 10. janúar | Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Jóns Sigurðssonar 1895. 113 

95. | 10. janúar | Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Jóns Sigurðssonar 

til liggur 1895 114 

20. (10.0g20.jan.| Reikningur yfir tekjur o gjöld gjalasjóðs Örum & Wulffs 1895. 18 

9. | 14. janúar | Reikningur yfir tekjur - og gjöld styrktarsjóðs skipstjóra og 

stýrimanna við Faxaflóa, fyrir 1895 . 10 

60. |27. februar | Reikningur yfir tekjur og gjöld söfnunarsjóðsins fyrir 1895 | 62 

75. | 31. mars | Reikningur nemendasjóðs Möðruvallaskólans 1895 . | 76—77 

174. | 31. desbr. | Reikningur yfir tekjur og gjöld fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 

| 1896. 238 

Amtsráðsfundaskýrslur. 

99. 3. juli Skýrsla um aðalfund amtsráðsins í Suðuramtinu 23. 25. Júní 1158 

1896. og 

1.—8. Framlagðir reikningar og fl. 118—-119 129—131 

9. Yfirfarin endurrit úr gjörðabókum sýslunefnda 119 | 

10. Um styrktarsjóði handa alþýðufólki 120—121 |   > Um flutningsbrautir í Árnessýslu 

Samþykktir reikningar „122 

A Um að láta vegfræðing landsins skoða brúarstæði 

á nokkrum ám í Árnessýslu . . .....…. 1 

    

to
 

to
 

121—122 | | 
| 
|



  

  

  

  

Nr. { Dagsetning. | Fyrirsögn. 8 |sðsiðu- 
| 

15. Um afhendingu húsa amtsins á Kolviðarhóli . . 122 
16. Um rannsókn á því, hvar vegurinn milli Ölfus- 

ár og Þjársár skuli liggja FE 122 
17. Samþykkt að lögferjan á Króki við Þjórsá skuli | 

lögð miður 123 | 
18. Kvennaskólanum í Reykjavík veittar 100 kr. af | 

jafnadarsjdi . ... …… . 123 | 
19. 50 kr. veittar árlega sem Þóknun fyrir skriptir | 

við amtsráðið . . .. 0. 123 | 
20. Um rådstafanir gegn fjår kláða 123 | 
21. Um frumvarp til fjallskilareglugjöðar fyrir Gull- 

bringu og Kjósarsýslu . . . . … 123 | 
22. Staðfest fjallskilareglugjörð fyrir Borgarfjarðarsý slu 124 
23. Um frumvarp til reglugjörðar fyrir Vesturskapta- 

fellssýslu um eyðing refa . . . . ..... 124 
24.—25. Sampbykktir reikningar . . 00018, 124 | 
26. Um nyjar rådstafanir til eydingar refum 20200, 124 | 
27. Hækkud laun yfirsetukonu . . . . . . 124—125 
28. Amtsrådid så sjer eigi fært að veita þóknun fyrir 

ágang, er Þjórsárbrúin var vígð . - 125 

29. Um breyting á hinni núverandi læknaskipun . … 125 
30. Um búnaðarskólann á Hvanneyri . . 126 129—130 
öl. Samin áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins 

1897 130 

119. | 14. ágúst | Skýrsla um aðalfund amtsráðsins í Vesturantinu 3. og 4. ágúst | 

    

1896. . SA 
1.—4. Framlagðir reikningar BE . . … 153 
5. Nefnd kosin til að gjöra tillögur um breyt ting á læknar 

skipuninni . . on me eee 4. 153—154 
6. Um úrðskurð á reikningum m. m. . . . . . . 154 
7. Framlagðir og úrskurðaðir reikningar . . . 154--155 
8. Yfirfarin endurrit úr gjörðabókum sýslnanna  155--156 
9. Um vegagjörð yfir Laxárdalsheiði . . . . . . 156 

10. Um leyfi handa Austurbardestrandarsyslu til lán- 
toku . . . 0002, 156 

11, Um það, hvar sysluve egir skuli liggja um Bardastrand- 
arsyslu . . . 0.0... 156—157 

12. Sambykkt ad V esturbardastrandarsy sla taki 2000 króna 
lán til vegagjörða á sýsluvegum „157 

13. 

14, 

Um að vegarkafli í Strandasýslu skuli tekinn upp Í 
tölu sýsluvega . 1: 
Samþykktir reikningar . „1 

7 

7 úr
 

Úr
   

153—164



  

  

  
  

  

Nr. | Dagsetning. | Fyrirsögn. Blaðsíðu- 
| tal. 

oo 

15. Samþykkt að Vesturbarðastrandarsýsla taki 900 króna 

lán til brúargerðar á Vattardalsá . . . 157 

16. Amtsráðið álítur að sýslunefndarmaður eigi ekki heimt- 

ing á endurgjaldi fyrir umsjón með vegagjörð. 157— 158 

17. Amtsráðið ályktaði, að úrskurðir sýslunefnda um 

hreppsreikninga væri endilegir, nema sýslunefnd 

hefði farið fram úr því, sem hún hefði vald til . 158 

18. Amtsráðið vildi eigi að svo stöddu samþykkja að 

Dalaýsla tæki 10000 króna lán til steinolíubátskaupa 158 

19. Um yfirsetukvennaumdæmi í Ísafjarðarsýslu. . . 158 | 

20. Um ferðakostnað tveggja sáttamanna . . . . . 158 

21. 50 kr. veittar sem þóknun fyrir skriptir við amtsráðið 159 

| 22. Um styrktarsjóði handa alþýðufólki 159—160 

23. Um ráðstafanir til eyðingar refum 160—161 

24. 100 kr. veittar kvennaskólanum í Reykjavík . . 161 

25. 300 krónur veittar bókasafninu í Stykkishólmi. . 161 

26. Um nýja skipun læknahjeraða 161— 162 

27. Samþykkt breyting á fjallskilareglugjörð Dalasýslu 162 

28. Um ráðstafanir gegn fjárkláða . . . . . . . 162 

29.—31. Um Ólafsdalsskólann . 162— 163 

32. Samin áætlun um tekjur og g jöld jafnaðarsjóðsins | 

1897 . . „0... 163—164 

33. Samþykkt að taka 12000 króna lán upp á jafnaðar- 

sjóð til að lána "Torfa skólastjóra Bjarnasyni í Ólafs- 

dal. 164 

34. Samþykkt að greiða 100 kr. fyrir átroðning af fund- 

arhaldi amtsráðsins . . 2. 2... 164 

87.| 19. júní Skýrsla um aðalfund amtráðsins í Norðuramtinu 9.— 11. 99—-103 
sn 18 o júni 1896. 105 508 

1.—3. Framlagðir og úrskurðaðir reikningar 100— 101 

4. Lögð fram eptirrit úr gjörðabókum sýslunefnda . 101 

5. Um flutningsbrautir í Skagafjarðarsýslu og Eyjar 

fjarðarsýslu og brú á Hörgá 101—-102 

6. Um að leggja niður 3 lögferjur yfir Hjeraðsvötnin 102 

7. Um breyting á sýsluveginum í Skagafjarðarsýslu . 102 

| 8. Um að verja skuli 162 af styrk af brúðkaups- 

| legati Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og konu | 

| hans frú Þórunnar Hannesdóttur fyrir 1895—-97 til | 

brúargjörðar yfir vestari Jökulsá í Skagafirði . . 102 

9. Samþykkt að Skagafjarðarsýsla taki 600 króna   bráðabirgðalán til að greiða tillag til gufubátsferða 102 |  



XII 

  

  

Nr. | Dagsetning. Fyrirsågn. Blaðsiðu- 
tal. 

10. Samþykkt að Eyjafjarðarsýsla taki 10000 króna | 

lán til að kaupa tóvinnuvjelar í samfjelagi við Akur- | 

eyrarbæ . . . . 2... 102—103 | 

11—12, Um nýjar ráðstafanir til eyðingar refum . . 103 

15. Sigurdi Sigurdssyni veittar 300 krónur til að stunda 

garðyrkjufræði og skógarrækt utanlands . . . . 105 

14. Fyrirskipaðar almennar fjárskoðanir . . . 105—106 

15. Úrskurðað að Vindhælishreppur í Húnavatnssýslu 

geti eigi krafizt endurborgunar á 63 kr. 14 a., er 

hreppsnefndin þar telst hafa orðið að greiða | 

af hallærisláni *Engihlíðarhrepps í sömu sýslu 106 | 

16. Veitt leyfi til að Eyjafjarðarsýsla taki 3000 króna | 

lán til þess að byggja kvennaskólahús og barna- 

skóla í fjelagi við Akureyrarbæ . . . . . . . 106 

7. Veittar 300 kr. hvorum kvennaskólanum á Ytriey 

og í Eyjafirði . ... 0... 106 

18. Um búnaðarskólann á Hólum 0. 106—107 í 

19. Samin ný skipulagsskrá fyrir prentsmiðjusjóð Norð- | 

uramtsins 107 

20. Samdar nýjar reglur fyrir amtsbókasafnið á Akur- 

eyri og því veittar 500 kr. fyrir 1896  . „ 107—108 

21. Áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins 1897 108 

107. | 13. júlí Skýrsla um aðalfund amtsráðsins í Austuramtinu 29. júní til (134— 136 

2, juli 1896 137—143 

    
1. —4. Framlagðir reikningar og úrskurðaðir c og A. 134. —135 

5. Yfirfarin endurrit úr gjörðabókum sýslunefnda 135—136 

6. Úrskurðaðir reikningar „0... 136 og 137--138 

7. Yfirsetukvennahjeruð í Norðurmúlasýsu „ . . . 138 

8. Samþykkt niðurjöfnun á Sfstusióðsgjaldi í Norður- 

múlasýsu . . so ere. 139 

9. Samþykkt að sýslusjóður Norðurmúlasýslu taki 

2500 króna lán . 2. . 2... 0. . 139 
„ 

10. Sýslunefndinni í Austurskaptafellssýslu leyft að 

verja 125 krónum af vegagjaldi til gufubátsferða 139 

11. Um ráðstöfun á styrk af gullbrúðkaupslegati Bjarna 

amtmanns Þorsteinssonar og konu hans frú Þór- 

unnar Hannesdóttur 0. 139 

12. Um útsvarskæru . . „0... 189 

13. Um nýjar ráðstafanir til eyðingar refum . … 139—140 

14. Um grenjaleitir . . 2. . 2... 140  
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| 

Nr. | Dagsetning. 
Fyrirsögn. 

Blaðið 

| 
. 

| | 
| | 15. Úrskurðaðir reikningar . 2. 0 140— 141 

| 16. Um galla á verkfærraskýrslum . - 141 

| 17. Kvennaskólanum á Ytriey veittar 100 krónur, en | 

| kvennaskåéla Eyfirdinga 50 kr. . 440 141 | 

| 18. Um að Austurskaptafellssýsla gangi í fjelag vid | 

| Mulasyslurnar um búnaðarskólahald á Eiðum . . 141 | 

| 19. Um spitala å Åusturlandi . . 4: 141 | 

| 20. Fjárskoðanir  . . . - .…. 5, . 141 

21. Um ráðstafanir gegn óþrifum á sauðfje . .… 141—142 

| 92. Framlagðir og úrskurðaðir reikningar . . . . . 142 

93, Amtsbékasafninu å Seydisfirdi veittar 500 kr. . . 142 

| | 94. Samin áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins 

| | 1897 . . . . . …. 142 

| | 25, Lækni neitað um sty rk til að sækja læknafund . 143 

| | Ýmsar greiðslur úr landssjóði, 

| | samkvæmt fjárlögunum fyrir 1896 og 1897: 

| | 13. gr. A. b 2, Bráðabirgðauppbót handa fátækum prestakölt 

| | um 
64 

| | 13. gr. Á. b. 5. Styrkur til uppejafapresta o og prestaekkna 103--104 

| 10. gr. C. 4. b. Styrkur til búnaðarfjelaga FE [126—128 

13. gr. B. VI. 1. Styrkur til harnaskåla i sjéborpum og verzl- | 

unarstöðum öðrum en kaupstöðum . . 1191—192 
| og 207 

13. gr. B. VI. b. 2. Styrkur til sveitakennara fyrir 1896 1907-—208 

1,08 
(215—216 

Auglýsingar um útkomin lög og fl. | 

1, 25, 57, 73, 193, 233. | 

Embættaskipun og syslana, veiting og lausn. 

16, 32, 48, 63, 80, 96, 128, 144, 152, 176, 192, 224, 232. | 

Auglýsingar um óveitt embætti og sýslani r. 

64, (96), 120, 144, 152, 192, væg | 

Heidursgjafir, 168. | 

Heidursmerki, 64, 96, 244. | 

Ferðaáætlanir pósta og póstskipa. | 

150, | 28. nóvbr. | Um ferðir landpóstanna 1897. [194—204 

152 Í Ferðaáætlun påstgufuskipanna 1897 . '205—206 

 



Registur 
nafna og orða. 

A. 
Aðsetur, fast, 230. 

Afmáning gamalla veðskuldbindinga, 171. 
Afrjettarland, hluti af a. Þingvallakirkju skipt 

fyrir Kaldárhöfða, 14. 

kyjafjarðarsýsla), lán til bygg- 

lán til 

Akureyri (og 

ingar kvennaskóla og barnaskóla, 65; 

tóvinnuvjela, 59; verðlagsskrá, 47. 

Almenni, hinn a. kirkjusjóður, 182 og 183. 
Almennt ástand, skýrslur um það eigi heimt- | 

aðar framvegis, 13. 

Alþingissamþykktir, 220, 225, 226, 227. 

Amtsbókasöfn, sjá bókasöfn. 

Aukalæknir, 176. 

2 

Å. 
frædsla um å., 225. Áfengi, 

Álptamý rarkirkja (lán), 9 

Árnessýsla: lán vegna jarðskjálpta, 178; sýslu- 
sjóðsreikningur 1894, 8, fyrir 
sýsluvegasjóðsreikningur 1894, 9, fyrir 1895, 
117; verðlagsskrá, 33. 

Árni bóndi Jónsson, dannebrogsmaður, 96. 
Ásakir kja (niðurlagning hennar), 185. 
Ásbrandsstaðir, bústaður hjeraðslæknisins í 13. 

lhjer., 73. 

Ásmundur Gíslason, prestur, 63. 
Áætlun um ferðir landpósta 1897, 194; um 

ferðir póstgufuskipanna 1897, 205. 

B. 
Barðastrandarsýsla: verðlagsskrá, 29: 

hluti): ingar 178; sýslusjóðsreikn- ' 
ingur fyrir 1894, 5, fyrir 1895, 166: 
vegasjóðaroíkningur fyrir 1894, 6, fyrir 1895, 
167; (vesturhluti): sé íslusjóðsreikningur 

| Borgarfjarðarsýsla: 

1895, 116; | 
! Bókasöfn (reikningar 1895): Vesturamtsins, 180; 

| Bretland: 

! Brezk mynt, 42; b. 

(austur- | 

sýslu- 

1894, 5, fyrir 1895, 166; sýsluvegasjóðsreikn- 
ingar fyrir1894, 7, fyrir 1895, 168. 

Barnaskólasjóður 'Thorkillii, 75. 
Barnaskólastyrkur, 191, 207. 

Barnaskóli og kvenna fyrir Eyjafjarðarsýslu og 
Akureyri, 65. 

Berunesskirkja (lán), 121. 
Bjarna amtmanns Þorsteinssonar gullbrúðkaups- 

legat og konu hans frú Þórunnar Hannes- 
dóttur, 4. 

Bjarni Einarsson, prófastur, 64. 
Bjarni Þórarinsson, prestur, 16. 

| Björgvin Vigfússon, cand. juris, umboðsmað. 
ur, 232. 

Björn L. Blöndal, prestur, 176. 

Borgarfjarðarprófastsdæmi. 48, 

fjallaskilareglugjörð, 81; 
sýslusjóðsreikningur 1894, 8, fyrir 1895, 116; 
sýsluvegasjóðsreikningur 1894,10, fyrir 1895, 
117; verðlagsskrá 37. 

Norðuramtsins, 119; Austuramtsins, 181. 
Brauðaveitingar: synjað staðfestingar lagafrum- 

varpi um b., 233. 

Breiðabólstaður í Vesturhópi (lán), 177. 
innflutningsbann á lifandi peningi, 

143. 

skipamælingarregla (Bri- 
tish Rule), 132. 

! Brjánslækur (laus), 152. 

Brjefhirðingarmenn, 30. 
Búlandskirkja (niðurlagning), 185. 
Júnaðarskólasjóðsreikningar fyrir 1895: Suður- 
amtsins, 97; Vesturamtsins, 164; Austur- 
amtsins, 145.



xv 

Búnaðarsjóðsreikningar fyrir 1895: 

amtsins, 180; Norðuramtsins 1ll; Austur- 

Vestur- | 

amtsins, 131. 

Burðargjald, ónógt, undir krossbandssendingar, 

59. 

Bústaður hjeraðslæknisins í 13. læknahjer. 73. 

Byggingarefni til húsa á Sauðárkróki, 60. 

Bæjarfógeti á Seyðisfirði 16, 96. 208. 

Christians IX. styrktarsjóður, 168, 237. 

Christiansen, J. P., skipstjóri, riddari af Danne- 

brogsorðunni, 244. | 

D. 
Dalasysla: syslusjédsreikningur fyrir 1894, 5; 

fyrir 1895, 166; sýsluvegasjóðsreikningur 

fyrir 1894, 6, fyrir 1895, 169; verðlagsskrá, 

27. 

Daníel Jónsson, bóndi, 168. 

Dómsvald hæstarrjettar: lagafrumvarp um af- 

nám þess, 234. 

Dýralæknir í Suðuramtinuog Vesturamtinu, 224. 

E. 
Einar Jónsson, prófastur, 80. | 

Einar "Thorlacius, sýslumaður og bæjarfógeti 

(lausn), 96. 

Eggert Benidiktsson, verzlunarstjóri, 189. 

Eggert Briem, settur sýslumaður, 16. 

Eldgosasjóður Suðuramtsins: reikningur, 99; 

skipt upp, 186. 

Endurgjald á útfararkostnaði útlends manns, 

223. 
Endurgreiðsla vínfangatoll, sjá tollheimta. 

Endurskoðunin við Landsbankann, 63, 64. 

Eptirlaun: Synjað staðfestingar lagafrv. um e., 

234; prestekkna 14, 177. 

Eyjafjarðarsýsla: 1895, 

109; sýsluvegasjóðsreikningur, 1895, 110; (og 

  
sýslusjóðsreikningur, 

Akureyri): kvennaskóli og barna, 65, verð- 

lagsskrá, 47. 
Eyvindarmúlakirkja (niðurlagning), 193. 

F. 
Fast aðsetur, 230. 

Fátækra ekkna og föðurlausra barna styrktar- 

sjóður (reikningur 1895), 114. 

Ferðaáætlanir: landpósta 1897, 194; póstgufu- 

skipa 205. 

Fischers styrktarsjóður (reikningur 1895), 3. 

Fiskimannasjóður Kjalarnessþings: reikningur 

fyrir 1895, 79, fyrir 1896, 238. 

Fiskiskip, reglugjörð um viðurværi á f., 11. 

Fiskiveiðasamþykktir (um snarvörpur), 132. 

Fjallaþing (laus), 144. 

Fjallskilareglugjörðir: fyrir Borgarfjarðarsýslu, 

Sl; fyrir Gullbringu- og Kjósarsýslu, 211. 

Frakkneskur konsularagent, 136. 

Framfarasjóður Jóns prófasts Melsteðs og frú 

Steinunnar Bjarnadóttur Melsteðs (reikning- 

ur 1895), 79. 

Framfærslumál: úrskurðarvald í f., 237. 

Frímerkjagjörð, ný, synjun á lagafrumv. um 

f., 218. 

Fræðsla um áfengi, 225. 

G . 
Gísli yfirrjettarmálafærslumaður, 

32. 

Gísli Pjetursson, hjeraðslæknir, 63. 

Ísleifsson, 

Gjafasjóðir (reikningar 1895): Guttorms pró- 

fasts Þorsteinssonar, 131; Hannesar presta- 

skólakennara Árnasonar, 2; Jóns Sigurðs- 

sonar, 113; Jóns Sigurðssonar til Svarfaðar- 

dalshrepps, 114; Pjeturs sýslumanns Þor- 

steinssonar, 149; Örum á Wulffs, 18. 

Gjaldgengi útlendra peninga, 42, 57. 

Gjöf C. V. R. Lotz til nokkurra styrktarsjóða 

sjómanna, 12. 

(rjöf Halldórs Andrjessonar, 22. 

Guðlaugur sýslumaður Guðmundsson, póstaf- 

greiðslumaður, 128. 

Guðmundur Björnsson, hjeraðslæknir, 63. 

Guðmundur Hannesson, hjeraðslæknir, 64, 192. 

Gufubátsferðir, styrkur til g., 14, 59, 169. 

Gullbringu- Kjósarsísla: fjallskilareglu- 

211; sýslusjóðsreikningur 1894, 8, 

fyrir 1895, 116, sýsluvegasjóðsreikningur 

1894, 10, fyrir 1895, 117; verðlagsskrá, 3ð. 

Gullbrúðkaupslegat Þor- 

og 

gjörð, 

Bjarna amtmanns 

steinssonar og konu hans frú Þórunnar 

Hannesdóttur, 4. 

Guttorms prófasts Þorsteinssonar gjafasjóður, 

131.



Grafarkirkja (ný), 185. 

Grundarprestakall (lán), 96. 

H. 
Hannesar Árnasonar gjafasjóður, 2. 

Halldórs Andrjessonar gjöf, 22. 

Hannes sýslumaður Hafstein, 63. 

Háskólastyrkur, 226. 

Helgastaðaprestakall (lán), 74. 

Hjeraðslæknisbústaður, "73. 

Hjeraðslæknisembætti, 16, 63, 64, 192. 

Hjörtseyjarkirkja (niðurlagning), 13. 

Hlíðarendakirkja (ný), 1983. 

Hlunnindi veitt sparisjóðum, 36, 6l. 

Hofsprestakall á Skagaströnd, laust, 64, veitt 

176. 

Hraungerðisprestakall (laust), 208. 

Hreppsnefnd Bæjarhrepps, 189. 

Hundalækningar: reglur um h., 15, 72 og 7ð, 

133, 174, 178. 

Húnavatnssýsla: huudalækningar, 133; sýslu- 

sjóðsreikningur 1895, 108; sýsluvegasjóðs- 

reikningur 1895, 109; verðlagsskrá, 43. 

Húsavíkur sparisjóður, 6l. 

Húsmennska, 66. 

Hvolskirkja (niðurlagning), 34. 

Hæstirjettur, 234. 

Höfðaprestakall á Höfðaströnd (lán), 74. 

1. 
Iðnaðarmanna styrktarsjóður (skipulagsskrá), 

187. 

Ingimundur bóndi Eiríksson, dannebrogsmað- 

ur, 96. 

Innflutningsbann á lifandi peningi til Bret- 

lands, 143. 

. 

I. 
Ísafjarðarkaupstaður (jarðarkaup), 61. 

Ísafjarðarsýsla: síslusjóðsreikningur 1894, 5, 

fyrir 1895, 166; 

1894, 7, fyrir 1895, 168; verðlagsskrá, 31. 

Íslenzk tunga: kennsla í henni, 227. 

J. 
Jafnaðarsjóðsreikningar fyrir 1895:  Suður- 

amtsins 97; Vesturamtsins, 15l; Norður- 

amtsins, 110; Austuramtsins, 143. 

sýsluvegasjóðsreikningur | 
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Jardakaup handa Ísafjarðarkaupstað, 61. 
Jarðamat: nýtt mat á nokkrum jörðum í 

Vesturskaptafellssýslu, 67. 

Jarðeldasjóðurinn: reikningur fyrir 1895, 2, 

Jarðskjálptar, 177, 178, 186, 228. 

Jes Gíslason, prestur, 63. 

Jónas Helgason, dannebrogsmaður, 244. 

Jón bóndi Jónsson, dannebrogsmaður, 64. 

Jónsson, prestur, 63. 

Jón Magnússon, bóndi, 168. 

Jón Magnússon, landritari, 32, endurskoðandi 

við landsbankann, 64, 

Jón Melsteð, prófastur (sjá framfarasjóður), 79. 

Jóns Sigurðssonar gjafasjóður (reikn. 1895), 

228. 

Jón 

113, gjafasjóður til Svarfaðardalshrepps 

(reikn. 1895), 114. 

Jón timburmeistari Stefánsson, dannebrogs- 

maður, 64. 

Jón Sveinsson, prófastur, 48. 

K. 
Kaldárhöfði, kirkjujörð, 14. 

Keflavíkurkirkja, ný, 73. 

Kennaraembætti við lærða skólann (veitt), 63. 

Kennsla í íslenzkri tungu, 227. 

Kirkjur: flutningur á k. 169, lán handa k., 

66, 95, 121, niðurlagning k., 13, 34, 185, 

193, nýjar k., 34, 73, 185, 193. 

Kirkjubæjarklaustursprestakall, veitt, 96. 

Kirkjujörð, seld, 61. 

Kirkjuland: makaskipti, 14, sala, 228. 

Kirkjusjóður, hinn almenni, 182, 183. 

Kjalarnesprófastsdæmi, 48. 

Kjalarnesþings fiskimannasjóður, 79, 238. 

Kjörgengi kvenna, 235. 

Konsularagent, frakkneskur, 136. 

Konsúll, þýzkur, 152. 

Krossbandssendingar, 59. 

| Kvennabrekka, 293. 

  
Kvenna kjörgengi, 235. 

Kvennaskóli og barna fyrir Eyjafjarðarsýslu 

og Akureyri, 65. 

| L. 
| Lagasynjanir, 171, 173, 218, 233, 234, 235. 

| Lagaskyring, 237. 

| Landsbankinn, endurskoðun við 1. 63, 64, reikn- 

| ingar 1, 55, 77, 149 og 209 og 238.
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Landsbókasafnið (reikningur 1895), 190. 

Landsreikningarnir (ath. við 1.), 220. | 

Lán veitt Árnessýslu, 178, Rangårvallasyslu | 

177, neitað um lán til tóvinnuvjela 59. 

Lán handa kirkjum, sjá kirkjur. | 

Lán handa prestaköllum, sjá prestakallalán. | 

Leiðarvísir, breyting á 1. fyrir póstafgreiðslu- | 

menn, 30. | 

Lotz, C. V. R. (gjöf hans til styrktarsjóðs ís- | 

lenzkra sjómanna), 12. 

Lundarkirkja (lán), 66. 

Lækning hunda, sjá hundalækningar. 

Læknishjerað, sjá hjeraðslæknisembætti. | 

Lærði skólinn, 63. 

M. 
Magnús Ásgeirsson, aukalæknir, 176. | 

Magnús Bjarnarson, prestur, 96. | 

Magnús Einarsson, dýralæknir, 224. | 

Magnus Jonsson, syslumadur, 63, 152, 

Makaskipti å kirkjulandi Þingvalla, 14. 

Mat, nýtt, á nokkrum jörðum í Vesturskapta- 

fellssýslu, 67. 

Málfærslumannsstaðan við yfirrjettinn, 32. 

Methylvínandi, tollfrjáls, 190. 

Munkaþverárklausturskirkjureikningar, 28. 

Múlasýslumboð, laust, 144, veitt, 232. 

Mýrasýsla: sýslusjóðsreikningur 1894, 4, 1895, 

165; sýsluvegasjóðsreikningur 1894, 6, 1895, 

167; verðlagsskrá, 41. 

Mæling skipa, 59, 193, 230. 

Möðruvallaklausturs kirkjureikningur, 24. 

Möðruvallaskólans nemendasjóður, 76. 

N. 
Námsstyrkur við háskólann, 226. 

Nemendasjóður Möðruvallaskólans, reikningur 

1895, 76. 

Nes í Norðfirði, fyrirhugaður kirkjustaður, 169. 

Norðurmúlaprófastsdæmi, 80. | 

Norðurmúlasýsla: sýslumannsembættið, 16,208; | 

sýslusjóðsreikningar 1894, 145, 1895, 146; 

sýsluvegasjóðsreikningar 1894, 147, 1895. 

148; verðlagsskrá, öl. 

0. 

| Prestaköll, óveitt, 

  
Ólafur Sigvaldason, hjeraðsleiknir (lausn), 63. 

P. 
Páll Olafsson, umboðsmaður (lausn), 144. 

Peningar, útlendir (gjaldgengi), 57; verðgildi 

brezkra p., 42. 

| Peningasendingar glataðar úr vörzlum póst- 

stjórnarinnar, 189. 

Peningur, innflutningsbann á lifandi p. til 

Bretlands, 143. 

Pjeturs sýslumanns Þorsteinssonar gjafasjóður, 

149. 
Póstafgreiðslumenn, leiðarvísir fyrir p., 

skipaðir p., 128, 192. 

Póstferðaáætlanir: landpósta, 194; gufuskipa, 

205. 

Prentsmiðjusjóður Norðuramtsins (reikningur 

1895), 112. 

30; 

64, 120, 

veitt, 16, 63, 96, 144, 176. 

144, 152, 208; 

| Prestekna eptirlaun, sjá. eptirlaun. 

Prestakallalán, 60, 74, 80, 96, 169, 177, 

Prestaskólasjóðurinn (réikn. 1895), 20. 

Prófastar, 48, 64, 80. 

229. 

R. 
Rafnseyrarkirkja (lán), 95. 

Rangárvallasýsla: lán, 177, sýslusjóðsreikning- 

ur, 1894, 8; 1895, 115, sýsluvegasjóðsreikn- 

ingur 1894, 9, 1895, 117; verðlagsskrá 23. 

| Reglugjörðir: r. um fjalláskil, sjá fjallaskila- 

reglugjörðir; r. um lækningar á hundum, 

sjá hundalækningar; r. um viðurværi skips- 

hafna á Íslenzkum fiskiskipum, 11. 

leykjavík, verðlagsskrá, 35. 

Ritaraembættið við landshöfðingjadæmið, 32. 

Rípurprestakall (lán), 60. 

í Runólfur bóndi Jónsson, dannebrogsmaður, 64. 

S. 
Sala á kirkjujörð, 61; kirkjulandi 225. 

Sauðárkrókur, 60. 

Sauðlauksdalsprestakall (laust), 64; (veitt) 144. 

Saurbæjarkirkja (niðurlagning), #4. 

Seljaland, 61. 

Seyðisfjarðar bæjarfógetaembætti, 16, 208. 

Sigfús Arnason, póstafgreiðslumaður, 192. 

Sigurður E. Sverrisson sýslumaður, riddari af 

Dannebrogsorðunni, 244.
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Sigurður Pálsson, settur hjeraðslæknir, 64. 

Síldveiði, notkun utanríkisskipa við s., 63. 

Sjómannaskólinn í Reykjavík (hús handa hon- 

um), 170. 

Skagafjarðarsýsla, sýslusjóðsreikningur 1895, 

109; sýsluvegasjóðsreikningur 1895, 110; 

verðlagsskrá, 45. 

Skaptafellssýsla (austurhluti): sýslusjóðsreikn- 

ingur 1894, 146; 1895, 147; sýsluvegasjóðs- 

reikningur, 1894, 148; 1895, 149; verðlags. | 

á nokkrum í "skrá, 17; (vesturhluti); mat 

jörðum, 67, sýslusjóðsreikningur 1894, 7, 

1895, 115; sýsluvegasjóðsreikningur, 1894, 

9; 1895, 116; verðlagsskrá, 19. 

Skip, utanríkisskip við síldveiði, 65. 
Skipamæling, 59, 132, 193, 230. 

Skipamælingarregla hin brezka, 132. 

Skipaskrásetning, 59, 230. 

Skipshafna viðurværi á ísl. fiskiskipum, 11. 

Skipulagsskrár: fyrir styrktarsjóð handa ekkj- 

um sjóðrukknaðra manna í Grýtubakka- 

hreppi, 222; fyrir styrktarsjóð iðnaðarmanna 

í Reykjavík, 187. 

Skrásetning skipa, 59, 230. 

Skorrastaðarkirkja (flutt), 169. 

Skýring laga, 237. 

Skýrsla um prestsskólasjóðinn, 20. 

Skýrslur um hið almenna ástand eigi heimtað- 

-ar framvegis, 13. 

Snarvörpur, 132. 

Snæfellsness og Hnappadalssýsla: hundalækn- 

ingar, 72 og 75; sýslusjóðsreikningur 1894, 

4, 1895, 165; sýsluvegasjóðsreikningur 1894, | 

6, 1895, 167; verðlagsskrá, 25. 

Sparisjóðir: (hlunnindi), 36,61. 

Stafafellsprestakall (lán), 229. 

Stefán Gíslason, hjeraðslæknir, 16. 

Steinunn Bjarnadóttir Melsteð, frú (Framfara- 

sjóður), 79. 

Stekkjanes (Stakkanes)}, 6l. 

Stjórnartíðindin, augl. um útsölu og sending 

S., 40. 
Strandasýsla:  sýslusjóðsreikningur 1894, 5, 

1895, 166; sýsluvegasjóðsreikningur 1894, 

7, 1895, 168; verðlagsskrá, 39. 

Stýrimannaskólinn, 170. 

Styrktarsjóðir: Christians IX, 168, 237; ekkna 

og föðurlausta barna í Eyjafjarðarsýslu og   

Akureyrarkaupstað, 114; iðnaðarmanna í 

Reykjavík, 187; handa ekkjum sjódrukkn- 

aðra manna í Grýtubakkahreppi, 222; handa 

þeim, sem bíða tjón af jarðeldi á Íslandi, 

2, 228; skipstjóra og stýrimanna við Faxa- 

flóa, 10; W. Fischers, 3; þjóðjarðalandseta, 98. 

Styrkur: handa aukalækni, 176; handa barna- 

skólum, 191; handa búnaðarfjelögum, 126; 

handa fátækum brauðum, 64; uppgjafa- 

prestum og prestaekkjum, 103; handa íslenzk- 

um námsmönnum við Kaupmannahafnarhá- 

skóla, 226; til gufubátsferða, 14, 59, 169. 

Suðurmúlasýsla:. sýslusjóðsreikningur 1894, 

146, 1895, 147; sýsluvegasjóðsreikningur 

1894, 147, 1895, 148; verðlagsskrá, 53. 

Sveitastyrkur, 231. 

Sveitfesti þurfalings, 57, 65, 169, 231. 

Synjun laga, sjá lagasynjanir. 

Sýslumannsembætti: (óveitt), 38, 208; (veitt), 

152. 

Sýslusjóðsreikningar, sjá sýslurnar. 

Sýsluvegasjóðsreikningar, sjá sýslurnar. 

Söfnunarsjóðsreikningur 1895, 62. 

T. 
Teigskirkja (niðurlagning), 193. 

Thomsen, Ditlev, þýzkur konsúll, 152. 

Thorkillii barnaskólasjóður (reikningur 1895), 

75. 

Tjaldaneskirkja, ný, 34. 

Tjarnarprestakall (lán), 80. 

Tollgreiðsla, 61, 137, 186. 

Tollur: af methylvínanda, 190; af vínföngum, 

186. 

Tóvinnuvjelar, 59. 

Tulinius, Carl Andreas, konsularagent frakk- 

neskur, 136. 

U. 
Umboðsmaður, 232. 

Utanþjóðkirkjuprestur, 192. 

| ú. 
Urskurðarvald í framfærslumálum, 169, 237. 

Útfararkostnaður dansks manns, 223. 

Útlendir peningar, 42, 57. 

Útskálaprestakall (veitt), 16. 

Útsvarsskylda, 66, 230.
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V. 
Veðskuldbindinga gamalla afmáning, 171. 

Verðlagsskrár, synjun staðfestingar lagafrv. 

um samning v., 173. 

Verzlunarskýrslur, 13. 

Vestmannaeyjasýsla: hundalækningar, 15; sýslu- 

mannsembættið, (laust) 38, 63; (veitt), 152; 

sýslusjóðsreikningur 1894, 7, 1895, 115; 

sýsluvegasjóðsreikningur 1894, 9, 1895, 117; 

verðlagsskrá, 21. 

Vesturskaptafellsprófastsdæmi, 64. 

Viðurværi skipshafna á íslenzkum fiskiskipum, 

11. 

Vitagjald, 137. 

Vínfangatollur, 137, 186. 

Yfirrjettarmálsfærslumennska, 32. 

Yfirsetukvennaumdæmi: í Norðurmúlasýslu 132; 

Suðuramtinu, 68; Vesturamtinu, 70, 204. 

Þ. 
Þingeyjarsýsla: verðlagsskrá, 49; (suðurhluti): 

sýslusjóðsreikningur 1895, 109;sýsluvegasjóðs-   

reikningur 1895, 110; (norðurhluti): hunda- 

lækningar, 174; sýslusjóðsreikningur 1894, 

145, 1895, 146; sýsluvegasjóðsreikningur 

1894, 147, 1895, 148. 

Þingeyrarprestakall (lán), 169. 

Þingvallakirkja (makaskipt kirkjulandi), 14. 

Þjóðerni skipa, notaðra við síldveiði, 65. 

Þjóðjarðalandseta styrktarsjóður, 98. 

Þorgrímur Johnsen, hjeraðslæknir (lausn), 63. 

Þorleifur Bjarnason, kennari, 63. 

Þorsteinn Þórarinsson, prestur, 14. 

Þorvaldur Arason, póstafgreiðslumaður, 128. 

Þorvaldur Jakobsson, 144. 

Þorvarður Brynjólfsson, utanþjóðkirkjuprestur, 

192. 
Þórður bóndi Þórðarson, dannebrogsmaður, 96. 

Þórunn Hannesdóttir, frú (gullbrúðkaupslegat), 

Þórunn Stefánsdóttir, prestsekkja, 14. 

Þýzkur konsúll, 152. 

Ö. 
Örum “ Wulffs gjafasjóður, 18.



     



Leiðrjettingar: 

Bls. 164, 17. 1. a. n.: 1893, á að vera: 1895. í Bls. 228,9.1.a.n.: 9. marzs.á., á að vera:9. marz1850. 

192, 2. 1. a. o: 150, á að vera: 165. | — 229, 4. 1. a. n.: 28,00, á að vera: 2800.



Stjórnartíðindi B. 1. 1 

Ut komið í 

Auglýsing um breyting Á útí í 9 yting ed 

=.
 

       
   

      

   
   

   

    

   

haga skuli prófi stýrimarnna 

ráðgjafanum fyrir Ísland 28. 

Lög um skrásetning skipa und 

þýðingu (A. nr. 31, bls. 186— 

Lög um ábyrgð fyrir eldsvoða í 

desbr. 1895, ásamt íslenzkri þý 

stjóra og annara, sem gjörd 
LA 

ásamt Íslenzkri þyðin 

Lög um breyting á 1., 6, 6. og 8. 

  

Lög um stækkun lögsagnarumdæmis og bæjarfjel: 
. gsag d JS 

skr. af konungi 13. desbr. i895, ásamt Íslenzkri 
o 2 

—163). 

Lög um að stjórninni veitist heimild til að selja n 

konungi 13. desbr. 1895, ásamt Íslenzkri þýði 

     

Lög nm breytingu á 2. gr. laga nr. 
desbr. 1895, ásamt íslenzkri þy 

Lög um breyting á 1. gr. laga 2 

konungi 18. desbr. 1895, ásar! 

Lög um lækkun á fjárgreiðslum þ 
þýðingu 

  

f 

profastsdæmi, unc af Kkonun: 

(A. nr. 38, bls, 172 — 173). 

Lög um löggilding veralunarstaðai 

  

    
      

  

konungi 13. desbr. 1895, á i. nr 3, 174—175 

Lög um løåggilding verzlunarstadar anga, undirskrifuð af 13 

desbr. 1895, ásamt Íslenzkri þýðingu (A. nr. 40, bls. 176 1770). 

Lög um löggilding verelunarstaðar við Salthólmarík hjá Tjaldanesi í Saurbæjar- 

8. dag febrúarmán, 1896. 

Beykjavík. Ísafoldarprentamiðja 18868,



1896 2 

konungi 13. desbr. 1895, ásamt íslenzkri 

   
9 ið Berufjörð í Suður-Múlasýslu, 
konungi. 13. desbr. 1895, ásamt isl. býðingu (A. nr. 42, bls. 

   
undirskr, af konungi 183. 

182- 188). 

st. Pjetursborg og bólusótt 

r Ísland 15.jan. 1896 (A.nr. 
    

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Hannesar prestaskólakennara Árnasonar 

árið 1895. 

Tek jur: 
  

  

þr
 „ 

  

i a. Á. 103 .… kr. 34000 00 

narvedi . . . , . — 9616 67    

       

  

  

  

   

c. I landsb med sparisjodskjorum 669 23 44985 90 
2. Årsvexti 

a, af in ng His 90. .„ kr. 1190 00 

bÞ. af til 1/6 "90, SEE 381 17 

ce, af Í; A 268 86 1598 03 

Samtals kr, 45883 93 

'tgjåld: 
1 Fie, Á snafAttur cwetnreænfandane til 117 li, Liffje S Arnadottur, systur gefandans til 11/6 

, „ kr, 400 00 

… kr, 34000 00 

. — 10633 34 

sm 848 59 15083 22 

  

  

  

ir talin öld styrltargiðða halpp rr híð Á i hold Á pi ylit tekjur og gjöld styrkiarsjóðs þeirra, er bíða tjón af jarðeldum, árið 1895,



=
 

3 1896 

a. innritunarskirteini Ltra Á. fol. 102 . . . kr.30100 00 2 

b. lán gegn fasteignarveði 3800 00 

c. Í landsbankanum með spari 

Ársvextir: 

a. af innritunarskirteini til 1/6 og 1/12 795 . 

    

b. af lánum gegn fasteignarveði . . ' . 

c. af fje í landsbankanum til 31/12 795 . 

  

Styrkur til búnaðarskólans á Eví 

Sjóður í árslok: 
a. innritunarskírteini Ltra A. fol. 102. . 

b. lán gegn fasteignarveði . 

c. ógreiddir vextir af einu skuldabrjefi . . . 

d. í landsbankanum með sparisjóðskjörum 

  

Landshöfðinginn yfir Íslan di, Reykjavík, 7. 

Magnús Steph ensen. 

      

Reikningur 3 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs W. Fischers árið 1895 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1895 B., 26. bls.) 

a. innritunarskírteini Ltra A. fol. 373 . . .… kr. 20000 00 

b. í landsbankanum með sparisjóðskjörum  . HEE 240 15 299240 15 

Ársvextir: ou i 

a. af innritunarskirteini til H/s og 112 '9ð . .„ kr. 700 00 

b. af fje í landsbankanum til 31/12 95 . . — - 13 85 713 85 

. 20954 00 

Útgjöld: 

Styrkur veittur samkvæmt stofnunarskrá sjóðsins . kr. 100 00 

Borgað fyrir auglýsingar . . . . . mm 7 10 

Sjóður í árslok: 

a. innritunarskírteini Ltra A. fol. 373 . … — 20000 00 

b. í landsbankanum með sparisjóðskjörum  . .„ — 246 90 20246 90 

Samtals kr. 20954 00 

Landshöfðinginn yfir Íslandi, Reykjavík, 7. janúar 

Maenús Stephensen.



1896 
(ór

 
4 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld orúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 

rú Þórunnar Hannesdóttur, árið 1895, 

  

og 

Tekjur: 

   

   

Sjóðt 1895 B. 28. bls.) 

a. skul dabrjefum . . .… kr. 2400 00 

b. — 1080 36 3480 36 

Årsvext FEE 

a. af r 

b. af fje 

„ kr. 84 00 
— „3615 120 15 

  

Samtals kr. 3600 BÍ 

a. í Ó segjarlegum ríkisskuldabrjefum. . . kr, 2400 00 

b. í | (ann 106 kjörum . . — 1200 öl 3600 51 

Reykjavik, 7. jandar 1896 

agnús Stephensen. 

  

Skýrsla 

usjóða í vesturamtinu 1894. um efnahaz 

  

ysla,. 

    

  

. . .„ kr. 260 57 

. . . — 781 43 D. 

Cc . . .…— 7 50 

d dalid c . . — 100 00 

- + — 400 00 1549 50 

a kr. 500 00 

b. . 0, — 803 62 

Cc lands- 

— 127 23 1549 50 

2. Snæfellsnes- og Hnappadalssysla. 

Tekjur: 

a. Eptirstöðvar frá f, á. . . . .… kr. 206 79 

Sysi zjald . . . . . . — 769 73 
kjur . . , . , . . — 30 00 1026 52 
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Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins 

Eptirstöðvar til næsta árs 

3. Dalasýsla. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar frá f. á. 

Sýslusjóðsgjald 
Aðrar tekjur. . . 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins 

Eptirstöðvar til næsta árs 

4. Austur-Barðastrandarsýsla. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar frá f. á. 

Sýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur . . 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins 

Eptirstöðvar til næsta árs 

w 

Tekjur: 

Eptirstodvar frå f. å. 

Sýslusjóðsgjald 
Aðrar tekjur. . . 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins 

Eptirstöðvar til næsta árs 

6. Ísafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar frá Í. á. 
Sýslusjóðssgjald 

sjöld: 

Kostnaður sjóðsins 

Eptirstöðvar til næsta árs 

7. Strandasýsla. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar frá Í. á. 

Sýslusjóðsgjald 

5. Vestur-Barðastrandarsýsla. 

kr. 1724 36 

— 1203 36 

kr. 485 40 

… 349 03 

kr. 576 61 
— 1200 00 

kr. 764 25 

— 1012 42 
  

kr. 282 98 

3015 

3015 

858 

858 

699 

83 

83 

22 

98 

98 

67 

> 67 

38 

1896
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Gjöld: 
a. Kostnaður sjóðsins. . . . . . kr. 385 00 
b. Eptirstöðvar til næsta árs . . . . — 314 38 

S 

a. 

a. 

A. 

Íslands Vesturamt, Reykjavík, 18. jan, 1896. 
J. Havsteen. 

Skýrsla 
um efnahag sýsluvegasjóða í vesturamtinu, 1894, 

I. Mýrasýsla. 

Tekjur: 
Eptirstöðvar frá f.á. . . . „ kr. 189 67 
Sýsluvegagjald . . . . . … — 509 22 
Lán til bráðabirgða . . . . . — 8136 

Gjöld: 
Til vegabóta . . . . . . kr. 728 25 
Eptirstöðvar til næsta árs . . 0 2 00 

  

2. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 
Tekjur: 

Eptirstöðvar frá f. á. . . . . „ kr. 180 65 
Sýsluvegagjald . . . . . . — 905 3 

Gjöld: 
Til vegabóta . . . . . . kr. 989 10 
Eptirstöðvar til næsta árs . . . . — 96 92 

3. Dalasýsla. 

Tekjur: 
Sýsluvegagjald . . . . . .… kr, 

Gjöld : 
Til vegabóta . . . . . BE 

4. Austur-Bardastrandasysla, 

Tekjur: 
Eptirstöðvar frá f. á. . . . . . kr, 107 24 
Sýsluvegagjald  . . . . . . — 229 61 

Gjöld: 
Til vegabóta. . . . . . . kr. 1500 
Önnur gjöld. . . . . . . — 29 03 
Eptirstöðvar til næsta års . . . . — 285 82 

699 38 

130 25 

130 25 

1086 02 

1086 02 

569 20 

569 20 

329 85
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5. Vestur-Bardastrandasysla. 
Tekjur: 

Eptirsiöðvar frá f. á. . . . . . kr. 122 69 

Sýsluvegagjald . . . . . . — 390 98 
  

Gjöld: 
Til vegabóta . . . . . . kr. 310 49 

Eptirstöðvar til næsta árs. . . . — 203 18 

6. Tsafjarðarsýsla. 

Tekjur: 
Eptirstöðvar. . . . . . . kr.3699 67 p 

  

  

Sýsluvegagjald . . . … . . —- 1136 40 

Aðrar tekjur. . . . . . . — 77 18 

Gjöld: 
Til vegabóta. . . . . . . kr.1212 80 
Önnur gjöld. . . . . — 46 00 
Eptirstöðvar til næsta års . . . … — 3654 45 

1. Strandasýsla. 

Tekjur: 
iptirstöðvar frá f. á. . . . . kr. 18 83 

Sýsluvegagjald . . . . . . — 313 01 

Skuldir við ýmsa hreppa . . . . — 33 33 

Gjåld: — 
Til vegabóta . . . „ kr. 245 50 

Borgaðar skuldir við ýmsa hreppa . . — 49 37 

Eptirstöðvar til næsta árs . . . … —— 70 30 
  

Íslands vesturamt, Reykjavík, 18. jan. 1896. 

J. Havsteen. 

Skýrsla 
um efnahag sýslusjóða í suðuramtinu 1894. 

1. Vestur-Skaptafellssýsla. 

Tekjur: 
Eign frá Í. á. . . . . . … kr. 509 86 

Sýslusjóðsgjald . . . . . . — 925 00 
Aðrar tekjur. . ; . . . — 50 00 

Gjöld: 0 
Kostnaður sjóðsins . . . . . — 732 80 

Eign til næsta árs . . . . . — 752 06 

2. Vestmannaeyjasýsla. 

Tekjur: 
Eign frá í. á. . . . . . „ kr. 238 08 
Sýslusjóðsgjald . . . . . . — 362 92 

Skuld vid reikningshaldara . . . . —-- 16 12 

513 67 

513 67 

4913 25 

4913 25 

365 17 

365 17 

1484 86 

1484 86 

1896
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Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins 

3. Rangárvallasýsla 

Tekjur: 
Eign frá f. á. 

Sýslusjóðsgjald . 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

4. Árnessýsla. 

Tekjur: 

Eign frá f. á 

Sýslusjóðsgjald 
Aðrar tekjur. 

Tillag úr landssjóði til gufubátsferða . 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

ö. Gullbringu- og Kjósarsýsla. 

Tekjur. 
Eign frá f. á. 

Sýslusjóðsgjald . 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

6. Borgarfjarðarsýsla. 

Tekjur: 
Eign frá f. á 

Sýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur. 

Tíl jafnaðar við 100 kr. af gjaldalið c., sem 

eru fólgnar Í gjaldalið a. 

Skuld til landssjóðs 

Gjöld: 
Skuld til landssjóðs 

Kostnaður sjóðsins . . 
Afborgun og vextir af skuld til 

Eign til næsta árs. 

landssjóðs 

Islands suduramt, Reykjavik, 

J. Havsteen. 

18. jan. 1896. 

kr. 

kr. 257 90 

— 2378 42 

kr, 21351 91 

— 504 41 

kr. 327 68 

— 1866 00 

— 100 00 

kr. 1943 35 

— 800 33 

kr. 361 08 

— 1050 "00 

kr. 1103 41 

— 307 67 

kr. 300 06 

—- 819 27 

kr. 57 50 

— 100 00 
— 700 00 

612 12 

2636 32 

2636 32 

2143 68 

2143 68 

1411 08 

1411 08 

1976 81 

1976 81
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Skýrsla 
um efnahag sýsluvegasjóða í suðuramtinu 1894. 

1. 

Eign frá f. á. 

Sýsluvegagjald 

Vestur-Skaptafellssýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Til aðalpóstleiðar. 

Til sýsluvega 

Kostnaður út af fyrirhugaðri brú ú á Hólmsá 

Styrkur til gufubátsferða 

Eign til næsta árs 

Sýsluvegagjald 

2. Vestmannaeyjasýsla. 

Tekjur: 

Skuld við reikningshaldara. 

Til vegabóta. 

Eign frá f. á. 

Sýsluvegagjald 

Gjöld: 

3. Rangárvallasýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Skuld við gjaldkera frá f. á. 

Til vegabóta 

Eign til næsta árs 

Eign frá f. á. 
Sýsluvegagjald 
Vextir af láni 

4. Árnessýsla. 

Tekjur: 

Vantaldar tekjur samkv. athugas. við fyrra 

árs reikning. 

Fyrir seldar timburleifar úr Hraunsárbrúnni 

Gj öld: 

Afborgun og vextir af lánum 

Til vegabóta. 

Eign til næsta árs 

12, dag marzmán, 1896. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1886, 

— 887 32 

— 824 31 
  

kr. 157 00 

— 1247 86 

. — 462 20 
  

kr. 132 79 

— 1636 49 
— 1800 

— 2 63 

— 24 95 

kr. 344 00 

— 1385 49 

— 8687 

496 22 

496 22 

1711 68 

1711 63 

1814 86 

1814 86 

1896
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5. Gullbringu- og Kjósarsýsla. 

Tekjur: 

a. Eign frá Í. á. 

b. Sýsluvegagjald . 

G. Skuld vid reikningshaldara . 

Gjöld: 

a. Til vegabóta. 

b. Til gufubátsferða. 

6. Borgarfiarðarsýsla. 

Tekjur: 

a. Eign frá fyrra ári 

b. Sýsluvegagjald . . 

G. Til jafnaðar við 100 kr.af gjaldalið C., sem 
eru fólgnar í gjaldalið a. . 

d. Skuld til landsbankans 

Gjöld: 

a. Skuld frá f. á. til landsbankans. 

b. Til vegabóta. 

c. Áfborgun og vextir af skuld til landsbank- 

ans 

d. Eign til næsta árs 

kr. 132 92 

— 1872 06 

kr. 1614 78 

— 408 20 
  

kr. 228 04 

— 655 96 

— 100 00 

— 400 00 

kr. 500 00 

— 343 38 

— 118 65 

— 421 98 

Íslands suðuramt, Reykjavík, 18. jan. 1896. 

J. Havsteen. 

Samtals 

kr. 

2022 98 

2022 98 

1384 00 

1384 00 

909 00 

4 00 
68 00 

27 00 

57 00 
26 31 

2 79 

1094 10 
  

12 80 

1 00 
1 45 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs skipstjóra og stýrimanna við Faxaflóa 1895. 

Tekjur: 

1. Eign sjóðsins 81. desbr. 1894 

2. Goldin tillög, eptirstandandi frá f. á. 

3. Árstillög 34 manna 

4. Inntökugjald 9 manna. 

5. Gjafir til sjóðsins. . 

6. Vextir frá landsbankanum 31/42 "94 til 30/4, 795 . 

7. Vextir frá Söfnunarsjóði 2/12 til 31/12 795 

Gjöld: 

1. Prentun á skipulagsskrá 

2. Viðskiptabók við söfnunarsjóðinn 
3. Ófáanlegt af útistandandi tombólufje . 

4. Eign sjóðsins 31. desbr. 1895 

Samtals s kr. 

1078 85 

1094 10 

Samkvæmt reikningi Marteins Teitssonar, samþykktum 14. jan. 1896.
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Reglugjörð 

um viðurværi skipshafna á íslenzkum fiskiskipum. 

Á Íslenzkum skipum, sem ganga til þorskveiða við strendur landsins, skal 

til málamatar úthluta hverjum manni til hverrar viku: 

5 pd. af skonroki, eða í þess stað 

6 pd. af rúgbrauði, 

11/2 pd. af smjöri eða smjörlíki, 

14 pd. at kandíssykri, 

12 pd. af púðursykri (í tevatn), 

14 pd. af kaffibaunum, 

8 kvint af kaffibæti, 

6 kvint af telaufi. 

Auk þess skulu skipverjar fá soðinn fisk til mála eptir þörfum, þegar nýr fisk- 

ur er til, og jarðepli, ?/4 pd. á mann, að minnsta kosti fjórum sinnum á viku. 

Þegar jarðepli eru eigi til, skal koma í þeirra stað 2 pd. af skonroki eða 3 pd. 

af rúgbrauði. 

Til míðdegisverðar skal auk hins framantalda hafa eldaðar. mat sem hjer 

segir á viku hverri: 

2 daga góðar baunir með 1/* pd. á mann af nýju kjöti eða söltuðu, ef 

nýtt kjöt fæst eigi. 

2 daga graut, annan daginn úr bankabyggi en hinn úr hrísgrjónum. 

2 daga kjötsúpu með nýju kjöti, eða ef það er eigi til, þá saltkjöti, er 

sje 1/2 pd. á mann, vegið hrátt. 

1 dag fiskisúpu með nýjum fiski, bætta á vanalegan hátt, eða saltfisk með 

jarðeplum, þegar nýr fiskur er ekki til. 

Fisk til málamatar og miðdegisverðar skal taka af trosfiski óskiptu. 

Graut, baunir, súpu, og fisk skal gefa eptir þörfum, púðursykur með 

grautum og fiskisúpu, 1/4 pd. á mann um vikuna, og hæfilega mikið af ediki. 

Allur vistaforði skipsins skal við byrjun ferðar vera óskemmdur, hollur 

og vel með farinn, og skal hann vera svo ríflega til tekinn, að ekki geti komið 

til þess, að neitt vanti af því, sem tiltekið er, á þeim tíma, sem ráð er fyrir 

gjört að skipið verði úti. 

Trjeilát, sem neyzluvatn er geymt í, skulu jafnan vera brennd að innan, 

að öðrum kosti verður að sía vatnið og hreinsa, áður en þess er neytt. 

Það skal vera á valdi skipstjóra, að draga af og gjöra breytingar á ofan- 

greindu matarræði, ef hann álítur þess þörf sökum þess, að útlit sje fyrir, að 

útivistartími skipsins verði af óvæntum ástæðum lengri en til var ætlað, svo að 

matarskort geti að höndum borið, eða einhverja tegund þrjóti. 

Enginn af skipverjum getur heimtað meiri mat, en hann sjálfur neytir, 

nje endurgjald fyrir það, er hann kann að neyta minna en til er tekið í framan- 

skráðri reglugjörð. 

Með reglugjörð þessari, sem öðlast gildi 14. dag marzmán. 1896, eru 

felld úr gildi fyrirmæli reglugjörðar um viðurværi skipshafna á Íslenzkum skip- 

1896 

10 
29. febr.
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10 um frá 20. desbr. 1890, að því er snertir viðurværi á skipum, sem ganga til 28. febr. þorskveiða við strendur landsins. 
Reykjavík, 29, febrúar 1896. Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 

Hannes Hafstein. 

11 Brjef landshöfðingja til beggja amtmanna um gjöf frá C. V.R. Lotz til ýmsra 8. jan, styrktarsjóða á Íslandi. (Ágrip). Með brjefum þessum var amtmönnum skýrt frá, að greiddar hefðu verið í aðal-fjehirzlu 20,000 krónur, sem OC. VR. Lotz, skrit- ari í Kaupmannahöfn, með arfleiðsluskrá, dags. 4. nóv. 1889, hefði ánafnað eptir- nefndum 4 sjóðum á Íslandi, sem hafa það verksvið að styrkja ekkjur og börn 
drukknaðra sjómanna: 

Í. Fiskimannasjóði Kjalarnessþinga 5000 kr. 
2. Styrktarsjóði handa ekkjum og börnum Ísfirðinga þeirra, er í sjó drukkna, 

5000 kr. 
3. Styrktarsjóði handa ekkjum sjódrukknaðra manna og börnum þeirra í Fljót- 

um og Siglufirði 5000 krónur. 
4. Styrktarsjóði handa ekkjum sjódrukknaðra manna í Grýtubakkahreppi 

5000 krónur. 
Var amtmönnum tilkynnt, að stjórnarnefndum tjeðra sjóða mundu verða útborg- 
aðar hinar ánöfnuðu upphæðir úr Jarðabókarsjóði, þegar þær ljeti vitja þeirra, 
og færðu nægilegar sönnur á heimild sína. Þó var útborgunin til hins síðast nefnda sjóðs bundin því skilyrði, að skýrslur væri sendar um fjárhag sjóðsins 
og konungleg staðfesting fengin á skipulagsskrá hans. 

, Åkvårdunin i arfleidsluskrå C. V. R. Lotz er svo hljóðandi: 
Jeg undirskrifaður C. V. R. Lota ákveð hjer með það er hjer á eptir fer, sem minn síðasta vilja: 

. g „' 

Til þess að styrkja ekkjur og börn drukknaðra fiskimanna á Íslandi skal verja 20,000 króna 
upphæð, sem greiða skal eptirnefndum 4 styrktarsjóðum, sem til eru á Íslandi, hverjum 5000 krónur. 

Styrktarsjóðirnir eru þessir: 
a. Styrktarsjóður fyrir ekkjur og börn drukknaðra manna í Kjalarnesþingum, formaður 

bæjarfógeti H. Daníelsson. 
b. Styrktarsjóður fyrir ekkjur og börn sjódrukknaðra manna í Ísafjarðarsýslu, formaður 

bæjarfógeti Sk. Thoroddsen. 
c. Styrktarsjóður fyrir ekkjur og börn drukknaðra manna við Eyjafjörð, formaður fyrv. 

alþingismaður Einar Ásmundsson. 
d. Styrktarsjóður fyrir ekkjur og börn drukknaðra manna í F ljótum og Siglufirði, formaður 

fyrv. alþingismaður Einar Ásmundsson. 

Kaupmannahöfn 4. nóv. 1889. 
Cc. V. R. Lotz.
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Brief landshöfðingja fíl beggja amtmanna um skýrslur um almennt ástand. 

1896 

12, 

(Ágrip). — Með brjefum þessum var lagt fyrir báða amtmenn að hætta að heimta 18. jan. 

skýrslur þær sum hið almenna ástande, sem sýslumönnum hefur verið gjört að 

skyldu að senda árlega samkvæmt tollkammer-umburðarbrjefi 18. jan. 1777 og 

rentukammer-umburðarbrjefi 28. sept. 1816, með því að eigi yrði annað sjeð, en 

að skýrslur þessar væru nú orðnar óþarfar og gagnslausar. 

Brjef landshöfðingja fíl biskups um niðurlagning kirkju. — Eptir að hafa 

fengið þóknanlegt brjef yðar, herra biskup, dags. 16. f. m. og þar með fylgjandi 

skjöl, vil jeg hjer með samkvæmt 4. gr. laga nr. 3, 27. febr. 1880, samþykkja: 

1. Að Hjörtsevjarkirkja í Mýraprófastsdæmi verði lögð niður, þannig, að eig“ 

endur Hjörtseyjar haldi áfram að greiða sóknarprestinum prestsmötugjald, 

12 fjórðunga smjörs árlega, eins og hingað til, og afhendi kirkjuhúsið með 

skrúða og áhöldum, svo og 3 hundruð í geldsauðum, sem kirkjan á, en haldi 

að öðru leyti eigninni, sem kirkjan nú stendur á, sem sinni frjálsri og óháðri 

eign, allt samkvæmt samningi 27. júní f. á. 

2. Að Hjörtseyjarsókn verði sameinuð Akrasókn, þannig, að eigandi þeirrar 

kirkju taki við Hjörtseyjarkirkju og því, sem henni á að fylgja, en skuld- 

bindi sig til að stækka svo kirkju sína, að hún fullnægi þörfum hins sam- 

einaða safnaðar. 

Þetta tilkynnist yður hjer með þjónustusamlega til þóknanlegrar leiðbein- 

ingar og frekari birtingar. 

Brief landshöfðingjá til sýslumannsins í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu um 

verzlunarskýrslur. — Í þóknanlegu brjefi, dags. 17. nóv. síðastl., hafið þjer, herra 

sýslumaður, spurzt fyrir um það, hvort í brjefi mínu um hið nýja fyrirkomulag 

á verzlunarskýrslum, dags. 24. okt. f. á., sje einnig átt við þau tilfelli, er ein" 

stakir menn fá vörur beint fra útlöndum, án milligöngu nokkurrar verzlunar, 

svo sem pappír, ofna, eldavjelar og annað, til eigin notkunar en ekki verzlunar. 

Út at þessu skal yður hjer með þjónustusamlega tjáð, að með orðum þeim, er þjer 

tilfærið úr nefndu brjefi mínu er átt við hið sama sem ákveðið er í 5. gr. laga 

um hagfræðisskýrslur 8. nóv. f. á., þar sem eigi að eins forstöðumönnum fastra 

verzlana, lausakaupmönnum, þar með töldum hrossakaupmönnum og fjárkaup- 

mönnum svo og forstöðumönnum kaupfjelaga og pöntunarfjelaga, er lögð sú 

skylda á herðar, að láta hlutaðeigandi stjórnarvöldum í tje skýrslur um vöru- 

flutninga til landsins og frá því, heldur einnig hverjum þeim, sem vörur kaupir 

eða vörukaup annast frá útlöndum eða sem selur vöru eða sölu annast til út- 

landa. Það er þannig ljóst, að skýrslu ber að gefa þó að að eins sie að ræða 

um vörupöntun til eigin þarfa; en það er hvort tveggja, að slíkar vörupantanir 

einstakra manna nema eigi miklu, og ganga optast gegnum einhverja verzlun 

eða umboðsmenn og komast þannig í skýrslur, enda verður ekki heimtað að 

sýslumenn gjöri sjerstakar ráðstafanir til, að grennslast eptir slíku, fyrr en gefin 

verður út reglugjörð samkvæmt 2. gr. ofannefndra laga, þar sem ákvæði munu 

verða sett um þetta atriði. 

13 
. jan. þe

 

14 
13. jan.
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15 
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16 
22. jan. 

17 
20. febr. 

14 

Bjref ráðgjafans fyrir Ísland té! landshöfðingja um makaskipti á kirkjujörð. 
(Ágrip). — Með brjefi þessu tilkynnti ráðgjafinn, að hans hátign konungurinn 

hefði 14. jan. samþykkt makaskipti á ákveðnu stykki af afrjettarlandi Þingvalla- 

kirkju fyrir jörðina Kaldárhöfða í Grímsnesi, þannig, að farið verði eptirleiðis 

með nefndan afrjettarlandshluta sem bændaeign, að því er gjaldskyldu snertir, 

en með Kaldárhöfða aptur á móti sem hverja aðra kirkjujörð. 

Brjef landshöfðingja til gufubátsnefndar í Múlasýslum um styrk til gufu- 

bátsferða í Austfirðingafjórðungi. — Út af fyrirspurn yðar í þóknanlegu brjefi, 
dags. 10. f. mán., skal yður hjer með þjónustusamlega tjáð, að orðið >Aust- 

firdingatjérdungur« í 12. gr. C. d. í fjárlögunum fyrir 1896 og 1897 verður 

bæði eptir nútíðkaðri merking orðsins og tilætlan laganna að skiljast um hið 

núverandi Austuramt, og er engin heimild nje ástæða til að takmarka styrk- 

veitinguna við Múlasýslurnar einar. Auk Múlasýsinanna eiga því bæði Norður- 

Þingeyjarsýsla og Austur-Skaptafellssýsla heimting á hlutdeild í styrknum að 

tiltölu við það fje, sem hvert sýslufjelag leggur fram til gufubátsferðanna. 

Á hinn bóginn er það augljóst, að þótt eitt eða fleiri af sýslufjelögunum 

í fjórðungnum afsali sjer tilkalli til hluttöku í styrknum eða neiti að leggja fram 

fje til móts við tiltölulega fjárveiting úr landssjóði af „hinni umræddu styrks- 

upphæð, þá skerðir það ekki rjett þeirra sýslufjelaga, sem nota vilja styrkinn 

og leggja fram að minnsta kosti 2000 krónur, til þess að fá alla hina veittu 

upphæð, 6000 kr., greidda úr landssjóði. 

Brjef landshöfðingja til biskups um eptirlaun prestsekkju. — Með þóknan- 
legu brjefi, dags. 30. desbr. f. á., hafið þjer, herra biskup, sent mjer erindi 
prestsins að Eydölum, sira Þorsteins Þórarinssonar, ásamt umsögn hlutaðeigandi 
prófasts, þar sem tjeður prestur spyrst fyrir um það, hvort hann muni vera 
skyldur til að borga meira en !/19 hluta af föstum tekjum prestakallsins eins og 
þær eru að frágengnu 300 króna árgjaldi af brauðinu, í eptirlaun til prestsekkju, 
Þórunnar Stefánsdóttur, sem við lát prestsekkjunnar Helgu Guðmundsdóttur 
færðist frá landssjóði yfir á Eydala-prestakall til eptirlaunagreiðslu, svo og um 
það, hvort hann sje skyldur til að borga prestsekkjunni eptirlaunin í peningum, 
eða hvort hann geti vísað henni eða syni hennar, sem hún dvelur hjá, á að 
innheimta eptirlaunin af tilteknum tekjum brauðsins. 

Út af þessu skal yður hjer með þjónustusamlega tjáð, til þóknanlegrar 
leiðbeingar og frekari birtingar, að eins og eptirlaun prestsekkju þeirrar, sem 
hjer er um að ræða, verða að ákveðast eptir þeim lögum og reglum sem giltu, 
þegar hún varð prestsekkja árið 1857, eins verður upphæð þeirra að miðast við 
þá stærð eða það tekjumagn brauðsins, sem þágildandi lagafyrirmæli áttu við, 
því að hún á samkvæmt 7. gr. laga um eptirlaun prestsekkna 3. okt. 1884 að 
fá sömu eptirlaun eins og hún hafði áður en hún missti eptirlaunarjett við það 
að giptast síðara manni sínum, sem ekki var prestur, og á ekki neins í að 
missa við það, þótt síðar hafi verið lagt árgjald á brauðið (sbr. ráðgjafabrjef
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í, maí 1881, Stj.tíð. 1881 B, bls. 57). — Með því nú að Eydalaprestakall þrátt 17 

fyrir þann tekjustofn er frá því hefur gengið, er metið yfir 1200 krónur, þá 20. febr. 

eiga eptirlaun hennar samkvæmt 2. gr. ný-nefndra laga 3. okt. 1884 að greið- 

ast að öllu leyti af brauðinu, og er ekki heimild til að greiða neitt af þeim úr 

landssjóði, enda mundi eptirlaunabyrðin á brauðinu verða að mun þyngri ef 

upphæðin væri ákveðin eptir núgildandi lögum. 

Sú upphæð, sem prestinum ber að greiða samkvæmt hinum eldri lögum, 

er giltu þegar hún varð ekkja, (konungsbrjef 5. júní 1750) þ. e. 112 hluti af 

föstum tekjum prestakallsins, sbr. 5. gr. Í tilsk. 6. jan. 1847, ætti því að rjettu 

lagi að reiknast þannig, að árlega væri gjörður reikningur yfir allar þær föstu 

tekjur, sem taldar eru í ný-nefndri lagagrein, og tilbevrðu Eydalaprestakalli 

áður en jarðir voru lagðar frá því samkvæmt lögum 27. febr. 1880, og prests. 

ekkjunni ákveðinn */12 hluti af þeirri upphæð eptir hvers árs verðlagsskrá eða 

í skileyri. En með því að upphæð eptirlaunanna var, þegar ekkjan átti að fá 

eptirlaun sín greidd af landssjóði, Í eitt skipti fyrir öll ákveðin 120 kr. á ári 

eptir 5 ára meðaltali föstu teknanna 1886— 1890, og hún hefur gjört sig ánægða 

með það, þá má láta við svo búið standa, en minna getur presturinn ekki komizt 

hjá að greiða. 

Viðvíkjandi síðari lið fyrirspurnarinnar skirskotast til 5. greinar í tilsk 

15. desbr. 1865. 

Reglugjörð 18 
. . 90 22. jan. 

fyrir Vestmannaeyjasýslu um lækning hunda af bandormum og Í. 

1. grein. 

Hreppstjórarnir skulu annast um lækning hunda af bandormum. 

2. grein. 

Lækning allra hunda í Vestmannaeyjum fer fram Í nóvembermánuði ár 

hvert. Hvern dag mánaðarins lækningin skuli fram fara á hverjum bæ, kveða 

hreppstjórarnir á um og tilkynna hundaeigendum í tæka tið. 

ð. grein. 

Hreppstjórarnir skipta störfum með sjer, eptir því sem þeim þykir hag- 

anlegast. Skyldir eru eigendur hundanna eða húsbændur, hver á sínu heimili, 

að aðstoða hreppstjórana við lækninguna svo sem með þarf. 

4. grein. 

Hverjum hundi skal gefa inn meða! það, er hjeraðslæknirinn í Vest- 

mannaeyjum tiltekur, og skulu hreppstjórarnir, að því er inngjöfina snertir og 

meðferð alla á hundunum, meðan á lækningunni stendur, haga sjer eptir fyrir- 

sögn hjeraðslæknisins, sem hann skal skyldur að láta þeim Í tje. Sýslunefndin 

í Vestmannaeyjasýslu skal í samráði við hjeraðslækninn sjá um, að jafnan sje 

nægilegur forði til Í Vestmannaeyjum af meðali því, sem hentugast álízt til 

þessara lækninga.
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5. grein. 

Verði vart við bandorma í einhverjum hundi milli lækningatíma, skal 
tilkynna það öðrum hvorum hreppstjóranna og gjöra þá hreppstjórarnir eða ann- 
ar hreppstjórinn ráðstafanir til að lækna hundinn, svo fljótt sem unnt er. Eigi 
eru samt slíkir hundar undanþegnir lækningum á hinum fyrirskipaða tíma. 

6. grein. 

Nú valda forföll, að hundur varð eigi læknaður á hinum tiltekna tíma, 
og skal þá eigandi hans eða húsbóndi svo fljótt, sem unnt er, færa hann öðrum 
hvorum hreppstjóranna til lækninga, en álítast ella hafa skotið honum undan 
lækningu af ásettu ráði. Hund, sem enginn hirðir um að láta lækna, er hrepp- 
stjórum heimilt að láta drepa. 

7. grein. 

Í þóknun fyrir starfa sinn skulu hreppstjórarnir tá 30 aura fyrir hvern 
hund, er þeir lækna. Skal greiða þóknun þessa úr sjóði Vestmannaeyjasýslu 
svo og kostnaðinn við útvegun meðals til hundalækninga. 

8. grein. 

Hreppstjórarnir skulu á ári hverju rita í hundahaldsbókina skrá yfir alla 
hun daeigendur í eyjunum og tölu þeirra hunda, sem teknir hafa verið til lækn- 
inga frá hverjum einum. Um hver áramót skulu þeir senda sýslunefndinni fyrir 
mliðið ár skýrslu, samhljóða bókinni. 

9. grein. 

Vanræki hreppstjóri skyldur þær, er reglugjörð þessi leggur honum á 
herðar, eða sje hundi skotið undan lækningu af ásettu ráði, eða sje hreppstjóra 
sýndur mótþrói eða óhlýðni við hundalækningar, varðar það 2— 10 króna sekt- 
um. Önnur brot gegn reglugjörð þessari varða 1— 10 króna sektum. Sektirnar 

, 
renna Í sýslusjóð. 

10. grein. 

Reglugjörð fyrir Vestmannaeyjasýslu um lækningar á hundum, 2. júní 
1891, er hjermeð úr gildi numin. 

Reglugjörð þessa samdi sýslunefndin í Vestmannaeyjasýslu á fundi sín- 
um 21. janúar 1896 í samráði við hjeraðslækninn í 20. læknishjeraði, sbr. 6. gr. 
laga nr. 18, 22. maí 1890. 

Skrifstofu Vestmannaeyjasýslu, 22. janúar 1896. 

Jón Magnússon. 

Embættaskipan og sýslana. 
18. jan. veitti konungur allra mildilegast aukalækni Stefáni Gíslasyni, hjeraðslækn- 

tsembættið í 14. læknishjeraði. 

21. febr. setti landshöfðingi cand jur. Eggert Briem til þess frá 1. apríl næstkom- 
andi að gegna uppá eigin ábyrgð sýslumannsembættinu í Norður-Múlasýslu og bæjarfógeta- 
embættinu á Seyðisfirði. , 

4. marz veitti landshöfðingi prófasti Bjarna Þórarinssyni Útskálaprestakall í Kjal- 
arnesprófastsdæmi, samkvæmt kosningu hlutaðeigandi safnaða.
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Austur-Skaptafellssyslu 
frá miðju maímánaðar 1896 til jafnlengdar 1897. 
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21. 

29, 
23. 

25. 
26. 

27, 
28, 

30.   

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

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 
— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 

fardögum . 2... . 0... hver á 
— 6 sauðir 3 tilo vetra, á hausti .  — - 
— 8 — tvævetrir . ....…. — - 
— 122 —- veturgamlir . . ... — - 
— 8 ær gelda . .....2807 7 
— 10 —  mylkar BN 
— Í áburðarhestur, minn, 5 til 12 vetra, í 

fardögum . SN Å 
— 1!/s hryssu, á sama aldri 0" 

B. UW, smjör og tólg: 
1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á 

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

C. Tóvara af ullu: 
1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur Í pundi; 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . . . . . pundið á 

— 60 pör eingirnissokka . … parið 
— 30 — tvibands gjaldsokka . . — - 
— 180 — sjóvetlinga . . FI — - 
— 20 eingirnispeisur . . ... hver á 
— 15 tvíbands-gjaldpeisur . . — - 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

lalin. . . „á 
— 120 álnir einskeptu 1 al. til 5 kv. breiðrar 

I ali 28000000, År 

D. Fiskur. 

1hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum vættin á 

— 6 — — harðfiski — — — 
— 6 —  — þyrsklingi— — — 
— 6 — — ýsu, herti . . . . — 
— 6 —  — hákarli, hertum 

E. Lýsi: 
tunna (120 pt.) hvalslý 8 pottar á 
— — — hákarlslýsis . 8 — - 

— — selslýsis . . 8 — - 
— — — þorskalýsis . 8 — - 

1 hndr. 

  

hu
nd

 
f
e
d
 f
l
 

fr
e 

16, dag marzmán, 1896, 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja í#9 

  

  

Í peningum | Hundrað á { Alin. 

Kr. Anr. | Kr. | Aur. Í Aur. 

| 

84 | 59 St 59 | 70 

10 | 30 þ 61 | 50 fj 52 
12 | 74 i 76 | 44 {| 64 
10 | 16 {81 | 28 | 68 

7, 32 | 87 | 84 | 73 
81 60} 68 | 80 | 57 
6 50 65 » 5 4 

64 | 55 f 64 | 55 f 54 
49 | 60 66 | 18 | 55 

„1 66 | 79 | 20 | 66 
| 89 { 46 | 80} 39 

» | Ð 8 6 9 60 5 ) 8 

» | 23 27 ( 60 2 3 

» | » » » » 

» | > » » » 

» | 90 | 27 » | 22 
» | » > > » 

» | » » » 

”» | » » > > 

„ | TO} 84 » | 70 

Ð > » » » 

» | » » > „ 

» | » » » » 

„| > > » » 

» | 0» » » » 

100 »f60| » | 50 

» | » » » » 

1 78 | 26 | 70 | 22 
2 | » 30 » 25 

„1 > » » » 

  

      

1896 

19 
21. febr.
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19 
21. febr. 

20 

  

  

      
        

18 

I peningum. Hundrad å | Alin. 

E. Skinnavara: Kr. | Aur. Kr. | Aur. | Aur. 

31. { 1 hndr. 4fjórðungar nautskinns . . . l1l0pundå | 11 | 66 | 46 | 64 1 39 
32. — 6 —— kýrskinns . . . . — — - 9 | 38 | 56 | 28 I 47 
33. — 6 —— hrossskinns . ..— —- T | 62 1 45 | 72 i 38 
34. — 8 —— saudskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri . — — 5 | 25 f 42 » | 35 
35. — 12 —— saudskinns, af vet- 

urgömlum og ám . — — - 3 | 38 {40 | 56 | 34 
36. — 6 —— selskinns . — — - 8 » | 48 » | 40 
31. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert å | > | 16 |38 | 40 | 32 

G. Ýmislegt: 
38. {1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 8 » | 48 » | 40 
39. — 40 — —  —— óhreinsuðum — - > > » » » 
40. — 120 — — fuglafiðri . . . . . 10pund - | 10 | 12 (121 | 44 1101 
41. — 480 — — fjallagrösum . . . . — — - » » » » » 
42. |öðálnir 1 dagsverk um heyannir . . — — - 2 | 43 > > | 49 
43. — 1 lambsfóður . . 0. — — 3 | 54 > „| 71 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 
aurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu 2 2 eee eee eee eee 72 | 94 | 61 
— ÞB. — í ullu, smjöri og tólg BN bd | 80 | 47 
—  C. -- é ullartåvoru . . 2 2 eee eee eee bd | 50 | 46 
—  D. — i fiski 2 2 eee eee eee 60 » | 50 
— EH. — lýsi 28 | 35 4 24 
— F, — i skinna-voru eee eee eee eee 45 | 37 { 38 

En meðalverð allra landaura samantalið . . .. 317 | 96 |266 
og skipt með 6, sýnir: | 

medalverd allra medalverda . 52 | 99|44 
Reykjavík 21. febrúarmán. 1896. 

J. Harsteen. Hallgr. Sveinsson. 

Reikningur 
yfir tekjur óg gjöld gjafasjóðs Örum á Wulffs 1895. 

Tekjur. Kr. aur. Kr. aur. 
1. Eign sjóðsins 1. jan. 1895: 

a. Innritunarskírteini A. fol. 92 . . . . - 4000 00 

„Í peningum . . . 4 95 4004 95 
2. r. eigur af ínnritunarskirteini A. fol. 92 frá 11/6 94 Ms 95 —,… 140 00 

Samtals 4144 95 
Gjöld. 

1. Styrkur veittur Steini Stefánssyni á Eiðum 144 00 

2. 1 sjóði við árslok: Innritunarskírteini A. fol. 92 4000 00 

Samtals 4144 95 
Íslands norður- og austuramt, Akureyri 10. jan. 1896. Húsavík 20. jan. 1896. 

Páll Bríem. Þ. Guðjohnsen.
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Vestur-Skaptafellssýslu 

frá miðju maímánaðar 1896 til jafnlengdar 1897. 
  

þe
 

11, 
12. 
13. 

14. 

22. 
23. 
24. 
23. 
26. 

27. 
28. 
29. 
30. 
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 NW
 

A. Fríður peningur. 

fardögum . 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti 

— 8 — tvævetrir - — 

— 12 —  veturgamlir  - — 

— 8Sær geldar . . 2. — 

— 10 — mylkar …… - 

fardågum 
— 1/5 hryssu, á sama aldri 

B. Ull, smjør og tólg. 

— 120 —- af mislitri ullu, vel þveginni 

— 120 -- af smjöri, vel "verkuðu 

— 120 — af tólg, vel bræddri 

C. Tóvara af ullu. 

— 15 tvíbands-gjaldpeysur 

  

— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, 

hver 

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

október til nóvembermánaðarloka, í fard. 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, 
á 
i 
å 

hver - 

1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á 

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

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 

skreppa 44 þræði pundið á 

— 60 pör eingirnissokka . . parið - 

—— 30 — tvíbands-gjaldsokka — - 

— 180 — sjóvetlinga — = 

— 20 eingirnispeysur . , hver - 

— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls,  álnar breiðs, 

lalin . . . „á 

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

1 alin eee å 

D. Fiskur. 

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

— 6 — — harðfiski — — — 

— 6 — — þyrsklingi— — — - 

— 6 — — ýsu, hertri — 

— 6 —  — hákarli hertum — - 

E. Lýsi. 

1 hndr. i tunna (120 pt.) hvalslýsis . 8 pottar á 

— — — — hákarlslýsis .8 — - 

— i — —  — selslýsis 8 — - 

— Í — — — þorskalýsis „8 — - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Í peningum. | Hundrað á } Alin. 
Kr, | Aur. Kr. Í Aur, Á Aur. 

79 | 53 1 72 | 53 1 60 

9 | 23 1 55 | 838 { 46 

10 | 84 1 65 | 04 1 54 

8 | 94 å 71 | 52 { 60 

61484 771 76 I 65 

8 | 01 f 64 | 08 " 53 
6|110161| » | 51 

60 | 50 | 60 | 50 Í 50 
45 | 93 1 61 | 24 (51 

» | 57 1 68 | 40 I 57 

» | 39 I 46 | 80 { 39 

» | 56 | 67 | 20 56 

» | 32 | 38 | 40 { 32 

» » » > Ð 

» Ð Ð Ð » 

» » » > > 

„| 23 141 | 40 1 35 

» | 86 (108 | 20} 86 

> 51 61 20 51 

10 | 88 | 65 | 28 | 54 

8 | 38 | 50 | 28 { 42 

2 | 65 1 39 | 75 | 83 
» | 96 1291 401 24 

1896 

21. 

21 
febr,



1896 

21 
21. febr 

22 
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Í peningum. | Hundrað 4 | Alin 
F. Skinnavara. Kr. | Aur. Kr. | Aur. { Aur. 

31. {1bndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á { 10 | 88 {43 | 52 136 
32. — 6. —— kýrskinns — — … 8 | 05 | 48 | 30 | 40 
33, — 6 ——  hrossskinns . . - —- 6195441) 70) 35 
34. - 8 —— sauðskinns,aftvæ- 

vetrum og eldri — 4 (82 138 | 56 | 32 
35. — 12. —— saudskinns, af vet- 

urgömlum og ám — — 3 | 47 f 41 | 64 | 35 
36. — 6. ——  selskinns . . —- — -f 613813 28 | 32 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert - > | 21 { 50 | 40 | 42 

G. Ýmislegt. 
38. | 1hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum „pundið á| > » » » » 
39. — 40 —— — óhreinsuðum . — - » » » » » 
40. — 120 — — fuglafidri 10 pund - 22 { 50 ; 64 | 42 41. — 480 — — fjallagrösum — 1515, 
42. | 5 álnir 1 dagsverk um heyannir — — 2 | 24 » » | 45 
43. — 1 lambsfóður — — -| 3 | 14 | » | » | 63 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin í fyrtöldum land. 
aurum verður 

Eptir A. eða í fríðu . 65 | 45 | 55 
— SB. — í ull, smjöri og tólg a 55 | 20 f 46 
— CC. — i ullartóvöru . 68 | 60 | 57 
— D. — í fiski öt | 18 | 48 — E. — í lýsi 34 | 58 | 29 
— FF. — í skinna-vöru . 43 | 20 | 36 

En medalverd allra landaura samantali ð 324 | 81 (271 
og skipt med 6, synir: 

Medalverd allra medalverda . 54 (14 |45 
Reykjavík 21. dag febrúarmán. 1896. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

Skýrsla 
um styrktarsjóði prestaskólans árið 1895. 

1. Prestaskólasjóðurinn. 
Tekjur. 

1. Eptirstöðvar við árslok 1894: 
a. Veðskuldabrjef . kr. 3100,00 
b. Innstæða í söfnunarsjóðnum — 806,14 
c. Innstæda i landsbankanum — 1084 kr, 3916,98 

2. Vextir á árinu 1895: 
a. Af veðskuldabrjefum kr. 124,00 
b. Af innstæðu í söfnunarsjóðnum —  32,25 
c. Af innstæðu í landsbankanum — 2 „91 — 159,16 

Samtals kr. 4076,14 
Gjöld. 

1. Styrkur veittur stúdentum . kr. 60,00 
2. Eptirstöðvar við árslok 1895: 

a. Veðskuldabrjef . kr. 3100,00 
b. Innstæða í söfnunarsjóðnum — 838,39 
c. Innstæða í landsbankanum — 77, 73 — 4016,14 

Samtals kr. 4076, 14 
Reykjavík 2. marz 1896. Þórhallur Bjarnarson.
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Vestmannacyjasýslu 

frá miðju maímánaðar 1896 til jafnlengdar 1897. 
  

þa
 

22. 
23. 
24. 

96. 

27. 

28. 
29. 
30. 

o 
M
I
Ð
 

IN
 

  

  

  
  

          

Í peningum. | Hundrað á (Alin, 
A. Fríður pentngur: Kr. | Aur.l Kr. Aur.l Aur. 

1 hndr. 1 kýr. 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 

október til nóvembermánaðarloka, fard. „| > > „ „ 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í | 
fardögum . ..... 0... hver á » | » » » 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti — -f16 25197150) 81 
— 8 — tvævetrir SE — - 9 | „> |72| > 60 

— 12 — veturgamlir  -  — — - 6) » 72 | » | 60 

— 8 ær geldar FI — . — - 10 | » 80 | » 67 

— 10 — mylkar. ...- — . — - 5 | 65 |ö6 50 | 47 

— 1 áburðarhestur, taminn, > til 12 vetra, Í | | 

fardt og sum . . . . . . . å » » » » » 

— 1/3 hry ssu, á sama aldri . … … hver - » » » » » 

B. Ull, smjør og tålg: | 

1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pundið á > | 53 | 68 { 60 | 53 

— 120— af mislitri ullu, vel þveginni — - „185 142 | > | 35 

— 120 — af smjöri, vel verkuðu . . — - „ | 50 | 60, » | 50 

— 120 — af tólg vel bræddri . . . — - » | 33 | 39 | 60 t 33 

C. Tóvara af ullu: 
1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur Í pundi; 

haldi hver hespa 11 skreppur en hver 

skreppa 44 þræði . pundid á » » » » » 

— 60 pör eingirnissokka . . . . parið - » » » » „ 

— 30 — tvíbands-gjaldsokka … … — - » | » » » » 

— 180 — sjóvetlinga . … - „1 » » » » 

— 20 eingirmispeisur . . . .. hver - » » » » » 

— 15 tvibands-gjaldpeisur . .. — - > » » » » 

— 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, ålnar breids, 

1 alin . . . á > » » » » 

— 120 Amir einskeptu 1 al. til 5 kv. breiðrar, 
lalin . 2 see eee en å » » » » » 

D. Fiskur: 

1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á | 10 | 85 | 65 | 10 | 54 

— 6 — — harðfiski — — —  - | 21 | 25 |127 | 50 {106 

— 6 — — þyrsklingi-- — — - T | 50 | 45 » | 38 

— 6 — —ysu, hertri . . .. — - T » | 42 » | 35 

— 6 — — hákarli, hertum . — - > » » » > 

E. Lýsi: 
1 hndr. 1tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á » » » » » 

— 1 — — hákarlslýsis . 8 — - » » » » » 

— 1 — — — selslýsis 8 — - » » » » > 

— 1 —  — — þorskalýsis 8 — - 11251 181751 16 

1896 

23 
24, febr.



  

  

  

  

    

  

    

    

1896 22 

23 Í peningum | Hundrað á Alin. 
24. febr, F. Skinnavara: Kr. | Aur. | Kr.  Aur. | Aur. 

öl. { 1hndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á 10 > | 40 » | 33 
32. — 6 — kýrskinns — — » » » > > 
33. — 6 — hrossskinns mm - „| oj >2| »f » 
34. — 8 — sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri —— - 6 > | 48 > | 40 
35. — 12 — saudskinns, af vet- 

urgömlum og ám  — — 4 » | 48 » | 40 
36, — 6 — selskinns Km - 110 | > 60 | » f 50 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert å f » | 28 | 67 | 20 | 56 

G. Ýmislegt : 
38. | 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, purdið á » » » » » 
39. — 40 — — — óhreinsuðum — > af o> | > > 
40. — 120 —- — fuglafiðri 10 pund å 6 » I 72 » | 60 
41. — 480 — — fjallagråsum — — » » 2 > » 

42. 15 ålnir 1 dagsverk um heyannir . 2150) > » | 50 
43. — 1 lambsfóður 4 » » » 80 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 
aurum verður: | 

Eptir år: eða í fríðu 75 | 60 | 63 
B. — í ullu, smjöri og tólg. 51 | 30 | 43 

— CC. — é ullartovøru . » » » 
— D — á fiski 69 | 90 {58 
— E. — í lýsi 18 | 75 | 16 
— FF. — í skinna-vöru 52 | 64 f 44 

En meðalverð allra landaura samantalið. 268 | 19 |224 
og skipt með 5, sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða . 58 (64 |45 
Reykjavík 24. dag febrúarmán. 1896. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

24 Skýrsla 
um styrktarsjóði prestaskólans árið 1895, 

II. Gjöf Halldórs Andrjessonar. 
Tekjur. 

1. Eptirstöðvar við árslok 1894: 
a. Veðskuldabrjef kr. 2800,00 
b. Innstæða í landsbankanum — 114,98 kr. 2914,98 

2. Vextir á árinu 1895: 
a. Af veðskuldabrjefum . kr. 112,00 
b. Af innstæðu í landsbankanum — 3,50 — 115,50 

Samtals Kr. 3030,48 
Gjöld. 

1. Styrkur veittur stúdentum . kr. 60,00 
2. Eptirstöðvar við árslok 1895: 

a. Veðskuldabrjef kr. 2800,00 
b. Innstæða í landsbankanum — 170,48 — 2970,48 

Samtals kr, 3030,48 
Reykjavik 2. marz 1896. 
Þórhallur Bjarnarson.
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Verðlagskrá 
sem gildir iyrir 

Rangárvallasýslu 
frá miðju maímánaðar 1896 til jafnlengdar 1897. 
  

þe
 

11. 
12. 
13. 

14. 

29, 

gø 
O
T
T
I
 

DN 

1 hndr. 

  

1 hndr. 

1 hndr. 

1 bndr. 

Á. Fríður peningur: 

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

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

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

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

12 —  veturgamlir . - — . . — 
8 ær  geldar A — 

10 — mylkar ..-—.. — . 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, Í 
fardögum . . NA? 
1!/s hryssu, á sama aldri . . … hver - 

B. UTN, smjör og tólg: 
120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á 
120 — af mislitri ullu, vel þveginni — - 
120 — af smjöri, vel verkuðu . . — 
120 — af tólg, vel bræddri 8 7 - 

C. Tóvara af ullu: 
„ 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 BN 
20 eingirnispeisur „0. hver 
15 tvíbands-gjaldpeisur . . .. — - 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 
lalin . . å 

120 ålnir einskeptu, 1 al. til ð kv. breiðrar, 
lalin . .. FNF 

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

6 — af harðfiski— — a 

6 — at þyrsklingi— — — - 

6 — alf ýsu, hertri a — 
6 — af hákarli, hertum os me 

E. Lýsi: 
tunna (120 pt.) hvalslysis . 
— — — hákarlslýsis 8 — - 
— — — selslýsi „8 — 
— — — þorskalýsis .8 — Fr

 
fm
d 

Fa
 

  

  

  
  

    

Í peningum. Hundrað á | Alin. 

Kr. Aur. Kr. | Aur. 1 ur. 

| i 

8469) 84 69) 71 | | 

8 | 17 f 49 | 02 f 41 
12 | 07 { 72 | 42 { 60 

9 | 40 | 75 | 20 | 63 
6 | 54 | 78 | 48 | 65 
8 | 52 1 68 | 161 57 
6 | 03 i 60 | 30 | 50 

63 | 56 {63 | 56 | 53 
49 | 380 | 65 | 73 | 55 

» | 61173 | 20 + 61 
» | 43 | 51 | 60 | 43 
» | 56 | 67 | 20 f 56 
» | 31137120) 31 

» | > > » » 

»|35121, » f 18 
»|84f 25 20) 21 
» | 26 | 46 80 | 39 

4 | 62 1 69 | 30 | 58 

1 | 13 |135 | 60 |113 

» | 79 194 | 80 | 79 

10 | 84 å 65 | 04 | 54 
18 | 59 1111 | 54 | 95 

11 | 67 | 70, 02 | 58 
10 | 06 { 60 | 36 | 50 

| , 

sl ooþ4 | » | 37 
2 | 42 | 36 | 30 | 30 
1 63l24 451 20   

1896 

25 
24. febr.



1896 

25 
24. tebr. 

26 

    
      

24 

Í peningum Hundrað á { Alin. 

F.. Skinnavara: (Kr. | Aur | Kr. | Aur. ér 
31. | 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns IO pund á | 12 (32 { 49 | 2841 
32. — ——  kýrskinns — — - 9 | 93 f 59 | 58 | 50 
33. — 6  ——.  hrossskinns A 8 (47 |50 | 82 | 42 
34. — 8. —— saudskinns, af tvæ- | 

vetrum og eldri — — - 6 | 67 | 53 | 36 | 44 
35. — 12 —— saudskinns, af vet- | 

urgömlum og án. — — - | 4|98|59 | 76 | 50 
36. — 6. —— selskinns . — — - I 10 | 75 f 64 | 50 I 54 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert - » | 27 | 64 | 80 I 54 

G. Ýmislegt: 
38. {1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á > » » » » 
39. — 40 — — — óhreinsuðum . — - » » » » » 
40. — 110 — -— fuglafidri 10 pund - 3 | 25 | 39 » | 33 
41. — 480 — — fjallagrös . — — - » » » » » 

42. 15 ålnir 1 dagsverk um heyannir 225 » » | 45 
43, — 1 lambsfóður 3 05 » » | 61 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i fyrtåldum land- 
aurum verdur: 

Eptir Á eða í fríðu NR 68 62 {57 
— B.— í ullu, smjöri og tólg. ST | 90 | 48 
— CC. — í ullartóvöru . 65 | 45 | 55 
— D — á fiski 76 | 74 | 64 
— ÆE. — í lýsi . 35 | 25 | 29 
— F. — í skinna vöru. ðT | 44 | 48 

En meðalverð allra landaura samantalið. 360 | 80 |301 
og skipt með 6, sýnir: | 

Medalverd allra medalverda . 60 „13 150 
Reykjavík 24. dag febrúarmán. 1896. 

J. Havseen. Hallgr. Sveinsson. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Möðruvallakl.kirkju fardagaárið 1894—-1895 

Tekjur Kr. aur. 
1. Fasteignartíund 607,8 hdr. = 1823 al. 47 a. 85 68 
2. Lausafjártlund 467,5 hdr. = 140,3 al. å 46 a. 64 54 
3. Ljostollar 62 að tölu 248 pd. tólgar á 26 a. 64 48 
4. Legkaup 5 heil á 6 ál. = 30 ál. á 46 a. 13 80 
5. Kirkjugjald af húsum . . . 15 39 

243 89 
Gjöld. 

1. Fyrir brauð, vín og kerti til lýsingar 28 15 
2. Þvottur á kirkju og skrúða . 16 00 
3.  Ymsar aðgjörðir á hjálmunum og fleiru 22 20 
4.  Vísitazia prófasts 9 40 
ð. Endurskoðun reiknings þessa : 3 ál. á LAT a. 141 
6. Keyptar 2 altariskönnur, nótnabók og altarisdúkur 16 50 
7. Afgreitt til landfógeta í peningum 150 23 

Ísland norður- og austuramt, Ákureyri 6. jan. 1896. "243 89 
Páll Bri em,



Stjórnartíðindi B. 4. 25 

Nyútkomið    

  

1896, ásamt Íslenzkri þýðingu, á. nr. 2, bls. 4— 15. 

    

  

   

Snæfellsness- og 3 
frá miðju mafmádnaðar 

  

A. Fríður peningur. 

1 hndr. Í kýr, 3 til 8 vetra, sem 
október til nóvembermán 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðn 
fardögum „ 

6 sauðir, 3 til óð vetra, á 

A
 

to
 ' | i 

| I 

Í 

. — 8 — tvævetrir . - 

. — 12 — veturgamlir . - 
8 ær  geldar . - 

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

fardögum . . . - 

o 
M
A
Ð
U
R
 9
 

1 

  

   

    

    

— 1!/s hryssu, á sama aldri 

B. Ut, smjör og tólg. 

10. fl hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þv veginni, pundið á så | 60 í 63 

11. — 120 — at mislitri ullu, veiþveginni — - > ÅD + > | 4D 

12. — 120 — af smjåri, vel verkudu . . — - » | 62 | 40 i 62 

13. — 120 — af télg, vel bræddri . . — - > {39 { 46 | 80} 39 
| | | 

C. Tóvara af ullu. | i 

14. | 1hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi; | 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | | | 

skreppa 44 þræði . . . . . pundið á > | | 

15. — 60 pör eingirnissok ka. parið - » | | 80 I 32 

16. — 30 — tvibands-gjaldsokka . . — - í | | 80 í 29 

17. — 180 — sjóvetlinga .….8….8….- — - » 46 | 80 + 39 

18. — 20 eingirnispeisur  . . ..…. hver» 4) 514017 

19. — 15 tvíbands-gjaldpeis Ur — - 6 2904 80 079 

20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáis, álnar breiðs, | | | i 

lil alin . . EÐ Å 1 | 47 1176 | 40 147 

21. — 120 álnir einskeptu, 1 al. til okv. breiðrar, | i 

lalin . . . . . ål 1! 13135 | 60 113   
18, dag marzmán, 1896. 

Haykjavík. Ísafoldarprontsmiðja 1896 

1896 

27 
10. marz



1896 

27 
10. marz 

94 ar 

då 

27. 
28. 
29. 
30. 

d. 

23. 

26. 

  

7 

1 hndr 

— 6 
— 6 
— 6 
— 6 

1 hndr. 

tunna (120 pí.) hvalslýsis „ . 8 pottar á 

26 

Í peningum 

D. Fiskur. Kr. | Aur. 
| Hundrað á 

Kr. | Aur. 
Alin. 
Aur. 

  - 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á | TO 
af harðfiski — — — - 16 
af byrsklingi—  — — - fj 11 
al ysu, hertri 2080847 - fl 10 
af håkarli, hertum A 10 

k. Lýsi. 

— hákarlslýsis 8 — - 

þ
i
n
 
þ
r
 
þ
r
 

— — selslýsis  . „8 — - 
— — bþorskalýsis .8 — - 

EF, Skínnavara. 
4 fjórðungar nautskinns 10 pund á þ 17 

— 6 — kýrskinns  . . . — — - #18 
— 6. —— hrossskinns . 2. — {11 
— 8 —— Sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri . — — - 9 
— 1 —— sauðskinns, af vet- 

urgömlum og ám . —- — - T 
— 6 — selskinns "0887 — 13 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert - > 

1hndr. 6 

— 40 
— 120 

— 480 
5 álnir 1 

— Í 

eðalverð á h 

aurum 
notir Á eða 

B. — 
í 7 

D. 
E, 
KF 

  

Vi 

G. Ymislegt. 
pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 8 

verju hundraði og hverri alin í fyrtöldum 
'rður; 

í fríðu 

óhreinsuðum >. — - — — » 

fuglafiðri . 10 pund - 6 
— — fjallagrösum — — E » 
dagsverk um heyannir oe eet 3 
lambsfóður 0 4   

i ullu, smjøri og tålg . 2. ..... 
á ullartótöru 2 se eee 
á fiski FER 
á lýsi FR . 
í skinna vöru . 

teðalverð allra landaura samantalið |, 
G sýnir: 

Meðalverð alira meðalverða . 
Reykjavík, 10. dag marzmán. 1896. 
J. Havsteen. Haligr. Sveinsson. 
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87 
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Td 

50 

15 

15 

80 

64 

56 
04 

96 

31 
79 
80 
80 

36 

23 

54 

83 
58 
54 
54 

21 
ga 
úð 

23 
19 

64 

62 
94 

77 
52 
73 

22 
67 

352   59



þa
 

11. 
12. 
13. 

14. 

22. 
23. 
24. 
23. 

26. 

27. 
28. 
29. 
30. 

o 
V
A
R
Ð
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1 hndr. 

1 hndr. 1tunna (120 pt.) hvalslýsis 

27 

Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Dalasýslu 
frá miðju maímánaðar 1896 til Jafnlengdar 1897. 

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

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardögum „hver á 
6 sauðir, 3 til o vetr a, á hausti — 
8 — tvævetrir 0 — - 

12 — veturgamlir - — — - 
Særgeldar . . . — 

10 — mylkar mee er rer" 
1 åburdarhestur, faminn, 5 til 12 vetra, Í { 
fardågum . . eee á {6 
1!/3 hryssu, á sama aldri . £ hver - 

B. UT, smjör og tólg. 
120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á 
120 — af mislitri ullu, vel þveginni — - 
120 — af smjöri, vel verkuðu . . — - 
120 — af tólg, vel bræddri . . . — 

C. Tóvara af ullu. 
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 . . .….. — - 
20 eingirnispeisur . . . .. hver - 
15 tvíbands-gjaldpeisur . .. — - 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 
lalin . . FI 

120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 
lalin eee eee, de 

D. Fiskur. 

1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 
6 — — harðfiski — — — 
6 —  — þyrsklingi-- — — 
6 — — ýsu, hertri . . — 
6 — — hákarli, hertum . . — - 

E. Lýsi. 
. 8 pottará 

1 — — — hákarlslýsis . 8 — - 
1 — —- — selslýsis. . . 8 — 
1 —  — —  þorskalýsis . & — - 
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ej 

or 
de 

16 

1896 

10, marz 

28



1896 

28 
10. marz 

29 

28 

Í peningum. 
F. Skinnavara. Kr. | Aur. 7 

Hundrað á | Alín. 

Kr. | Aur. þ Aur. 

  

  

31. {1hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . . 10pundá (775 | 50 
32. — 6 - kýrskinns . . . —— — - Å 12 | 44    

  

33 — 6 hrossskinns …… — — - f 10 | 24 
34. — 8 óskinns, af tvæ 

vetrum og eldri . — — - T | 83 
35. — 12 — sauðskinns, af vet- 

urgömlum og ám - — - 6 | ód 
36. — 6 — selskinns . .. —— - 9 | 19 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert á | » | 32 

G. Ýmislegt. 
38. { 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 8 | 50       39. — 40 —— — óhreinsuðum » » 
40. — 120-- — fuglafiðri . . . . . 1lOpundå f 6 | 74 
41. — 480 — — fjallagrösum . . .. — — » | 75 
42. ið í álnir 1 dagsverk um heyannir  . . . 2 | 72 
43. — 1 lambsfóður BN 4 | 55 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 
aurum verður: 

Eptir Á. eða í fríðu FA 
- á ullu, smjöri og tólg. FSA 

GC. — á ullartóðöru „ 2 se eee eee 

— E — lýs ss ene eee 
— F. — í skinna-vöru eee. 

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

Meðalverð allra meðalverða . 
Reykjavík, 10. dag marzmán. 1896. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Munkaþverárklausturskirkju fardagaárið 1894— 1895. 

Tekjur. 
1. Fa 'steignartlund 6 hndr. = 27l(g al. á 47 a. 

Lausafjártíund 283 hndr. = 94 áln. á 46 a. 2. 2 
3. Ljóstollur 31 heill 

4. 3 É 

  

n. = 18 áin. á 46 a. 
A 3 

  

ill 124 pd. tólgar á 26 a. 
Lezkaun 21/5 å 6 ål . Lezkaup 2 å 

5. Ofborga    

Gjöld. 
Til lýsingar og sir umsjon og þvott á kirkjunni 
Messuvín . 
Er di urskoðun 
Visitazi ul aun þrófasts 

erð á kirkjunni 

    OG ax
 

=
 BD ha
rð

 Í 

= = 

  

     

  

S
E
 

Påll Briem. 

  

  

62 | » 2 

14 | 64 | 62 
61 | 44 ] 51 

62 | 64 I 52 

18 | 48 | 65 
55 | 14 | 46 
16 | 80 | 64. 

51 | » | 43 

80 | 88 | 67 
36 | » I 30 

» » B4 

» Ð 9 1 

    63 82 153 

Kr. 12,93 
… — 39,05 
…… — 32,24 

— 6,90 
… — 20,29 

Kr. 111,41 

.… Kr. 17,86 
. — 1,60 

— 141 
— . 9,40 
— 31,14 

— 50, 00 

Kr. 111, 41 
slands Norður- og Austuramt. Akureyri 6. jan. 1896
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Barðarstandarsýslu 

frá miðju maímánaðar 1896 til Jafnlengdar 1897. 

  

22. 
23. 
24. 
25. 

26. 

27. 
28. 
29. 
30.   

1 hndr. 

1 hndr. 

1 hndr. 

  

  

          

Í peningum | Hundrað á | Alin. 
A. Fríður peningur. Kr. | Anr.f Kr.  Aur Í Aur. 

| kýr, 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 

október til nóvembermánaðarl oka, í fard. å MOT | 97 [107 97 | 90 

6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, í | | 

farddgum = 2... hver åj 13 | 61 81 | 66 { 68 

6 sauðir 3 til 5 vetra, á hausti . — - KH 17 | öl {105 | 06 | 88 

8 —  tvævetrir . .- — . — - 14 | 01 f112 | 08 f 93 

19 —  veturgamlir .- — . — - f 10 | 43 1125 | 16 {104 

8 ær geldar . ..- — . — {2 | 88 M03 | 04 | 86 

10 — mylkar ..- mm . — - 8 | 86 1 88 | 601 74 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í | | 

fardögum . . á 167 | 21 { 67 | 27 { 56 

1!/4 hryssu, á sama aldri „0... - 156 | 81 $ 75 | Tó { 63 
| 

B. Ull, smjör og tólg. | | 

120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pundið á » | 62} 74 | 40 62 

120 — af mislitri ullu, vel þveginni — - » | 414849 201 41 

120 — af smjåri, vel verkudu . . — - » | 65 å 78 » | 65 

120 — af tólg, vel bræddri. . . — - | » | 42 f 50 | 40 | 42 
| i 

C. Tóvara af ullu. | | 

30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi; | | 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | 

skreppa 44 þræði . . . . . pundið á} > | > » » » 

60 pår eingirnissokka „parið » | 89 | 53 | 40 f 45 

30 — tvibands-gjaldsokka . . — 1 | 46 143 | 8036 

180 — sjóvetlinga eee rr „ (81 155 | #0} 47 

20 eingirnispeisur =... hver á 3 | 33 I 66 | 60 j 55 

15 tvíbandsgjaldpeisur . . — - 5 | 25 1 78 | Tó | 66 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breids, | 

lalin. . . A 1 87 M64 | 40 j137 

120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, | 

1 alin ANNA 1 03 123 | 60 (103 

D. Fiskur. | 

6 vættir af saltfiski vel verkudum vættin å } 12 (82 {73 | 92 { 62 

6 -— — harðfiski —- — — -{12 {0872 48 | 60 

6 —  K— byrsklingi — — — -Å 10 | 50 7 63 > { 53 

6 —  —ysu, hertri . . 2. — -f 1008160 | 48 | 50 

6 — hákarli, hertum  . . — {101 78 Å 64 | 68 | 54 

E. Lysi. 1 1 | 
1 tunna (120 pt.) hvalslysis . . 8 pottar á i 1 | 67 { 25 | 05 {21 

1 — — — håkarlsitsis . 8 — - 1/75 | 26 | 25 | 22 

1 — — — selslýsis . . 8 — - 1 {66 $ 24 | 90 {21 

1 — — — þorskalýsis . 8 — - 11 33 å 19 | 95 1 17 

1896: 

30 
10. marz



1896 

30 
  

30 
Í peningum „Hundrað á Alin, 

F. Skinnavara. Kr. | Aur. | Kr, | Aur. | áur. 
10. marz ð1. | 1 hndr. 4fjórðungar nautskinns  . . . 10 pundá | 12 | 56 { 50 24 1 42 82. — 6 —-— kýrskinns . . . . — — - |10/72|64 32 I 54 33. — 6 —— hrossskinns . ..— —- 9 | 60 þö7 | 60} 48 34. — 8 —-— Sauðskinns, af tvæ- | | 

vetrum og eldri , — — 8 | 69 | 69 | 52 | 58 35. — 12 —— sauðskinns, af vet- | | 
urgömlum og ám . — — - 1115 185 | 80 471 36. — 6 —— selskinns ., . .. 0 — ff 11 | 10 f 66 | 60 f 56 

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

4 

31 
marz 

G. Ýmislegt. | | ð8. |1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 8 | 631 51 | 78 | 43 
39. — 40 — — — óhreinsuðum — - »     — » » | » > 
40. — 120 — — fuglafiðri . . . . . 10pund- T | 35 | 88 | 20 f 73 
41. — 480 — — fjallagrösum . . . . — „1, » » » 
42. {ð álnir 1 dagsverk um heyannir ......- 2 | 36 » » | 47 
43. — I lambsfodur ., . . .... 2 4181 > » | 96 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 
aurum verður: 

Eptir A. eða á fríðu . 2... NR 96 | 29 | 80 
— BD. — í ullu, smjöri og tólg NSA 63 » I 53 
— CC. -- é ullartåvoru 2 2 2 2 83 | 764 70 —  D — sk ss eee, 66 | 91 | 56 2 

— FE — bly se eee FR 24 | 04 { 20 
— FF. — í skinna-vöru eee eee 66 | 24 | 55 

En medalverd allra landaura samantalid FR 400 | 24 1334 og skipt með 6 sýnir:       meðalverð allra meðalverða . 66 | 71 (56 
Reykjavík, 10. marzmán. 1896. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson, 

Auglýsing 
um breytingu á leiðarvísi fyrir póstafgreiðslumenn 1. febr. 1892 

og leiðarvísi fyrir brjefhirðingamenn, dags. s. d. 
Samkvæmt tillögum póstmeistara, er hjermeð ákveðið, að 9. gr. Í leiðar- 

vísum fyrir póstafgreiðslumenn og brjefhirðingamenn, dags. 1. febr. 1892, skuli 
úr gildi numin, en í þess stað komi svohljóðandi grein, er verði 9. grein í báð- 
um hinum nefndu leiðarvísum: 

„Eigi má senda í pósttöskum til brjefhirðingarstaða eða frá þeim pen- 
ingasendingar, sem eru þyngri en 4 pund. Skulu þær sendingar fyrst vera 
vandlega innsiglaðar og um þær búið samkvæmt auglýsingu um póstmál 3. maí 
1872, 13. gr. Síðan skal láta þær, ásamt tilheyrandi tilvísunarbrjefum og póst- 
skránni, í póstpoka, er á að vera innsiglaður, með innsigli póstafgreiðsluunar, 
þegar afgreiðslan fer fram á póstafgreiðslustað, en með innsigli hlutaðeigandi 
brjefhirðingamanns, þegar sendingin er afgreidd frá brjefhirðingastað. Þess ber 
vandlega að gæta, að aðrir nái ekki að nota þau signet, sem þannig eru notuð 
í þjónustu póststjórnarinnar<. 

Samkvæmt þessu ber öllum póstafgreiðslumönnum og brjefhirðingamönn- 
um að hegða sjer. , 

Landshöfðinginn yfir Íslandi, Reykjavík, 4. marz 1896. 
Magnús Stephensen. 

"Hannes Hafstein.
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Verðlagsskrá, 

  

, sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 
frá miðju maímánaðar 1896 til jafnlengdar 1897. 

Í peningum Hundrað á þ Alin. 

A. Fríður peningur. Kr. | Aur. f Kr. | Aur. Å Aur. 
1. {1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á {108 | 24 1108 | 24 90 
2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i | 

fardögum FR hver át 14 | 2285 | 32 | 11 
3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti — 17 | 90 {107 | 40 J 90 
4. — 8 — tvævetrir - — — -{ 14 | 55 {116 | 40 þ 97 
5. — 12 —  veturgamlir  - — — - $ 10 { 90 {130 | 80 1109 
6. — Særgeldar . . . . — — 14 | 14 118 | 12 {94 
T. — 10 — mylkar ...- 0... — - 8 | 92 i 89 | 20 ! 74 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, ó til 12 vetra, Í | 

fardögum eee . … åJ 64 | 67 | 64 67 | 54 
9. —  1'js hryssu, å sama aldri hver - | 57 | 15 f 76 | 20 f 63 

B. UW, smjör og tólg. | 
10. | 1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni, pundiðá{ > | 61 { 73 | 20 | 61 
11. — 120 — af mislitri ullu, vel þveginni — » | 46 | 55 | 20 | 46 
12. — 120 -- af smjöri, vel verkuðu — > | 68 | 81 | 60 | 68 
13. — 120 — aftólg, vel bræddri — » | 43 | 51 | 60 | 43 

C. Tóvara af ullu. | 
14. fl hndr, 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi; 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 prædi pundið á » | 89 | 26 | 70 i 22 

15. — 60 pår eingirnissokka . parid - > | 65 | 39 » | 33 
16. -- 30 — tvibands-gjaldsokka — - 1 (43 {42 | 90 | 86 
17. — 180 — sjóvetlinga — … » | 48 I 86 | 40 f 72 
18. — 20 eingirnispeisur hver - 5 6 [101 | 20 f 84 

19. — 15 tvibands gjaldpeisur …… — 8 | 33 j124 | 96 {104 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, | 

1 alin se eee. ÅR 1125 4150 > {125 
21. — 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 

1 alin á 1 > 1120 » {100 

D. Fiskur. 
292. 1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á { 11 | 82 { 70 | 92 f 59 
23. — 6 — — harðfiski — — —  -f 13 | 69 | 82 | 14 f 68 
24. — 6 — — þyrsklingi— — —  -f 10 | 61 {63 | 66 | 53 
25. — 6 — — ýsu, hertri — -1 9} 14 þ58| 44 | 49 
26. — 6 — — hákarli hertum — - 11 | 1666) 96 | 56 

| 

E. Lýsi. | 
27, þl hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis . 8 pottar á 1 128 (19 | 20} 16 
28. — 1 - — — hákarlslýsis 8 — - 1 | 60 f 24 » | 20 
29. — 1 — — — selslýsis 8 — - 11451211 75 | 18 
30. — 1 — — —  þorskalýsis 8 1188 1191 961 17   

  

  
  

    
  

    

"1896 

32 
10 marz



  

  

  

      

1896 32 

32 Í peningam| Hundrað á | Alín. 
10. marz FH. Skinnavara. Kr. | Aur. fj Kr. | Aur. | Aur. 

31. ål hndr. 4 fjordungar nautskinns „ . 10 pund åf 11 | 31 f 45 | 24 | 38 
32. - 6. —— kýrsl . 7 > f 10 | 60k 63 | 60 4 53 
33. — 6  ——  hro: ssskin n8 .. 00 —- - 9 | 35 {56 { 10 { 47 
34. — 8 - — sauðskinns, aftvæ- 

vetrum og eldri — — 8 | 84 I 70 | 72 {59 
35. — 12 ——  Ksaudskinns, af vet- 

urgömlum og ám — — - 1 | 61 {91 | 32 {76 
36. — 6. ——  selskinns . . — — -f 10 ð 1 60 | 30 #50 
31. — 240 lambskinn (vorlamba), ein lit . hvert - > | 25 { 60 > | 50 

G. Ýmislegt. 
38. |1hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 8 | 30 { 49 | 80 I 42 
39. — 40 — — — óhreinsuðum  . — - > » » » » 
40. — 120 — — fuglafiðri „0... 10 pund - 7 | 99 95 | 88 i 80 
41. — 480 — — tjallagråsum  . . . — — -f 1 261 60) 48 I 30 
42. {| 5 álnir 1 dagsverk um heyannir . . . .. -| 9 ' 60 » » | 52 
43. — 1 lambsfóður eee eee re 5 | 22 » > {104 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 
aurum verður 

Eptir A. eða í fríðu . .. BN 99 | 4 J 82 
— BB. — i ullu, smjøri og tólg ER 65 | 40 I 55 
— OC. — í ullartórör U. . eee eee eg. 86 | 39 | 72 
— D. — é fisk 2 eee 68 | 42 | 57 
— BE — is oe eee 21 | 23 I 18 
— FH. - á skinna-vöru …… eee 63 | 90 f 53   En medalverd allra landaura samantalid . …. MO04 | 38 1337 

og skipt med 6 synir: |     | 
Medalverd allra medalverda . 67 140 156 
Reykjavik, 10. dag marzmån. 1896. 
J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

Embættaskipan og sýslana. 
28. febr. var ritaraembættið við landshöfðingjadæmið af konungi veitt sýslu: 

manti Jóni Magnússyni í Vestmannaeyjum. 

29. tebr. var cand. jur. Gísli Ísleifsson settur af ráðgjafanum fyrir Ísland málfærslu- 
maður við hinn konunglega íslenzka landsyfirrjett.
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213: . 24. febr. 
sem gildir fyrir 

Árnessýslu 
frá miðju maímánaðar 1896 til jafnlengdar 1897. 

i peningum. a Alin 

A. Fríður peningur. Kr. | Aur. Aur. Í Aur. 
1. |1 hndr. í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | | 

október til nóvembermánaðarloka, ífard. å | 93 | 26 1 93 | 26 | 78 

9 
9 

0
 

14. 

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

21. 

27. 
28. 

30.   
1 hndr. 

1 hndr. 

1 hndr. 

28, 

a
 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar 

, 3 ao , 

fardögum .„ . . . . 2... hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti — - 
8 — tvævetrir orm — - 

12 — veturgamlir - — — - 
Særgeldar . . . .- mm 8 mr" 

10 — mylkaår. . . .- 0. 
1 áburðarhestur, faminn, 5 til 12 vetra, Í Í 
fardögum . .. BN … År 
1!/s hryssu, á sama aldri . …£ hver - 

B. UW, smjör og tólg. 
120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á 
120 — af misliiri ullu, vel þveginni — - 
120 — af smjöri, vel verkuðu . . — - 
120 — af tólg vel bræddri . . . — - 

C. Tóvara af ullu. 
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 . .„ . .. — - 
20 eingirnispeisur . . . ... hver 
ið tvíbands-gjaldpeisur „ .. — = 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 
lalin . . . eee . á 

120 álnir einskeptu, Í al. til ó kv. breiðrar, 
laln Á 

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

— — harðfiski — — — 
—  — þyrsklingi-- — — 

— ysu, hertri . . .. — > - 
— — hákarli, hertum . . — - 

= 

S
d
 

| 

E. Lýsi. 
1 tunna (120 pt.) hvalslýsis . oo
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 oO
 = et
 

= þu
 

a = 

— hákarlslýsis „8 — - 
1 — —- — selslýsis. . . 8 — - 
1 —  —- — þorskalýsis 8 — - 

deg marzmån. 1896, 
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Í peningum. { Hundrað á { Alín. 

í F. Skínnavara. "Kr. | Aur. | Kr. | Aur. | Aur. 
1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á | 13 | 05 | 52 | 20 f 45 

— 0 kyrskinns . . . — — - f IO | 94 | 65 | 64 | 55 
— 6 — hrossskinns . . . — — - 9 | 45 f 56 | 70 | 47 
— 8 — saudskinns, af tvæ- | 

veti rum og eldri — - 6 (58 152 | 64} 44 
— 12. — saudskinns, af vet- | 

urgömlum og ám  — — 4 | 78 | 57 | 36 | 48 
— 6 selskinns . . — — - #10 67 i 64 | 02 i 53 
— 240 lambskinn (vor!amba), einlit hvert å » | 31 | 74 | 40 I 62 

| | 

G. Y mislegt. | 

1 hndr. 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundid å 8 | 58 | 531 | 48 k 43 
— 40 — — — óhreinsuðum — - » > » » » 

— 12 — fuglafiðri . . .. 10 pund á 5 7 i 70 | 44 | 59 
- 480 — — fjal le ag "röð sum . . . . -- — > » » » » 

ålnir 1 dagsverk um heyannir . . 8... 2 | 40 » » | 48 
— Í lambsfóður oe eee, 7 3] 73 » » | 75 

alverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 
aurum verður! | 

„tir Á. eða í fríðu BA . …… 80 | 14 f 67 
i ullu, smjøri og tolg . 2 2 0 0 een 59 | 40 f 50 
i ullartovoru 2 2 eee eee eee 73 | 95 | 62 

hafa 

skil íki, 

  

Brjef la nðshöfðingja til biskupsins úm niðurlagning kirkna. — 
ngið þóknan| lege brje f ydar, herra biskup, dags. 27, f. m,, og bar med i€ 

96 
10 

81 
24 
60 

Tona camantalia 
daura samantalig 2 es me + 379 

fiski . , . . . . . . . . . . . . . 

lýsi BNA 
á skinna vöru FR 

Óalverð allra lan 

5 sýn ir: 

Mr edalverd allra meda tive sa . 

Reykjavík, 24. dag febrúarmán. 18 
SF: Havsteen. Hall lgr. Sveinsson, 

á 
á 

97   38 

tillögum yðar og samkvæmt lögum nr. 

  

eptir 

     

       

  
3 frá 

Eptir 

fylgj- 
om 
að. 

1880, 4. gr., sbr. lög nr. 6, frá sama degi, 12 gr. Spy ki áð sóknarkirkjurn- 

ílvoli og Staðarhóli í Dalaprótast sdæn gt Dar niður og að í stað þeirra 

ein kirkja byggð að Tja fyrir sinist Í eina sókn, 

því að eiganda 'Tjaldaness sje greitt gj það, er sett upp, sem sje 

<r. Í gitt skipii fyrir öll, eða 12 krónur á ári til ábúandans. 

Þotía tilkynnist yður hjer með þjónustusamleg: 

og frekari birti ga 

ist til þóknanlegrar leiðbeining-
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu og Reykjavíkurkaupstað 

frá miðju malmá / J 
  nadar 1896 til jafnlengdar 1897. 
  

or
m 

go 
20 

m
o
 

so 

11. 
12. 
13. 

14. 

24. 
25. 
26. 

97. 

99, 
30. 

1 hndr. 

1 hndr. 

1 hndr. 

1 hndr.   

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

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
Á 

fardögum „0... hver á 

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

8 — tvævetrir.  — —  - 

12 —  veturganlir - 0 orm — - 

8 ær geldar . . .- — . 007 - 

10 —-  mylkar 47 . — - 

  

í 

| 12 
| 16 
| 13 

9 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, Í í 

=.
 

fardögum FS 
1!/3 hryssu, á sama aldri „ . 

B. UW, smjör og tólg. 
120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið í 

120 — af mislitri ullu, vel þveginni  — 

120 — af smjöri, vel verkuðu . . — - 

120 — af tólg, vel bræddri. . . — - 

0. Tóvara af ullu. 
30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi; 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
pundið á í skreppa 44 þræði 

60 pör eingirnissokka . … . parid 

30 — tvíbands-gjaldsokka . . — - 

180 — sjóvetlinga . . — - 

20 eingirnispeisur . . . . + hver á i 

15 tvibands-gjaldpeisur . . — - 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

lan . . . 0.020020020088. A 

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

1 alin Á 

D. Fiskur. 

6 vættir af saltfiski vel verkuðum vættin á 

6 — — harðfiski — — — 

6 —- — þyrsklingi— — — - 

6 —  —ysu, hertri . — 

6 —  — hákarli, hertum . . — í 

E. Lýsi. 
tunna (120 pt.) hvalslýsis . . 8 pottar á 

— — — hákarlslýsis . 8 — - 

— — selslýsis . . 8 — 

—  — — þorskalýsis . 8 — - 

U
n
 

=
.
 

  

12 
20 
11 

9 

  

1103 | 

  

I 89 I 

mm
] 

må
 

CD
 
H
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C
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Do 
ð 

05
 
0
 

Gt 

13 

  

(76 
| BT 

78 
í 43 

4 

84 
| 62 
an 49 

59 

63 

í 
| 
i | | 

29 {lí 
43 
19 
34 

50 
50 

        
  

55 

64 

| 65 
86 

» 

| 19 
19 

(24 

1896 

35 
24. tebr,



1896 

  

  

  

    
        

36 
Í peningumj Hundrað á Í Alin. 

35 i #. Skinnavara. „Kr. | Aur. Kr, | Aur. | Aur. 
24. febr. 31. { 1 hndr. 4fjórðungar nautskinns lÖpundá {12 | 18} 45 | 12 141 

38.) — 6 —— kýrskinns. — — - {10 | 56 {63 | 36 i 53 
33.) — 6 —— hrossskinns orm 9 | 68 {58 | 08 { 48 
34.0) — 8 —— saudskinns, af tvæ- 

| vetrum og eldri — — 1| 3959 | 12} 49 
35. — 12 —- Sauðskinns, af vet- 

urgömlum og ám — — - 6 (081 72 | 96 | 61 
36. — 6 —— selskinns 208 - 9 | 52 | 57 | 12 | 48 
37 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert å » | 43 1103 | 20 å 86 

G. Ýmislegt. 
38. { 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á T | 90 7 47 | 40 I 39 
39. — 40 — — —— óhreinsuðum — - » » » » » 
40 — 120 — — fuglafiðri 10 pund - 8 | 29 {99 | 481 83 
41. — 480 — — fjallagråsum . — — - > > > » » 
42. |Sålnir 1 dagsverk um heyannir 2 | 65 » > | 53 
43. — Í lambsfóður - 4 | 27 » » | 85 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin í fyrtöldum land- 
aurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu BR 89 | 50 1 75 
— B. — í ullu, smjöri og tólg 63 { 90 { 53 
— C. -- í ullartóvöru. 77 | 09 | 64 
—  D. — í fiski T4 | 29 | 62 
— EH — í lýsi . 24 | 45 | 20 
—  F, — 4 skinna-voru FR 66 | 08 | 55 

En meðalverð allra landaura samantalið 395 | 31 j329 
og skipt með 6 sýnir: 

meðalverð allra meðalverða 65 (88 (355 
Reykjavík, 24. febrúarmán. 1896. 
J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

86 Brjef landshöfðingja til amtmanusins yfir norður. og austuramtinu um 
21. febr. hlunnindi handa sparisjóði (ágrip). 

hrepps endurveitt hlunnindi þau, er 
$ ára tímabil, frá 1. marz þ. á., með venjulegum skilyrðum. 

Með brjefi þessu voru sparisjóði Arnarness“ 
ræðir um í tilsk. 5. jan. 1874, um næstkomandi
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Borgarfjarðarsýslu 
frá miðju maímánaðar 1896 til jafnlengdar 1897. 
  

þa
 

29. 
23. 
24. 
25. 

26. 

o 
Þ
a
n
n
 

1 hndr.   

1 hndr. 

1 hndr. 

1 hndr. 

  

Alin, 
  

  

Í peningum. | Hundrað á. 
A. Fríður peningur. Kr. | Aur.Í Kr. Í Aur,f Aur, 

1 kýr, 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | — 

október til nóv embermánaðarl oka, í fard. á {104 > {104 | » | 87 

6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i | 

fardögum . . . 020000 hver å 12 | 57 | 75 | 42 | 63 

6 saudir, 3 til d vetra, å hausti — - {17 | 13 1102 | 78 I 86 

8 — tvævetrir . - — . . — -+-Åå 14 | 44 1115 | 52 f 96 
12 —  wveturgamlir - — . . — -Å 10 | 86 1130 | 32 {109 
Sær geldar . . . . - — 08 mm 12 | 08 | 96 | 64 å 81 

10 — mylkar …… 2-0, — -f) 9122492 1201 77 
1 åburdarhestur, | taminn, 5 til 12 vetra, i | 
fardågum . . 0. á 168 | 85 få 68 | 85 4 57 
1!/s hryssu, á sama aldri . . . hver - (51 | 20 | 68 | 27 | 57 

B. UM, smjör og tólg. 
120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á » | 60 I 72 » | 60 

120 —- af mislitri ullu, vel þveginni — » | 44 I 52 | 80 | 44 
120 -- af smiåri, vel verkudu . . — » | 61) 73 | 201 61 

120 — af tålg, vel bræddri . . . — » | 36 | 43 | 20 I 36 
| 

C. Tóvara af ullu. | 
30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundið áj > > » » » 

60 pör eingirnissokka . . . . parid - » » » » » 
30 — tvibands-gjaldsokka . . — - 1109 432 | 70} 27 

180 — sjóvetlinga . . . .. — - > | 88 1 59 | 40 {50 

20 eingirnispeisur . . .„ ... hver - 3 | 23 | 64 | 60 | 54 

15 tvibands-gjaldpeisur . . — - 4 | 65 } 69 | Tó | 58 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls,  álnar breiðs, 
lalin . . á| 1 | 35 1162 > {135 

120 álnir einskeptu, 1 al. til í 5 kv, breiðrar, 
lalin „2... át 1 | 10 1132 „ |110 

D. Fiskur. 
6 vættir af saltáski, vel verkuðum, vættin á { 11 | 37 { 68 | 22 | 57 
6 — harðfiski — — — 112 42 {74 | 52 | 62 
6 .— — þyrsklingi— — —  -Å 12 | 25 4 73 | 50 f 61 

6 — —ysu, hertri . . ... — -411195f 71 | 70 | 60 
6 — —håkarli hertum . . . — -f 10; »4 60; » f 50 

E. Lýsi. 
1 tunna (120 pt.) hvalslýsis . 8 pottar á | > > > > > 

1 —  — — hákarlslýsis .8 — -| 1| 10} 16 {50 {14 

1 — — — selslýsis  . .8 — - 1 {62 | 24 | 30 | 20 

1 — — — þorskalýsis .8 — - 11124 16 | 801 14         

1896 

37 

24. febr.



1896 

37 
24. febr. 

31. |1 hndr. 4 fjórðung 
6 
6 
8 

12 

6 

38 

F. Skinnavara. 
'ar nautskinns . … 10 pund 

kýrskinns . 2. — — - 
hrossskinns . . — — - 
sauðskinns, aftvæ- 

vetrum og eldri — — 
sauðskinns, af vet- 
urgömlum og ám — — - 
selskinns . . —  — - 

no
 

— 240 lambskinn (vorlamba), einl it . hvert - 

38. I 1 hnår. 

  5 

G. Ýmislegt. 
6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 

— 40 — — — óhreinsuðum . — - 
— 120 — — fuglafiðri „10 pund - 
— 480 — — fjallagrösum . . . — — - 
álnir 1 dagsverk um heyannir . .... - 

llambsfóður „0 

  

  
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum 

aurum verður 
Eptir A. eða 

7
8
5
9
5
 

Sýslumannsembættið í Vestmannaeyjasýslu í Suðuramti Íslands. 
Sæki aðrir en Íslendingar um embætti þetta, verða þeir 

Auglýst 29. febr. 1896. 

á 

á 
á 

á 
á 
á 

fríðu 
ullu, smjöri og tólg. 
ullartóvöru . 2 2 2 0 eee. 

fiski 
lýsi 
skinna-vöru FR 

En meðalverð allra landaura samantalið 
og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

  

Reykjavík, 24. dag febrúarmán. 1896, 
J. Havsteen. 

Óveitt embætti 

Hallgr. Sveinsson. 

er ráðgjafinn fyrir Ísland hlutast til um veitingu á. 

      

sí peningum. Hundrað á Alin. 

Kr. | Aur. Kr, | Aur. { Aur 

15 | 09 | 60 36 | 50 
11 | 89 4 71 | 34 {59 
10 | 13 {60 | 78 151 

T | 66 j 6l | 28 fól 

ó | 47 { 65 | 64 { 55 
8188 158 | 28 {44 
» | 3 81 | 60. { 686 

8) 501 51 > { 42 

6 | 25 1 75 » | 63 

9 39 » » 48 

4 | 06 > » | 81 

lar ad. 

94 | 89 i 79 
. 60 30 i 50 
. 86 | 74 {72 

69 | 69 {58 
19 | 20 {16 
64 | 90 4 54 

395 | 62 (329 

. 65 194 155 

Árslaun 2000 kr. 

samkvæmt kgsbr. 8. apríl 
1844 og kgsúrsk. 27. maí 1857 og 8. febr. 1868 að láta bónarbrjefum sínum fylgja fullnægjandi 
vottorð um að þeir kunni íslenzka tungu. 

Umsóknarbrjefin eiga að vera komin til ráðgjafans 5. júlí s. á.
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Verðlagsskrá, 
- sem gildir fyrir 

Strandasýslu 

frá miðju mafmánaðar 1896 til jafnlengdar 1897. 

  

15. 
16. 
17. 
18. 
19 eð, 

21. 

22. 
a 

25. 
24. 
25 

26. 

(5 2 
28. 
29. 
30.   

1 hndr. 

1 hndr. 

Í hndr. 

   
A. Fríður peningur. 

1 kýr, 8 til 8 vetra, sem beri frá 
nánaðarloka, Í október til nóvemb: . 

> og  lembdar 6 ær, 2 til 6 é 1 
fardögum =. 2... hver 
6 sauðir, 3 til ð vetra, á hausti —- 

    

Ap   

   

8 — tvævetrir . - — . . — 

12 — vet urgamlir . - — . — 

8 ær  geidar I — 

10 — DIV lkar . . - — . , — 

1 áburðarhestur, taminn 

fardögum 2 2 eee eee en 

1!/s hryssu, á sama aldri . . . hver 

  

120 pd. 
120 — 
120 — 
120 — 

30 pd. hesput 
haldi hv 
skreppa 4 
60 pår eingirnissc ka 
30 — tvíbands 8} ild A 

180 — sjovetlings REE — 

  

  

  

í 
„á 

á 

i 

me
, 

25
 

  

20 eingirnis þeisar 5.0. + hver 
15 tvib ands-gjal dpeisur . . . . — 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 
lalin . . . å 

120 ålnir einskeptu, Í al. til 5 kv, breidrar, 
Tali eee eee « 

  

6 va in 

6 
6 
6 

6 

E. List. 

1 tunna (120 pt.) hvalslýsis . . 8 pottar 
1 — hákarlslýsis 8 
1 — — — selslýss . .8 — 
1 0 — — þorskalýsis .38 
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| 60 
iD 

  

23 

26 

£ 25 

| 19 

      

92 
48 
10 

67 
05 

60 
80 

40 

90 
2 

22 
16 
86 

85 

10 

80 
65 

Hundrad al. Alin. 

84 

10 
91 
99 

117 
89 
18 

51 

I me 
DO 

44 
60 
32 

B1 
63 

Dd 

52 

49 

20 
29 
22 
16   

1896 

38 
10 marz



1896 40 

  

   

38 I peningum | Hundrað á Alin. 

10. marr F. Skinnavara. Kr. | Aur. f Kr. | Aur. Í Aur. 
31. { Í hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund å 175 8 1 60 J 32 {50 
32. — 6 —— kýrskinns . . . — — - f 12 | 54 f 75 | 24 I 63 
33. — 6 —— hrossskinns . . . — -- - | 10 > Í 60 » | 50 
34, — 8 —— sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri .„ — — - 8 | 93 171 | 44 fj 60 
35. — 12. —— saudskinns, af vet- 

urgömlum og ám . — — - 711 10 85 | 206 71 
36. — 6 —— siskinns . — — - 111 /87 {71 | 22 {59 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert - » | 32 | 76 | 80 I 64 

G. Ýmislegt. 
38. {1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á { 8 | 63 | 51 | 78} 43 
39. — 40 — — — óhreinsuðum „ — - > > » » » 
40. — 120 — -— fuglafiðri . . , . . 10pund - 6 | 46 f 77 | 52 i 65 
41. — 480 — — fjallagrösum . ,„ . , — — 150 572 | „Í 60 
42. {S álnir 1 dagsverk um heyannir eee" 2 35 » » | 47 
43. — 1 lambsfóður eee, - GR

 

v
o
 

H
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( 

v Fa
 

>
 

=
       

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 
aurum verður: 

Eptir Á eða í fríðu .. NR 98 | 19 | 82 
B. — í ullu, smjöri og tólg FNF 59 | 70 | 50 

— 0. — é ullartévoru . . .. 8... FA 67 | 31 { 56 
—  D. — i fisk 2 os eee 64 | 75 { 54 
— E — í lýsi FNF 23 | 85 I 20 
—  F. — i skinna-voru 2 2 eee, TI | 46 | 60 

En meðalverð allra landaura samantalið . . 385 | 26 (322 
og skipt með 6 sýnir:     Meðalverð allra meðalverða . 64 21 154 

Reykjavík, 10. dag marzmán. 1896. 
J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

  
Stjórnartíðindin (deildirnar A, B og C) må panta framvegis hjá 

Kristjáni bóksala Þorgrímssyni í Reykjavík, sem hefir aðal-söluumboð á þeim, 
Verð þeirra fyrir áskrifendur, sem send eru tíðindin jafnótt og þau koma út, 
er 1 kr. 50 aur. um árið, sem borgist fyrir fram, en árgangurinn heftur kostar 
1 kr, 75 a. 

Stjórnartíðindin eru send kaupendum með póstum. Sje einhverju áfátt 
við sendinguna, ber viðtakanda, ef hann vill mega búast við leiðrjettingu á því, 
að skýra útsölumanni frá vöntuninni með næsta pósti, eða fyrstu ferð, sem fellur, 
eptir að sendingin kom; sje það eigi gjört verður að borga hverja örk með 10 
aurum, sem sendist útsölumanni fyrir fram; annars verða ekki sendar þær arkir 
sem kunna að vanta. 

Embættismönum, breppstjórum, hreppsnefndarodd vitum og póstafgreiðs!u- 
mönnum er skylt að halda þeim Stjórnartíðindum, er þeim eru send kauplaust, 
Saman Í góðri reglu, og munu þeir að öðrum kosti verða skyldaðir til að útvega 
tíðindin eptir á af nýju á eigin kostnað,
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22, 
99 
Guð. 

24 
23. 
26. 

21. 
28. 
29. 
30. 

Mýrasýslu 
frá miðju maímánaðar 1896 til jafnlengdar 1897. 

i peningum. Hu drað á Í Alin. 

A. Fríður peningur. Kr. | Aur.ð Kr. | Aur. Au 
1 hndr. 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á {100 | 04 100 | 04} 83 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í | i | 
fardögum . . . „hver á {12 77) 76 | 62 | 64 

— 6 saudir, 3 til & vetra, á hausti — - {18 | 44 110 | 64 {92 
— SS — tvævetrir . - — — - { 16 | 13 129 | 04 {108 
— 12 — veturgamlir . - — — - | 10 | 88 {130 | 56 {109 
— 8 ær geldar em re — - {11 | 83} 94 | 64 I 79 
— 10 — mylkar .„ . 9 | 64 þ 96 | 40 { 80 
— 1 áburðarhestur, taminn, ó til 12 vetra, Í | | 

fardögum . . .. . 0.00. á 167 | 43 {67 | 43 {56 
— 1; hryssu, á sama aldri . hver - | 58 | OT | TO | 76 { öt 

B. UW, smjör og tólg. | | 
1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel pveginni, pundid å > {61 {73 | 20} 61 

— 120 — af mislitri ullu, velþveginni —  - » | 43 | öl | 60} 43 
— 120 — af smjöri, vel verkuðu. — „| 59 110 | 8059 
— 120 — af tólg, vel bræddri — > | 36 Í 43 | 20 Í 36 

| | 
GC. Tóvara af ullu. | | 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi; | 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 prædi . pundid å » > » » » 

— 60 pör eingirnissokka . .. parið > | 90 { öd » 4 45 
— 30 — tvíbands-gjaldsokka . — - 1 | 48 i 44 | 40 f 37 
— 180 — sjóvetlinga . .….…..-. — - » | 30 í 54 » | 45 
— 20 eingirnispeisur . hver 3 | 75 i 75 > £ 63 
— 15 tvíbands- gjaldpeisur . BA — - 5 | 81 I 87 | 15 & 73 
— 120 ålnir gjaldvodar vaðmáls, álnar breiðs, 

1 alin á 1 | 583 {183 | 60 {153 
— 120 sn einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 

1 alin seen á 1 | 09 1130 ! 80 1109 

D. Fiskur. | | 
[1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkudum, vættin á | 10 | 01 | 60 06: 50 

— 6 — af hardfiski — — — = $ 12 | 6ð þí 90 í 63 
— 6 — af þyrsklingi— — — - $11 | 70} | 20 | 58 
— 6 — al ýsu, hertri …… — - {11 | 34 "04 I 57 
— 6 — af hákarli, hertum sa ae mee » | „ » | » » 

E. Lýsi. | | 
l1hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis . . 8 pottar á > > » » 

— 1 — — - hákarlslýsis 8 - - > „io > 
— 1 — — —  selslýsis „5 — 1 ' 7025 | ö0 {21 
— 1 „— þorskalýsis .8 - 1125) 18/75 | 16   
10, dag aprilmán, 1896, 

Reykjavik. Ísafoldarprentsmiðja 
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39 
10. marz.



1896 

39 
10. marz 

40 
29. febr. 
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meðalverð allra landaura samantal lið. 

6 sýnir: 

42 

Í peningum { Hundrað á } Alin. 

  

F, Skinnavara. Kr. ' Aur. { Kr. | Aur. f Aur. 

fjórðungarnautskinns . . . l10pund å f 14 | 63 fj 58 | 52 I 49 
une ky rskinns A 12 |! 501 75 > { 63 
FI hrossskinns . — - 10 90 65 40 54 

  

—— saudskinns, af tvæ- 

   

  

vetrum og eldri . — — - 8 | 05 i 64 | 40 | 54 
—— sauðskinns, af vet- 

urgömlum og ám . — — - 5 | 94 I 71 | 28 {59 
— selskinns 0. — 10 1 25 f 61 | 50 {51 

  

hvert - > { 34 { 81 | 60 { 68 lambskinn (vorlamba), einlit 

#.  Ymislegt. 

pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 8 | 75 | 52 | 50 { 44 
- — — óhreinsuðum „ — - » » » > > 

— — fuglafiðri . . . . . 10pund - 8 | 50 1102 > | 85 
— — fj liagråsum …… …& mm — - » » » » > 

dagsverk um heyannir FE 2 | 61 » » | 52   lambsfóður 2 eee eee, 7 4. » » » | 80   
    

  

verju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land i 
r i 

Á friða e e ee eeeeeee eee 97 | 35 | 81 
i ullu, smjøri og tålg . . 8... 59 | 70 | 50 
i ullartdveru se eee eee eee 89 | 85 | 75 
i fiske se eee eee eee eee 68 | 55 | 57 
Else eee eee 22 | 13 | 18 
á skinna vöru . 2. 0. BA 68 | 24 | 57 

0. MOB 82 338     Meðalverð allra meðalverða 67 64 156 
Reykjavik, 10. dag marzmån. 1896, 

J, Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

ráðgjafans fyrir Ísland tól landshöfðingja um breyting á verðgildi je 
brezkrar m myr ntar Í dönskum peningum. I sambandi við brjef hjeðan dags. 5. júlí 

f. á viðvíkja 

minnzta Oreyt 

þykkt, þannig 
inn fyrir 183 

gildi 1. apríl 

ndi breyting á útreikni verðgildis danskrar og brezkar myntar 

jeg ekki hjá líða þjónustusam- 

birtingar, að hin á- 

    

   

  

   

  

ing er nÚ samkvæmt frá yfirstjórn póstmálanna sam- 

að hlutfallið er ák eðið i £ > (Sterling) — 18 kr. 12 aurar, i stad- 

kr, 15 aurar, eins og hingad til hefur verið, og öðlast breytingin 

da.
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Verðlagsskrá, 
sem gildir í 

Húnavatnss ýslu 
2 

  

i 
& 

eo 
Þ
A
Ð
 

11. 
12. 
13. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26.   

frá miðju maímánaðar 1896 til jafnlengdar 1897. 

í Krónumy 

      

  

      
      

  

  

| Kr,  Åur i 

A. Fríður peningur. Í | | | 
1hndr. 1 kýr í fardögum, ekki yngri en þrjevetur í | í 

og ekki eldri en 8 vetra, sem beri frá mið)- | | | to 

um október til nóvemberloka í 92 63 631/2t >» 77 

— 6 ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki | | | | | 

eldri en 6 vetra, lodnar og lembdar, í far. í | | | i 

dögum …… hver á! 13 97 | 83 82 | » 70 

— 6 saudir å hausti þrjes vetrir eða 4 | 

vetra eda 5 vetra A - 16 97 (101 82 » 85 

— 8 sauðir á hausti tvævetrir — „114 32 (114 56 » 95 

— 12 — - — veturgamlir — - i 10 49 1125 88 1 5 

— 8 ær - — geldar — - 11 75 94 | » » 78 

— 10 — -… — mylkar . —— -) 8 67 | 86 70 | » 72 

— 1 áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki | | | | | 

yngri en & vetra og ekki eldri en 12 vetra I 70 70 (731/2| »159 

90 ålnir, 1 bryssa jafngomul (55 14 | 7 1 » 62 

B. UU, smjör og tólg. | | í | 

1hndr. 120 pd. af hvítri ul lu, vel þveginni, 1 pund á » 621 75 |» i >(621/a 

— 120 — af mislitri ullu, vel þveginni- — - > 44 52 80 I „144 

— 120 — af súru smjöri, vel verkuðu - — - > 581/2l 70 20 | »|581/g 

—… 120 — af tolg, vel bræddri - — -f > 27 | 32 40 | » 127 

RN 

C. Tóvara af ullu. | | | 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, og sjeu 3, 4, 5 eða 6 hespur | 

í pundi, haldi hver 11 skreppur, en hver | | 

skreppa 44 þræði . .. 1 pund á 34 95 i » 29 

— 60 pör eingirnissokka .„ - par - 52 50 Í >44 

— 30 — tvinnabandsgjaldsokka  - — - 43 (95 | »/37 

— 120 — tvíþumlaðra sjóvetlinga. - — - 38 40 » 32 

20 eingirnispeisur hver - » |» „os Ís 

— 15 tvinnabands-gjaldpeisur . — - 4 (191/94 61 (ST) >52 

— 120 ál.gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, lalin- 1 (201/144 (60 | 1201/» 

— 120 ál. gjaldvoðar-einskeptu, sem er | | | 

alin eða 5 kv. á breidd . .- — » (9771/2117 | » » 971/2 

| | 

D. Fiskur. | 

1hndr. 6 vættir af saltfiski 1 vætt á 47 (1 » 39 

— 6 — — hörðum fiski - — - 4 (25 „162 

— 6 — — smáfiski - — 13 15 » 61 

— 6 — — ysu - — - 10 (95 > De 

— 6 — — hákarli hertum — - 51 48 43



1896 

41 
20.febr 

27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
a 

36. 
37. 

dd. 

33, 
34. 

  

  

  

  
      

dd. 

Krónumynt. Í Hundrað á „Alin. . 

E. Lýsi. Kr. | Aur. Kr. | Aur. |Kr.| Aur, 

lhndr. í tunna hvallýsis . . . . . 8 pottará 2 43 36 145 „(30 
— 1 — hákarlslýsis . ... 8 — - 1 92 28 80 „(24 
— 1 —  sellýsis 8 — 2 22 33 (80 „128 
— 1 — þorskalýsis ....8—— - 1 (76!/2| 26 (ÆT!/s| > 22 

| 
| 

F.. Skinnavara. | 
1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . . 1 fjórð.á {14 38 | 57 |52 > 48 

— 6 - kýrskinns . . . - — - {11 93 f 71 158 » 60 
— 6 ——  hrossskinns . . . - — - Å 9) 31/of 54 21 Å »/45 
— 8 —— sauðskinns, af tvæ- | 

vetr. sauð. og eldri - — - 7 221/s) 37 180 »|48 
— 12. ——  sauðskinns, af ám | 

og veturgöml. sauð. - — 5 34 |64|8 | »/53 
— 6. —— selskinns ... - — - 9 óð 1 57 130 |} >{48 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á » [29 69 160 » 58 

| 
G. Ýmislegt. | 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, 1 pundá | 8 '85 | 53 |10 »|44 
— 40 — — — óhreinsuðum - — - » | » »|»> få >| » 
— 120-- — fuglafiðri . . . . . 1fjórð.á| 5 381/s| 64 (62 „|öd 
— 480 — — fjallagrösum „ . > 50 | 24 | » »|20 

5 ålnir 1 dagsverk um heyannir 00. 7 2 24if| > | > »|45 — 1 lambsføur 2.1...) Alt >)» | »'817/o 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i nefndum land- 
aurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu NA 93 80 | >78 
— B. — í ullu, smjöri og tólg 57 160 »|48 
- Ú. -- í tóvöru af ullu 10 47 | >j59 

— D. — á fiski 
63 30 » 53 

— E. — í lýsi 31 26 >{26 
— FH, — í skinna vöru FE 61 (73 > Ðl 

En meðalverð allra landaura samantalin 378 (21 3/15 
skipt med 6 syna: | 

Medalverd allra medalverda 63 |033| »| 52; 
Islands nordur- og austuramt, Akureyri 20. febr. 1896. 

I umbodi herra biskupsins 

Påll Briem. David Gudmundsson 
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Verðlagsskrá, 
sem gildir í 

Skagafjarðarsýslu 

frá miðju maímánaðar 1896 til Jafnlengdar 1897. 

1896 

42 
20.febr 

  

o 
M
I
Ð
A
 

1 hndr. 

  

1 hndr. 

A. Fríður peningur. 
1 kýr í fardögum, ekki yngri en þrjevetur 

og ekki eldri en 8 vetra, sem beri frá miðj- 

um október til nóvemberloka . 

6 ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki 

eldri en 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 

dögum . hver á 

6 sauðir á hausti þrjev etrir eða 4 

vetra eða 5 vetra . . …… — - 

8 sauðir á hausti tvæv etrir a 

12 — — veturgamlir. . — - 

8 ær -  — geldar . . — - 

10 — - mylkar BR — - 

1 áburðarhestur i fardögum, taminn, ekki 

yngri en 5 vetra og ekki eldri en 12 vetra 

90 álnir, 1 hryssa jafngömul 

B. UT, smjör og tólg. 
120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, 1 pund á á 

120 —- af mislitri ullu, vel þveginni- — 

120 -— af súru smjöri, vel verkuðn- — - 

120 — af tólg, vel bræddri . . - — 

C. Tóvara af ullu. 
„ 30 pd. hespugarns, og sjeu 3, 4,5 eða 6 hespur 

í pundi, haldi hver 11 skreppur, en hver 

  

skreppa 44 þræði . . . . . I pund á 

60 pör eingirnissokka . . . - par - 

30 — tvinnabands- gjaldsokka - — - 

120 — tvíþumlaðra sjóvetlinga . - 

20 eingirnispeisur . . „hver - 
15 tvinnabands- gjaldpeisur — 

120 ál. gjaldvoðar vaðmáls, álnar breiðs, Í alin - 

120 ál. gjaldvoðar-einskeptu, sem er 
alin eða 5 kv. á breidd . . - — - 

D. Fiskur. 

1 hndr. 6 vættir af saltfiski . . . . . 1 vættá 

— 6 — — hörðum fiski a — - 

— 6 — — smáfiski . . . ..- —- 

— 6 — — ýsu . es 7 mr 

— 6 — — hákarli hertum I 

  

        

Krónumyn nt „Hundrað. EN Alin, 

Kr. | Anr.} Kr. | Aur, Kr. Aur 

TT I. 
| | | 

93 fs 93 79 | »78 

lt. 
| | | 

15 1251/e 91 53 „iT6 

12 '99 103 92 » 87 
9 1261/2 111 118 „198 

11 1971]g 90 20 »175 

7 80» 78 05 > 65 

74 331 74 331/| „(62 
57 871/2 15 88 » 63 

| | 

> 681/9| 76 20 | »631/2 
» (44 52 180 > dd. 

» 58 69 160 »|58 

» 30 36 160 » 30!/2 

1 4T/el 44 125 | »37 
» 1511/2 30 190 » 26 

» 1792 21 160 „|18 

> (23 27 160 » 23 

1 431/2 28 170 » Pd. 

3 162 [ef 54 37"[2f »/45 

1 |19'/2 143 (40 1/19!/2 

» 89 106 80 » 89 

9 1577/2 57 145 »|48 

11 (50 69 | » »/571/2 

10 (341/9 62 107 » DØ 

9 | 791/, 58 177 „|49 

8 134 50 104 „142  



1896 46 

  

  

      
  

42 Krónumyntj Hundrað {| Alin, 
20.febr E. Lýsi. Kr. | Aur. f Kr, | Aur, Kr Au 

21. {1hndr. 1 tunna hvallýsis . . . . . 8Spottará| 2 1561/2) 38 (4T/g| „132 
28. — Í — hákarlslýss . ...8 — -| 178 | 26 (70 | >22 
29. — 1 — sellýsis FAR >} — - 2 (40 36 | » »|30 
30. — 1 — borskalýsis. . ...8 — -f 1/43 {9145 | >18 

F. Skinnavara. 
31. {lbndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 1 fjord. á | 15 1381/2 61 [54 | »/51 
32. — 6 ——  kyýrskinns . . . - — - 12 54 TD 124 » 63 
33. — 6. ——  hrossskinns oe rr 10 (381/2{ 62 31 „52 
34. — 8  ——  sauðskinns,aftvæ- 

vetr. sauð. ogeldri - — 8 (511/2| 68 112 „|5'í 
35. — 12  ——  sauðskinns, af ám 

og veturgöml.sauð. - — 6 159 19 08 »|66 
36. — 6. ——  selskinns eee rr - 1 167 46 102 » 39 
37 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert - | > 26 | 62 40 | „52 

G. Ýmislegt. 
38. {1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, 1 pund á | 8 148 50 |88 „{42 
39. — 40 — — — óhreinsuðum - — - 6 |» 1240 | > 2 > 
40. — 120 — — fuglafiðri . . . . . 1fjórð.-| 5 |60!/s| 67 |96 »|56 
41. — 480 — — fjallagrösum FA - - » 175 26 » „130 
42. { 5 álnir 1 dagsverk um heyannir . . . .. - 2 38 » » „48 
43. -  — 1 lambsfóður eee rr 4 106 » » „(81 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í nefndum land- 
aurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu 88 44 | >(74 
B. — í ullu, smjöri og tólg 58 (80 „149 

— 0. — í tóvöru af ullu. öT (20 | » 48 

— E. — í lýsi 30 166 »|251/2 
—  F,. — í skinna-vöru . 64 196 » D4 

En meðalverð allra landaura samantalin 359 53 | 3001/s 
og skipt með 6 sýna: | | 

Medalverd allra medalverda 59 192 | »50 

    
Islands nordur- og austuramt, Akureyri 20. febr. 1896. 

I umbodi herra biskupsins 

Påll Briem. David Gudmundsson. 

 



  

  

   

    

  

  

          

AT 1896 

Verðlagsskrá, 43 
som gildir i 20.febr 

Eyjafjarðarsýslu og Akureyrark: rupstað 

frá miðju maímdnaðar 1896 til jafnlengdar 1897. 

Krónumynt. Hundrað. Alin 

Kr. | Aur. Kr. í Aur.) Kr.| Aur. 

A. Fríður peningur. | | | 

1. | 1 hndr. í kýr í fardögum, ekki yngri en þrjevetur | | 

og ekki eldri en 8 vetra, sem beri frá miðj- | 

um október til nóvemberloka . . .Å 92 1931/af 92 (931/af > ÚT 

2. — 6 ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki | | 

eldri en 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- | | 

dögum hver ål 12 (14 72 |84 » 61 

3. — 6 saudir å hausti, þrjevetrir eða 4 | | 

vetra eða ð vetra . AA — -f 14 (91 | 89 46 {| >'75 

4. — 8 sauðir á hausti tvæv etrir  . — 13 |53-/24108 28 | >90 

Ð. — 19 — - — veturgamlir . . — -f 8/76 {105 12 | >88 

6. — 8 ær - =. geldar .….…— — -f 10 881 87 08 } >|Tð 

T. — 10 — 20 mylkar . . . — -k TlD/el 74 15 | »62 

8. — 1 áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki | 

yngri en 5 vetra og ekki eldri en 12 vetra þ 71 42"f2t 71 421/a „160 

9. 90 álnir, 1 hryssa jafngömul 2 62 |63 83 (öl » 70 
Í 

| 

B. UW, smjör og tólg. | 

10. | 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, 1 pund á ål » 163 75 60 » 63 

11. — 120 — af mislitri ullu, vel þveginni - — < 142 50 40 „142 

12. — 120 — af súru smjöri, vel verkuðu- — - > |ölt/al 61 80 | »/517/2 

13. — 120 — af tólg, vel bræddri . . - — - > |251/2{ 30 60 » 251/2 

| 

GC. Tóvara af ullu. | | 

14. [1 hndr. 30 pd. hespugarns, og sjeu 3, 4, 5 eda 6 hespur | | 

i pundi, haldi hver 11 skreppur, en hver | 

skreppa 44 þræði . . . . . lIpundá| >|> » | » »| » 

15. — 60 pår eingirnissokk . . - par - „ |2T1/2| 16 150 „|14 

16. — 30 — tvinnabands-í sjaldsokki . 70 - » (41 12 130 »(10 

17. — 120 — tvibumladra sjóvetling: „| „29 {34 80 | >29 

18. — 20 eingirnispeisur . hver - » | » » | » „| > 

19. — 15 tvinnabands-gjaldpeisur . — -f 6)» 90 | » » 75 

20. — 120 ål. gjaldvod: vaðmáls, álnar breiðs, 1 alin - „199 {118 (80 | >99 

21. - 120 ál. gjaldvoðar-einskeptu, sem er | | 

alin eða ó kv. á breidd A — … > {{8l/g| 94 (20 »|781/2 

| | 
D. Fiskur. | | 

22. |1hndr. 6 vættir af saltfiski . . 2. . Tvættá| 913 f 54 78 | >46 
23. - 6 — hörðum fiski . . . - — - 9 178 58 68 »|49 

24. — 6 — — smáfiski | 8 44 50 167 | >|42 
| — 6 | jó 4611 | „38 
26. - 6 .… —— håkarli hertum , . . - — - 8 119 49 14 „41  



1896 

43 
20.febr 

27. 

99. 
30. 

öl. 

33. 

08 

  

48 

  

    

  
  

I peningum. Hundrad å Alin. 

ER. Lýsi. Kr. I Aur. Kr. | Aur. Kr. Aur. 

lhndr. 1 tunna hvallýsis 8 pottarál » | » „> »| » 
— 1 — håkarlsivsis 8 — - 1 |71 25 165 » 21 
— 1 — sellýsis 8 — - 1/60 f24)! » » 20 
— 1 — þorskalýsis 8 — - 1 (31 19 165 „116 

F.  Skinnavara. 
1 hndr. £fjórðungar nautskinns  . . . 1fjórð.á | 13 59 54 136 »| 45 

— 6 —— kýrskinns . . . . - — - (11 [19/24 67 117 | „56 
— 6 — hrossskinns . . - — - 9 |501/g| öT (03 { >|48 
— 8 —— saudskinns, af tvæ- 

vetr. sauð. ogeldri . - — - 6 (65 f 53 20 | >44 
— 12 —— saudskinns, af ám 

og veturgöml.sauð. . - — 525 4163 | » » (52112 
— 6 —— selskinns . ...- — - f11 |» 1661, | >»/55 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert - > (27 | 64 80 | »/54 

G. Ýmislegt. 
1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, 1 pund á 8 |37 50 (22 »|42 

— 40 — —  —— óhreinsuðum "orm » | » » | » „| > 
— 120 — — fuglafiðri . . . . . 1fjórð.-| 5 1764» 69 118 | „58 
— 480 — — fjallagrösum . ...- — . 11» J48|> „| 140 

ålnir 1 dagsverk um heyannir | 2 28 » | » » 46 
— 1 lambsfóður .„.,.. 4 |15 » | » »|83 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í nefndum land- 
aurum verður: 

Eptir Á. eða á fríðu . . . . 87 (20 | >{73 
— B. — í ullu, smjöri og tólg . 54 60 | »/451/2 
— CC. - í tóvöru af ullu 61 |10 sjöl 
— D. — í fiski 51 (88 »|43 
— E — í lýsi . 23 10 »|19 
— FE. — í skinna-vöru a 60 179 » dL 

En medalverd allra landaura samantalin 338 67 2 82/2 
skipt med 6 syna: 

Medalverd allra medalverda . 56 | 443) »| 47   
Íslands norður- og austuramt, Akureyri 20. febr. 1896. 

Í umboði herra biskupsins. 

Páll Briem. Davíð Guðmundsson. 

Prófastur. 

    

öl. mar“ skipaði biskup prestinn síra Jón Sveinsson á Akranesi reglulegan prófast 
í Borgarfjarðarprófastsdæmi eptir löglegan undirbúning.



  

  

  

  

Stjórnartíðindi B. 7. 49 1896 

Verðlagsskrá, 44 
sem gildir i 20.febr 

Þingeyjarsýslu 

frá miðju maímánaðar 1896 til jafnlengdar 1897. 

Í Krónumy at Í Hundre að á i „Alin. 

| Kr. mel Kr. Åur. ÍKr. Aur. 

A. Fríður peningur. i | | | | 

1. | 1 hndr. 1 kýr í fardögum, ekki yngri en prjevetur | | ! | | 

og ckki eldri en 8 vetra, sem beri frå midj- | | | | 
um oktøber til nåvemberloka . . . | 98 31 {98 öl » 82 

2. — 6 ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki | | | | | 

eldri en 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- } | i | | 

dogum .......... hver åt 14 16 | 84 96 | »71 
3. — 6 sauðir á hausti þrjevetrir eða 4 | | | | 

vetra eda d vetra 2000. 15 91 {95 46 | >50 

4. — 8 sauðir á hausti tvævetrir Er - 14 78 (118 24 » 99 

5. — 12 — - -— veturgamlir . . — -| 9 87 (118 (44 » 99 

6. — Sær -  — geldar. . . . — -| 12 04 | 96 32 » 30 

7. — 10 — - 0 mylkar . . . — -| 842 84 20 »| 70 

8. — 1 áburðarhestur i fardågum , taminn, ekki | | | | 

yngri en 5 vetra og ekki eldri en 12 vetra | 87 18 | 87 118 i »173 

9. [90 álnir, 1 hryssa jafogomul . ..…..….. .f 76 68 (102 124 i »/85 
i | | | 

RN A 
B. Uli, smjör og tólg. | | | | 

10. | 1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, 1 pundá í > 69 i 82 80 „169 

11. — 120 — af mislitri ullu, vel þveginni- — - í > 45 54 | > 2) 

12. — 120 — af súru smjöri, vel verkuðu - — -{ > 52 {62 40 } >jóð 

13. — 120 — af tólg, vel bræddri . . - — -| > 28 | 27 160 | >{2ð 

14. 

15. 

17. 
18. 
19. 
20. 

22. 

24. 
25. 
26. 

C. Tovara af ullu. 
1 hndr. 30 pd. hespugarns, og sjeu 3, 4, 5 eða 6 hespur 

í pundi, haldi hver 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . . . . . Ipundá! 

— 60 pör eingirnissokka . . . . - par - I 
— 30 — tvinnabands-gjaldsokka - — - 

— 120 — tviíþumlaðra sjóveillinga. - — - 

— 20 eingirnispeisur . . . hver - } 

— 15 tvinnabands-gjaldpeisur . . — - | ; 

— 120 ál.gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, lalin- {| 1 07 
— 120 ál. gjaldvoðar-einskeptu, sem er 

alin eða óð kv. á breidd  .-— -; 

Ð. Fiskur. 
1 hndr. 6 vættir af saltfiski .… . … 1 vætt á 11 

— 6 —  — hårdum fiski . . . - — 41 

— 6. —  K— smáfiski eee mme oe 7 102 

— 6 — „ýsu . — - 5 116   K
R
R
 
A
R
 

R
A
N
A
 

ea
 

em 

81 -1
 

= 6 — — hákarli hertum oe rom en   
10. dag aprilmån. 1896, 

Reykjavik. Isafoldarprentsmidja 1896 

    

56 

42 
30 
46   

20 

66 

146 

(12 

196 

186 
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Krónumynt. | Hundrað á Alin 

20.febr EP. Lýsi. Kr. | Aur. Í Kr. | Aur. Kr.| Aur. 

27. { 1hndr. 1 tunna hvallýsis . . . . . 8pottar å 1 90 28 50 „{24. 
28. — 1 — hákarlslýsis . . . . 8 — - 1178 { 26 70 „122 
29. — 1 —  sellýsis 8 — 1 66 | 24 90 | »21 
30. — 1 — þorskalýsis 0 — - 1 138 20 70 »|17 

FP. Skinnavara. 
31. { 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . . 1 fjórð.á Í 10 93 43 172 „|36 J o 

32, — 6 —— kýrskinns ...- — - 9 37 56 122 „(4 
3ð. — 6 —— hrossskinns . . . - — - T 1421/o4 44 55 | slö 
34. — 8 —— sauðskinns, af tvæ- 

vetr. sauð. og eldri - — - 5 198 47 84 »|4.0 
35. — 12. —— saudskinns, af åm 

og veturgåml. saud, - — - 4 |d4l/at 54 |54 „{45 
36. — 6. —— selskinns ... - — - 9 89 i 59 |34 »|49 
37, — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á { > 80 | 72 | » »|60   G. Ymislegt. 
38. {1hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, Í pund á 8 47 50 182 »1492 i „lt | 
39. — 40 — — — óhreinsuðum A - | » » | » »| » 
40. — 120 -—- — fuglafiðri „0... 0. 1 fjórð. á 85/2 82 126 „{69 
41. — 480 — — fjallagrösum . ...- — - 16 55 168 »|46 

60 » » „|52 

132 » » » 86 

42. 15 álnir 1 dagsverk um heyannir  . ....- 
43. — 1 lambsfóður BN     t

m
 

D
O
 
0
 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í nefndum land. 
aurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu . 2 2 0 eee eee eee, 98 (31 » 82 
— BB. — í ullu, smjöri og tólg. 8... 56 70 } >47 
— CC. -- á tóvöru af ulli . 02. 66 (68 I >|ö6 
— DD — å fisk 2 os eee eee 46 21 „139 
— E. — á lýsi . . . . . . . . . . . . . . . 25 20 „|{21 

— FF, — í skinna-vöru FS 54 (03 „45 

En meðalverð allra landaura samantalin . . B4T (14 { 2190 
og skipi með 6 sýna:         Meðalverð allra meðalverða . 57 (86 | » 48 

Islands nordur- og austuramt, Akureyri 20. febr, 1896. 

I umbodi herra biskupsins 

Fáll Briem. Davíð Guðmundsson
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Verðlagsskrá, 
sem gildir í 

Norður-Múlasýslu 

frá miðju maímánaðar 1896 til jafnlengdar 1897. 

1896 

  

to 

22. 

24. 
25. 
26. 

> 
Æ
T
T
A
R
 

  

1 hndr. 
A. Fríður peningur. 

1 kýr í farðögum, ekki yngri en þrjevetur ; 
og ekki eldri en 8 vetra, sem beri frá miðj- 
um október til nóvemberloka . 
6 ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki 
eldri en 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum hver á 
6 sauðir á hausti þri evetrir "eða 4 
vetra eða 5 vetra . .. …… — = 
8 sauðir á hausti tvævetrir 

12 veturgamlir. 
8 ær - geldar 

10 — - mylkar 
1 áburðarhestur í fardögum, 

yngri en 5 vetra og ekki eldri en 12 vetra | 
90 álnir, 1 hryssa jafngömul 

„6 vættir af saltfiski 

B. UW, smjör og tólg. 
„ 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, 

120 — af mislitri ullu, vel þveginni - 
120 -- af súru smjöri, vel verkuðu - 
120 — af tólg, vel bræddri . . - 

1 pund á 

C. Tóvara af ullu. 
„ 30 pd. hespugarns, og sjeu 3, 4,5 eða 6 hespur 

í pundi, haldi hver 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði 1 pund á 
60 pör eingirnissokka . . . . - par - 
30 — tvinnabands-gjaldsokka - — - 

120 — tviíþumlaðra sjóvetlinga . - — - 
20 eingirnispeisur hver - 
15 tvinnabands- gjaldpeisur . 

120 ál. gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, Í alin- 
120 ál. gjaldvoðar-einskeptu, sem er 

alin eða 5 kv. á breidd 

D. Fiskur. 

— hörðum fiski ' : ; - 6 — — 

6 —  — småfiski . . ...- —- 

6 — — ýsu . a — 

6 — — hákarli hertum 007 7 - 

  

taminn, ekki | 

              

Krónumynt | Hundrað, | Alin. — 
Kr. | Anr.j Kr. | Aur, Kr. Aur 

| | | 

107 | 81/21107 | 81/2 » 89 
Í | 

|. | 
14 641/t 87 87 | »173 

17 (50 1105 |» | »|877/3 
15 (961/2:127 172 16 

(11 26 (135 12 {118 
| 12 | 5!/sl 96 44 | >80 

9 (50 {95 > Í >/80 

| | | 61 
68 291/2| 91 6 „(1 

| 
> 14 89 140 »|T41[2 
» 47 56 140 » | 47 

> 64 i 76 |80 » 64 

» 28 1 33 160 » 28 

» > > > » 

„lóð 33 | > | > eta 
1 125 37 150 „|31 
> {45 i Dd > „(ÁÐ 

155 (81 |> | >26 

1 |181/2/142 (20 | 1/181/2 

> |891/21107 |40 »|891/2 

10 {15 60 {90 >|öl 
11 38 {68 28 ({s51 
9 11/2 58 29 á „49 

8 821/ol 52 95 | »44



1896 

45 
21.febr 

21. 

99. 
30. 

31. 
32. 
33. 

35. | 

36. 
37. 

1 hndr. 

  

1 hndr. 1 
1 
1 
1 

4 
6 
6 
8 

12 

6 

240 

1 

E. Lýsi. 
tunna hvallýsis 
— hákarlslýsis 
—  sellýsis 
—  þorskalýsis. 

F.  Skinnavara. 
fjórðungar nautskinns 
—— kýrskinns 
——.  hrossskinns . 
——  sauðskinns, aftvæ- 

vetr. sauð. og eldri 
——  sauðskinns, af ám 

og veturgöml. sauð. 
—— selskinns …… 

lambskinn (vorlamba), einlit 

G. Ýmislegt. 

— 40 óhreinsuðum 
— 120 — — fuglafiðri 
— 480 — — fjallagrösum 

5 álnir 1 dagsverk um heyannir 
lambsfóður 

8 pottar á 
8 — - 
8 — - 

1 fjord, å 

hvert - 

ílhndr, 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, 1 pund å 

1 fjórð. - 

  

  

    
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í nefndum land. 

aurum verður: 
Eptir A. 

— B. 

|| s
i
 

eða á fríðu eu 4 

á ullu, smjøri og tålg 
á tóvöru af ullu. 
á fiski 

á lýsi 

á skinna-vöru 

skipt með 6 sýna: 

Meðalverð allra meðalverða 

En meðalverð allra landaura samantalin 

Krónumynt4 Hundrað Alin. 

Kr. | Aur. Kr, | Aur. Kr.| Aur. 

1 50 | 22 50 | >119 
1 1851/24 27 1821/2 »|23 
1 176 26 140 »|29 

175 | 26 25 | „9g 

10 |811/s| 43 (26 | „36 
915 {5420 | >45 
8 112 48 172 » 41 

| 
6 | 6!/s| 48 (52 | >40 

4 25 51 » » 491 /2 

12» 172!» | »60 
» 27"|2 66 » » BØ 

| 
7 961/ 74 79 | >|40 
» |» » » 2 

6 331/a| 16 | 2 | »63 
1 821/| 87 (60 | »73 
2 1721/2 » » » 541/2 

4 1117/2 » » » 82 

102 | > | »85 
64 | 5 >|óð 
67 52 | >56 
58 |16 | >49 
25 74 „{211/2 

54 83 | „46 
372 30 3 101/2 

. 62| 5 | »52   
Islands nordur- og austuramt, Akureyri 21. febr. 1896. 

Påll Briem. 

    
I umbodi herra biskupsins 

David Gudmundsson.
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Verðlagsskrá, 
sem gildir í 

Suður-Múlasýslu 

frá miðju maímánaðar 1896 til jafnlengdar 1897. 

1896 

46 
91.febr 

  

Do 
V
I
ð
 

09
 

90 

1 hndr. 

  

1 hndr. Í kýr í fardögum, 

1 hndr. 

1 hndr. 6 vættir af saltfiski 

A. Fríður peningur. 

ekki yngri en þrjevetur 

og ekki eldri en 8 vetra, sem beri frå midj- 

um október til nóv emberloka 
6 ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki 

eldri. en 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 

dögum hver á 

6 sauðir á hausti, þrjevetrir eða 4 
vetra eða 5 vetra FR MA — - 
8 sauðir á hausti tvævetrir — 

12 — - — veturgamlir. — - 
8 ær -  — geldar. — - 

10 — -  —  mylkar — - 
1 áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki 

yngri en ð vetra og ekki eldri en 12 vetra 

álnir, 1 hryssa jafngömul 

B. UW, smjör og tólg. 
120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, 1 pund á 

120 — af mislitri ullu, vel þveginni - — - 
120 — af súru smjöri, vel verkuðu- — 
120 — af tólg, vel bræddri . . - 

C. Tóvara af ullu. 
30 pd. hespugarns, og sjeu 3, 4,5 eða 6 hespur 

í pundi, haldi hver 11 skreppur, en hver 

skreppa 44 þræði .. 1 pund á 

60 pör eingirnissokka „par 
30 — tvinnabands gjaldsokka . - — - 

120 — tvíþumlaðra sjóvetlinga . - — - 
20 eingirnispeisur hver - 
15 tvinnabands- gjaldpeisur …… 

120 ål. gjaldvodarvadmåls, ålnar breids, alin - 
120 ál. gjaldvoðar-einskeptu, sem er 

alin eða 5 kv. á breidd . . - 

D. Fiskur. 

— hörðum fiski . . . - 
— smáfiski a er 

— ýsu. 080. 7 
— håkarli hertum […… 

6 
6 — 
6 
6 

  

  
        

Krénumynt,f| Hundrað. { Alin 
„Kr Aur. Kr. | Aur, ÍKr.| Aur. 

na 
12 |771/9/112 77"/2f > 94 

| | 

| | 
13 |831/(g| 83 | 1 | »69 

| | 
15 (85 | 95 10 I » 79 
14 1961/21114 12 » 95 

9 64 |115 68 | >96 
11 (94!/(3{ 95 (56 » 80 

8 (84 | 88 40 | >74 

m 06 | 71 06 | >59 
O51/s| 70 74 | „59 

» Ill 85 80 | »71/ 
< 45 54 | » »|45 

» TA 88 80 » 74 

» (98 33 60 „128 

| 
| 

1 a 56 2d » 47 
» 47? BT | > » AT fa 

in 67 50 » 56 
1 64 |196 (80 | 164 

| 

1 ið 139 (20 | 116 

| | | 
11 (27 67 (62 >(ö6 

13 44 | 80 64 | »67 
10 196 65 [76 „{5Ð 

9 ss {5928 | >49 
8 |181/af 49 111 | >!41



1896 

46 
21.febr 

27. 
28. 
29. 
30. 

E. Lýsi. 
lhndr. 1 tunna hvallýsis 8 

— 1 — hákarlslýsis 8 
— 1 — selýsis . . . 8 
— 1 — þorskalýsis 8 

F. Skinnavara. 
1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns „ . . 1 fjórð. á 

— 6 —— kýrskinns . 2... - — - 
— 6 —— hrossskinns . . . - — 
— 8 —— saudskinns, af tvæ- 

vetr. sauð. ogeldri . - — 
— 12 —— saudskinns, af åm 

og veturgöml.sauð. . - — 
— 6 —— selskinns ., . or om 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert - 

G. Ymislegt. 
1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, 1 pund á 

— 40 2 óhreinsuðum - — - 
— 120 — — fuglafiðri „ . 1 fjórð. - 
— 480 — fjallagrösum . . - 

  

óálnir 1 dagsverk um heyannir . . 
— 1 lambsføbur . . .......,.,-   

    

  

    

    

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin í nefndum land- 
aurum verður: 

Eptir Á. eða í fríðu 
— B 

og 

— Í ullu, smjöri og tólg. 
„rá tóvöru af ullu 

— D. — í fiski 

— E. — í lýsi 
— FH. — í skinna-vöru FI 

En meðalverð allra landaura samantalin 
skipt með 6 sýna: 

Q!
 

  

Í peningum. { Hundrað á … Alin. 

Kr. | Aur. Kr. | Aur. (Kr, Aur 

» | » » | » »| » 

1 (751/s| 26 321/8f » 22 
1/87 (2815 | »23 
1 (461/3| 21 971/2f »/18 

| | | 
| FE 

12 156 | 50 24 | „42 

8 (681/2f 52 11 | »43 

811 46418 | »'53 
| | | 

5 46 | 65 52 „|55 
12 150 75 | » »|1621/2 

» 24 57 160 » 48 

| | | 
| FE 
| | | 

| | | 
» | » » » > | » 

9 1961/2 119 (58 1 > 
1125 {60 |> | „50 
314 > | > » 61 

424 | » | » „85 
| | 
| | 

| | 
94 (5 | >|78 
65 55 | „(55 

103 (35 | >|86 
64 (48 »|54 

414 29 | 345 
| 

69/5 | »57: Medalverd allra medalverda 
Íslands norður- og austuramt, Akureyri 21. febr, 1896. 

  
Í umboði herra biskupsins. 

Páll Bríem. Davíð Guðmundsson. 

 



=
 

N 

9. 

10. 

11. 

12. 

, 

Ágrip 
af reikningi landsbankans 1. oktbr. til 31. desbr. 189. 

Tekjur. 

Í sjóði 1. október 1895 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán 

b. sjálfsku darábyrgðarlán 

c. Handveðslán . 

d. Lán gegn ábyrgð sv reita- og bæjarfjelaga o. fl. 

e. Akkreditivlán 

Víxlar innleystir 

Ávísanir innleystar 

Vextir 

Disconto 

Ýmislegar tekjur 

Seld verðbrjef fyrir 

Seld fasteign 

Tekjur í reikning Landmandsbankans (seldar ávísanir o. Íl.) 

Innheimt fje fyrir aðra 

Innlög á hlaupareikning 

Sparisjóðsinn;ög FF 

Til jafnaðar móti tekjulið 13. a—C 

Gjöld. 

Lán veitt: 
a. Fasteignarveðslán 

. b. Sjålfsskuldaråbyrgdarlån 
. Handvedslån . . . 

Hi Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga 0. 8. 

Víxlar keyptir 

Ávisanir keyptar 

Landssjóði endurborgað bráðabirgðalán 

Til Landmandsbankans . 

Útborgað af innstæðutje á hlaupareikning 
Útborgað af sparisjóðsinnstæðufje 

að viðbættum dagvöxtum . 

Varið til að kaupa útlend verðbrjef 

Útborgað af innheimtu fje 

Útgjöld fyrir varasjóð fyrv. 
Kostnaður við bankabaldið (laun o. fl.) 

Ýmisleg útgjöld 

3,000 

sparisjóðs Reykjavikur 

Kr. a. Kr. a. 

42,643 67 

67,609 90 
50,859 58 
1.661 » 
3,475 21 

350 #123,955 69 
236,613 Öl 

26,797 49 

32,231 24 

619 52 

3,387 48 
2,000 > 

1,000 > 

277,857 58 
16,401 60 

158,401 14 

218,282 48 

33,131 22% 

Alls 1,173,322 62 

52,932 58 
44,565 » 

160 > 

#100,657 öð 
84,178 05 

24,732 49 

40,000 » 

363,998 59 
149.110 20 

141,184 71 

289 94141,474 65 
98,223 13 

11,387 2 

200 > 

4,402 69 

129 36 

Flyt 1,019,293 7 

1896 

47 
31. marz



1896 56 

Kr. á. 

Flutt 1,019,293 76 

47 
81. marz 

13. Vextir fyrir 1895 af: 

a. Innstæðufje á hlaupareikning 

b. Innstæðufje með sparisjóðskjörum 
c. Innstæðufje varasjóðs bankans 

14. Í sjóði 31. desbr. 1895 . 

(þar af 10000 kr. hjá Landmandsbankanum). 

1,215 74 

26,976 81 

4,938 67 33,131 22 
120,897 64 

"Als 1,173,322 62 

Athugasemdir: 

Landsbankinn åtti 31. des. 1895: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 
a. Fasteignarveðskuldabrjef 

b. Sjálfskuldarábyrgðarskuldabrjef 

c. Handveðsskuldabrjef . „0... 60,003 52 
d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelag a 0, fl. 32,155 » 

2. Konungleg ríkisskuldabrjef og önnur erlend verð — 

Kr. a. Kr. a. 

130,544 77 

193,770 91 

1,016,474 20 

brjef, hljóðandi upp á samtals 454,600 kr. eptir 

gangverði 31. des, 1895 455,ðlöð > 
ö. Skuldabrjef Reykjavíkur kaupstaðar 1,400 > 
4. Víxlar óinnleystir 45,312  » 

Åvisanir óinnleystar 1,595 > 
1,500 > 

151,347 64 

5 
6. Fasteign lögð bankauum út fyrir láni að upphæð 
1. Hjá Landmandsbankanum 
8 1 sjóði 120,897 64 

Als 1,794,041 48 
Kr. a. Kr. a. 

Seðlaskuld bankans til landssjóðs var 31. desbr. f. á. 500,000 > 

Innstæðufje á hlaupareikning s. d. 
Að viðbættum vöxtum fyrir 1895 

Innstæðufje með sparisjóðskjörum s. d. 

152,211 31 
1,215 74 

906,536 73 
153,427 5 

Að viðbættum vöxtum fyrir 1895 26,976 81 933,518 54 
Varasjóður bankans 31. desbr. 1894 141,104 90 

Vextir þar af fyrir 1895 . 4,938 61 146,043 57 
Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur s. d. 7 7 12,532 80 
Innheimt fje óútborgað 9,900 > 
Ýmsar tekjur, sem enn eigi eru lagðar við varasjóð 38,624 52 

— Alls 1,794,041 48 
marz 1896. 

Eiríkur Briem. 

Stjórn landsbankans 31. 

Tr. Gunnarsson. B. Kristjánsson.



Stjórnartíðindi B. 8. 5 1896 

Ny-titkomid 
Løg um vidauka vid og breyting 

þeim mönnum, er flytja sig 

apríl 1896. (A. nr. 9, bis. 3 5 o 

s 

Brjef ráðgjafans fyrir 

í jarðabókarsjóð.— Ut af erindi | 
ingi, senduð hingað með þóknaniegu b 

hefur sýnt fram á, að æskilegt sje, að á 

innar 12, apr. 1854 um viðtöku útlendra 

felldar, og í þeirra stað settar nýjar reglur 

á eru orðnar, hefur ráðaneytið ályktað s 

hafið mælt fram með, að fella fyrirmæli 

ákveðið það, er nú skal greina: 

1. Í jarðabókarsjóð 1 
mönnum landssjóðs þeim útlendu sjal 

Norskum og sænskum rikis 

bankaseðlum, enskum og frakknesk 

öðrum löndum, sem eru Í hinu lat: 

þó því að eins, að það ekki ko 

gangverði í hvert skipti sem g) sla 

2. Öðrum útlendum seðlum, gull, silfur- og koparpening 

veitt viðtaka frá gjaldheimtumönnum í Reykjavík og Gullbringu. og BF 

   

          

48 

25. febr. 

jarðabókars 

  

eptir breytingum 

tillögum landfó    s úr gildi, og er í þess 

      

   
   

          

og frá gjaldheimtumönnum, sem eiga heima lengra burtu, 

í landsbankanum fyrir það verð, er í hvert skipti er gefið þar. 

Landshöfðingja skal heimilt að gjöra þær breytingar á þessum ákvörð- 

unum, er síðar mættu álítast við eiga. 

Þetta tilkynnist yður hjer með, herra landshöft 

beiningar og birtingar í B— deild Stjórnartíðindan og á þann hátt, er yður að 

öðru leyti mætti hentugt þykja. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins í suðuramtinu og vesturamtinu um 49 

sveitfesti þurfalings. — Eptir að hafa fengið þóknanlegt brjef yðar, herra amtm , 12. mar 

dags. 27. f. m., og þar með fylgjandi erindi frá bæjarfó getanum í Reyl 

hann fyrir hönd fátækranefndarinuar Í Reyk javík áfrýjar til mí       

  

ins, dags. 19. desbr. j Á er ákveður 

Reykjavík skuli álítast sveitlægur í y 
lega tjáð, að jeg er dur samdóma um, áð fátækranefnd 

fæðingarsveit tjeðs Ólafs, hafi ekki fært nægar sannanir fyri 

dvalið í Seltjarnarneshreppi eða annarsstaðar 10 ár samíieyt 

og að hann verði því ekki álitinn hafa unnið sjer sv reitfe ssti neinstaðar utan fæðing- 

arsveitarinnar. Urskurður yðar, er að framan er nefndur, skal því Óraskaður standa, 

        

26, dag malmán, 1806, 

Beykjavík, Ísafoldarprentsmiðja 189“
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Þetta tilkynnist yður hjer með, herra amtmaður, til þóknanlegrar leiðbein- 

ingar og frekari birtingar. 

1) Úrskurðnr amtmanns er svolátandi: 

Í þóknanlegu brjefi, dagsettu 2. apríl þ. á., hafið þjer, velborni herra bæjarfógeti, 

skotið til amtsins ágreiningi milli yðar og sýslumannsins í Gullbringu og Kjósarsýslu um 

sveitfesti Ólafs tómthúsmanns Guðmundssonar í Garðhúsum, sem hefur orðið þurfandi sveitar- 

styrks, og sem þjer og fátækranefndin í Reykjavík álítið eiga framfærslurjett í Seltjarnarnes- 

hreppi, og hef jeg, eptir að hafa leitað og meðtekið frá sýslumanninum ýmsar nánari upp- 

lýsingar og skýrslur, máli þessu viðvíkjandi, lagt svolátandi úrskurð á það. 

Ólafur Guðmundsson er eptir eigin skýrslu hans fæddur í apríl 1849 í Nýjabæ í 

Skuggahverfi við Reykjavík, og frá því hann varð 16 ára að aldri segist hann hafa verið 3 

ár í Garðahreppi innan Gullbriagu- og Kjósarsýslu, 2 ár í Reykjavík og 3 ár í Kjalarnes- 

hreppi innan nefndrar sýslu, en upp frá því, eða frá því á vorinu 1873, 10 ár í Seltjarnar- 

neshreppi; eptir þessa dvöl þar, hefur hann svo verið 3 ár í Reykjavík og ð ár í Norður- 

landi og svo aptur í Reykjavík þar til nú. Úrslit þessa máls eru þannig undir því komin, 

hvort álitið verði að 10 ára dvöl hans í Seltjarnarneshreppi hafi verið svo varið, að hún geti 

helgað honum sveitfesti þar. 

Ólafur skýrir sjálfur svo frá, að öll þessi 10 ár hafi hann verið vinnumaður, ýmist 

í Mýrarhúsum og Ráðagerði hjá Þórði bónda Jónssyni, og ýmist í Nýjabæ hjá Brynjólfi heitn- 

um Magnússyni, nema eitt árið, sem eptir framburði hans hlýtur að hafa verið vistarárið 

1879—80; það vistarárið hefur hann verið lausamaður og þykist hafa átt heimili í Ráðagerði, 

en um sumarið hafi hann farið í kaupavinnu norður í land og svo verið til sjóróðra þar fyr- 

ir norðan og eigi komið heim að Ráðagerði, þar sem hann þykist hafa skilið eptir plögg sín, 

fyr en eptir nýár. Nú hefur Þórður bóndi Jónsson aptur á móti skýrt svo frá, að, Ólafur 
DZ 

hafi aðeins verið 3 ár vinnumaður sinn, en part af tveimur árum sem sjómaður í Ráðageiði án 

  

þess að eiga heimili þar. Í annan stað hefur Ólafur orðið að leiðrjetta skýrslu þá, sem hann 

fyrst gaf fyrir rjetti um æfiferil sinn, og eins og hún nú liggur fyrir, kemur hún alls eigi heim 

við framburð fjögra vitna (sem að vísu eigi ber saman) að því leyti, er snertir þau vistarár, 

er hann telur sig hafa verið hjá áðurnefndum húsbændum, sínum, þar sem Ólafur hefur skýrt 

  

svo frá, að Ingjaldur hreppstjóri Sigurðsson á Lambastöðum og Ólafur Guðmundsson á Mýr- 
  

arhúsum hafi krafið sig um útsvar sama veturinn, sem hann kom að norðan, eins og sagt er, 

og hann svo borgað eitthvað til hreppsins, þá sjest það eigi af jafnaðarreikningum hreppsins 

fyrir 1877/%g — 18%/g, nje af fylgiskjölum hans, að Olafur Guðmundsson hafi greitt 
nokkurt gjald til sveitarinnar á þessum árum, enda hefur Ing 

  

idur Sigurðsson neitað því, að 

framburður Ólafs um þetta atriði væri rjettur. Ennfremur veikist framburður Ólafs við það, 

að hann er eigi talinn í manntalsbókum Reykjavíkur prestakalls 1877 og 1878, sem að vísu J 3 

  

eigi hefur mikla sannandi þýðingn útaf fyrir sig, en hjer við bætist, að Ólafur finnst ekki á 

verkfærra karlmannaskránni úr Seltjarnarneshreppi fyrir 1878 og 1879; verkfærramannaskýrsl- 

an fyrir 1880 sj 

hann hefur komið að Nýjabæ í annað sinn vorið 1879 en ekki 1880, eins og skýrsla hans 

  

rir ennfremur, að hann þá hefur átt heimili á Nýjabæ, en hjer af leiðir, að 

gengur út á. 

Skýrsla Ólafs sjálfs verður því eigi lögð til grundvallar við úrslit  þesssa máls, og 

verður eigi álitið sannað, að hann hafi haft lögheimili í Seltjarnarneshreppi 10 ár sam- 

fleytt, heldur hefur sveitfestisdvöl hans í öllu falli slitnað við veru hans fyrir norðan, hvort 

sem það hefur verið á vistarárinu 1878— 79 eða 1879--80. 

Samkvæmt þessu úrskurðast hjermeð að, Olafur tómthúsmaður Guðmundsson í Garð- 

húsum sje sveitlægur í Reyk 

  

avík, þar sem hann er fæddur,
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Brjef landshöfðingja til póstmeistarans um gjald fyrir krossbandssendingar 50 

með póstum, er eigi er nægilega borgað undir. — Eptir að hafa fengið þóknanlegt 90. marz 

brjef yðar, herra póstmeistari, dagsett 91. jan. þ. á, viðvíkjandi umkvörtun rit- 

stjóra Valdimars Ásmundssonar yfir því, hve hátt burðargjald er tekið 

fyrir krossbandssendingar, sem ekki hefur verið borgað undir fyrir fram, skal 

yður hjer með þjónustusamlega tjáð, til þóknanlegrar leiðbeiningar, að jafnvel 

þótt heimild sje til eptir lögunum að heimta tvöfalt brjefburðargjald undir óborg- 

aðar krossbandssendingar, þá álit jeg þó rjettast að fylgja eptirleiðis samskonar 

reglu og þeirri, sem sett er í >„UdenrigsBrevposttaxtc frá Í. júli 1892 bls. 12, 

3. málsgr., og tvöfalda að eins þá upphæð, sem vantar á að fullborgað sje und- 

ir sendinguna sem krossbandssending, og Skal jeg þjónustusamlega skora á 

yður að haga kröfum eptir þvi. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um yfirstjórn skrásetningar- 51 

og skipamætingarmálefn 1. (Ágrip) — Samkvæmt allraþegnsamlegustu tilögum ráða 25. marz 

neytisins fyrir Ísland, hefur Hans Hátign konunginum þann 20. þ. m. allramildi- 

legast þóknast að samþykkja það, að yfirumsjón þeirra málefna, er snerta skipa- 

skrásetning og skipamæling á Íslandi, skuli falin aðalstjórn skattamálanna. 

Brjef landshötðingja til sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu um styrk til gufu- 52 

hátsferða í Vestfirðingafjórðungi. — Eptir að hafa fengið þóknanlegt brjef yðar, 10. apr. 

herra sýslumaður, dagsett 17. f. m., þar sem þjer skýrið frá, að ómögulegt hafi 

reynzt að koma á í einu lagi gufubátsferðum um Vestfirðingafjórðung og á Húna- 

flóa, vil jeg hjer með samkvæmt beiðni sýslunefndarinuar í Ísafjarðarsýslu og 

tillögum yðar veita af fje því, sem í 12. gr. C. b. í fjárlögunum fyrir 1896 og 

1897 er veitt til gufubátsferða Í Vestfirðingafjórðungi, til gufubátaferða um Ísa- 

fjarðardjúp á komandi sumri 3/4 å moti 1/4 ur hlutadeigandi syslu- og bæjarsjóði, 

allt að 3200 krónum, með því skilyrði, að bátur sá, sem ráðinn verður til þess, 

ara ferða flytji póstsendingar, vitji þeirra og skili þeim á pósthúsum á viðkomu- 

stöðum, án sjerstaks endurgjalds. 

Þetta tilkynnist yður hjer með þjónustusamlega til þóknanlegrar leið, 

beiningar og frekari ráðstöfunar. 

Brjef landshöfðingja til sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu og bæjarfógetans 53 

á Akureyri um lán til tóvinnuvjela. — Í þóknanlegum brjefum, dagsettum 12. f. m., 70, apr. 

hafið þjer, herra sýslumaður og bæjarfógeti, fyrir hönd bæjarstjórnar Akureyrar 

kaupstaðar farið þess á leit, að jeg veitti samþykki til þess, að Akureyrarkaup- 

staður taki 2000 kr. lán til þess ásamt sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu að koma upp 

tóvinnuvjelum, og í umboði sýslunetndarinnar og bæjarstjórnarinnar beiðst láns 

til þessa fyrirtækis af viðlagasjóði, að upphæð 12000 kr., gegn ábyrgð sýslu- 

fjelagsins að %/c hlutum og bæjarfjelagsins að !/6 hluta. 

Út af þessu skal yður hjer með þjónustusamlega tjáð, að heimild su,
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fjárlögunum fyrir 1896 og 1897 er veitt til bess ad låna fje ur vidlaga- 
di gegn sjerstökum, vægum kjörum, til þess að koma á tóvinnuvjelum, nær 

ins til sýslufjelaga, en ekki til bæjarfjelaga, og getur hið umbeðna lán þess 
n 

    

æ 

ns fengizt, að sýslunefndin taki það að öllu leyti, og standi í á- 

  

Á hinn bóginn vil jeg veita samþykki til, að bæjarstjórn Akureyrar taki 
lán upp á bæjarfjelagið, eins og að framan greinir, í hinu umrædda skyni, en 
það lán getur ekki fengizt af landssjóði með hinum vægari kjörum, er fjárlögin 
heimila sýéslufjelögum. 

Þetta tilkynnist yður hjer með þjónustusamlega til þóknanlegrar leið- 
beiningar og frekari birtingar, 

Br'ef landshöf' ing a til sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu um að ekki megi 
ja í brekkunum fyrir ofan Sauðárkrók úr öðru efni en timbri eða grjóti 0. fl. — 

i er hingað hefir borizt beina leið frá nokkrum búendum á Sauð- 
þar á meðal kaupmönnunum Chr. Popp, Stefáni Jónssyni og W. Claesen 

um það, hvort brekkur þær, er með landshöfðingja brjefi, dagsettu 18. apríl 1883 
(Stjt. B, bls. 58) voru teknar úr Sauðárlandi og lagðar undir Sauðárkrók, beri 
að skoða sem nokkurs konar almenningseign, þar sem byggja megi hús úrhvaða 

eu því undanskildar ákvæði því í nefndu brjefi að >eptirleið. 
! hús á Sauðárkróki nema úr timbri eða steinic, þá undaafelli 

jeg ekki hjer með þjónustusamlega að tjá yður, herra sýslumaður, til þóknan- 
legrar leiðbeiningar og frekari birtingar, að með því að tjeðar brekkur eptir 
beinum fyrirmælum optnefnds landshöfðingjabrjefs, heyra undir land Sauðár. 

á dijÓta reglur þær, sem brjefið fyrirskipar um byggingu og þess konar 
einnig að ná til brekknanna, þannig að eigi má byggja þar hús úr öðru efni, en 
timbri eða grjóti. 

   

  

    

  

  

  

   
   

  

kr 

Brjef landshöfðinnia til stiptsyfirvaldanna um lántökuleyfi handa Rípurpresta- 
kalli fil húsahóta á prestssetrinu. — Samkvæmt tillögum yðar, herra amtmaður 
og herra biskup, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 7. f. m., vil jeg hjer med veita 8 kki mitt til, að presturinn að Rip i Hegranesi, sjera Sveinn Guðmundsson, taki 800 kr. embættislán úr landssjóði handa nefndu prestakalli til að bæta stað. 

lúsin á prestssetrinu á þann hátt, er segir í tjeðu brjefi yðar og skjölum þeim 
Þó er samþykki mitt bundið þeim skilyrðum, að lánið verði end- 

urborgað af uppbót brauðsins á 16 árum, að prófasturinn samþykki fyrirkomu- 
lag húsanna og framkvæmi skoðunargjörð á þeim að verkinu loknu, að hin ný- 
hyggðu hús verði eign staðarins og afhendistaf prestinum eða dánarbúi hans, við 
burtför hans, í fullgildu standi eður með fullu álagi og að presturinn haldi þeim í 

Yggingu fyrir að minnata kosti 1500 kr. undir eptirliti prófasts. 
Þetta undanfelli jeg ekki hjer með þjónustusamlega að tjá yður til þókn- 

anlegrar leiðbeiningar og frekari ráðstöfunar. 
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Brjef landshöfðingja til bæjarfógetans á Ísafirði um kaup á jörðinni Selja. 56 
landi í Eyrarhreppi handa kaupstaðnum. — Eptir að hafa fengið þóknanlegt brjef 25. apr. 

yðar, herra bæjarfógeti, dagsett 17. febr. þ. á., viljeg hjer með samkvæmt beiðni 

bæjarstjórnarinnar á Ísafirði og tillögum yðar samþykkja, að kaupstaðurinn kaupi 

jörðina Seljaland í Eyrarhreppi fyrir verð það, er þjer tilgreinið, 5000 kr. 

Sömuleiðis vil jeg samþykkja, að kaupstaðurinn taki lán upp á bæjar- 
sjóðinn í þessu skyni, að upphæð 5000 kr., en sökum þess að svo miklar lán- 

veitur og önnur útgjöld eru heimiluð í núgildandi fjárlögum, að eigi er víst að 

landssjóðurinn geti haft fje aflögu til útláns, getur láninu ekki orðið heitið úr 

jarðabókarsjóði. 
Þetta tilkynnist yður hjer með til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari 

birtingar og ráðstöfunar. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins á norðuramtinu og austuramtinu um 57 

hlunnindi handa sparisjóði. (Agrip). — Með brjefi þessu voru sparisjóði Húsavíkur 6. maí 

veitt hlunnindi þau, er ræðir um í tilsk. 5. janúar 1874, um 5 ár frá 15. mar4 

þ. á. að telja, með venjulegum skilyrðum. 

Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna um kaup á kirkiujörðinni Stekkja- 38 

nesi handa Ísafjarðarkaupstað. — Ráðgjafinn fyrir Ísland hefur 24. f. m. tjáð 8. maí 
mjer, að Hans Hátign konunginum hafi 23. s. m. allramildilegast þóknast að 

veita allrahæst leyfi til þess, að hjáleigan Stekkjanes (Stakkanes), tilheyrandi 

Eyrarkirkju eða Eyrarprestakalli í Norður-Ísafjarðarprófastsdæmi, verði seld Ísa- 
fjarðarkaupstað gegn 200 króna árlegu gjaldi til prestakallsins, þannig að hjá- 

eiguna með tilliti til allra skatta og afgjalda framvegis verði að skoða sem 

bændaeign. 

Þetta er hjer með þjónustusamlega tilkynnt yður, herra amtmaður, og 

yður, herra biskup, til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar og ráð- 

stöfunar. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins í norðuramtinu og austuramtinu um 59 
tollgreiðslu. — Þjer hafið, herra amtmaður, með þóknanlegu brjefi yðar, dagsettu 9. mai 
27. f. m., sent mjer erindi frá sýslumanninum í Eyjafjarðarsýslu, þar sem hann 

óskar úrskurðar mins um það, hvort honum beri að innheimta toll af tollskyld- 

um vörum, sem strandferðaskipið Vesta hafi átt að flytja til viðkomustaða sinna 

Í norðuramtinu og vesturamtinu á leið frá Akureyri í marz þ. á. en vegna 

bilunar á stýri skipsins hafi verið lagðar upp um stundarsakir á Akureyri, 

þangað til gufuskipið Egill, sem haldi áfram ferð >Vesta<, hafi tekið vörurnar 

til þess að koma þeim þangað, er þær áttu að fara. 

Út af þessu er yður bjer með tjáð til þóknanlegrar leiðbeiningar og til 

birtingar fyrir sýslumanninum í Eyjafjarðarsýslu, að jeg er yður samdóma um, að 

honum hafi eigi borið að heimta toll af hinum umræddu vörum, með því að það 

liggur í augum uppi, að 16. grein strandlaganna 14. jan. 1876 getur eigi komið
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hjer til greina, og það á hinn bóginn eigi virðist geta gjört neinn mun í þessu 

9. maí efni hvort vörurnar hefðu verið geymdar í skipi á Akureyrarhöfn eða verið 
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lagðar þar í land um stundarsakir, 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld söfnunarsjóðs Íslands árið 1895. 

Tekjur. Kr. a. Kr. a. 

I. Sjóður við árslok 1894: 
a, veðskuldabrjef . . . . . 2... 0... 95652 25 

b, skuldabrjef prestakalla  . . . . 2. . 2 2 „8515 00 

c, skuldabrjef Reykjavíkur „2... 100 00 

d, ógreiddir vextir . .. FNF 313 29 

e, innstæða Í landsbankanum FF eee « 509 63 

f, i peningum hjå fjehirdi „2... 292 84 105983 01 

IL Bætt vid innstædu vaxteigenda : EH 

a, innlög åvårinu . . 0008. 16624 22 

b, vextir fyrir 1895 lagdir vid höfuðstól AN 2931 65 19555 87 

III. Vextir af útlánum 1895 (auk kr. 2,25 greiddra ft. á) . . . 5218 26 
IV. Borgun fyrir viðskiptabækur „2... 24 00 

V. Vextir fyrir 1895, er bíða útborgunar 2... 0... 1470 99 

VI. Innborguð lán . .. FF 4955 00 

VII. Móti gjaldlið V. færast til jafnaðar FANN 23750 00 

Kr. 160957 23 
Gjöld. Kr. a. Kr a. 

I. Vextir vaxteigenda fyrir 1895: 
a, ársvextir 40/| af höfuðstól . 2. 0 eee 4101 91 

b, dagvextir 31/20/09 um árið „2. 300 73 4402 64 

II. Ýmislegur kostnaður . . .. 61 25 
III. Greiddir vextir …… FI 1426 01 

IV. Móti tekjulið VI. færist til útgjalda FA 4955 00 

V. Sett á vöxtu . ... 0... 23750 00 

VI. Sjóður við árslok 1895: 

a, Veðskuldabrjef . . . . 2... 0... 114862 25 

b, lán til prestakalla . 2 2 0 eee eee 8100 00 
c, skuldabrjef Reykjavikur . . .. FA 700 00 

d, vextir fyrir 1895 áfallnir í gjalddaga FE 205 68 

e, innstæða í landsbankanum FR 1623 71 

f, í sjóði hjå fjebirdi . . . 2 0 0 eee eee 870 69 126362 33 

Kr. 160957 23
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Yfirlit 

yfir efnahag söfnunarsjóðs Íslands við árslok 1895. 

Eignir. Kr. a. 

1. Veðskuldabrjéf 2... 114862 25 

2. Skuldabrjef prestákalla . 2. rens 8100 00 

3. Skuldabrjef Reykjavíkur see eee eee error et 700 00 

4. Ógreiddir vextir... eee en 205 68 

5. Innstæda i landsbankanum FP 1623 71 

6. Í sjóði hjá fjehirði 2 2 2 2 0 eee eee een n et 870 96 

126362 33 

Skuldir. Kr. a. Kr. a. 

1. Innstæða vaxteigenda: 

a, í aðaldeild . . . „0. . 101984 66 

Þar af í deild hinnar æfinlegu erfingi arentu kr. 1342,07 

b, i utborgunardeilld . 2 00 0 eee een et 13061 72 

c, I bustofnsdeilld . 2 2 0 en eee eee nn 6644 18 

d, Í ellistyrksdeild . 2 2 00 eee een 0 413 98 122104 44 

2. Fje, er bidur utborgunar: ET 

a, höfuðstóll 2 0 243 65 

b, VEXtIr eee sne „ „1470 99 1714 64 

3. Varasjóður 
  
. 2543 25 

126362 33 
Stjórn söfnunarsjóðs Íslands, Reykjavík 27. febr. 1896. 

Eiríkur Briem. Jón Jensson. Björn Jensson. 

Lausn frá embætti, embættaskipun m. mo 

a Lausn frá embætti. 

14. apríl var hjeraðslækni í 11. læknishjeraði Þorgrími Johnsen, samkvæmt umsókn, 

veitt lausn Í náð frá bjeradslæknisem bære nn með eptirlaunum eptir eptirlaunalögunum. 

S. d. var hjeraðslækni í 7. læknisbjeraði Ólafi Sigvaldasynt, samkvæmt umsókn, 

veitt lausn í náð frá þjóraðslæknisembættinu með eptirlaunum eptir epfirlaunalögunum. 

5. maí var prestinum að Hoú á Skagaströnd síra Jóni Jónssyni at landshöfðingja, 

samkvæmt umsókn, veitt lausn frá prestsembættinu án eptirlauna. 

8. maí var sýslumaður og bæjarfógeti Hannes Hafstein af landshótðingja leystur 

frá því starfi að vera endurskoðandi við landsbankann. 
b. Embættaskipun og sýslana. 

14. apríl var cand. med. d ehir. Guðmundur Björnsson allramildilegast skipaður 

hjeraðslælenir í í læknishjeraði Íslands. 

Ss. d. var aukalæknir Gísli Pjetursson allramildilegast skipaður hjeraðslæknir í 12. 

læknishjeraði Íslands. 
S. d. var cand. mag. Þorleifur Bjarnason allramildilegast skipaður kennari við hinn 

lærða skóla í Reykjavík. 
28. apríl var cand. juris Magnús Jónsson settur af landshöfðingja til þess að gegna 

sýslumannsembættinu í Vestmannaeyjasýs! u á eigin ábyrgð, frá 1. maí 1896 að telja. 

4. maí var aðstoðarpresti síra Ásmundi Gíslasyni at landshötðdingja veitt Bergstaða- 

prestakall í Húnavatnsprótastsdæmi, eptir ósk safnaðarins, frá fardögum 1896 að telja. 

5. maí var prestaskólakandídat Jes Gíslasyni af landshöfðingja veitt Æyvindarhóla- 

prestakall í Rangárvallaprófastslæmi, eptir ósk safnaðarins, frá farðögum 1896 að telja. 
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6. maí var cand. med. á ehir. Guðmundur Hannesson settur af landshöfðingja til 
þess að þjóna hjeraðslæknisembættinu í 11 læknishjeraði, frá 1. maí 1896 að telja. 

S. d. var læknaskólakandídat Sigurður Pálsson settur at landshöfðingja til þess að 
þjóna hjeraðslæknisembættinu í 9. læknishjeraði, frá 1. maí 1896 að telja. 

7. mal var presturinn að Þykkvabæjarklaustri síra Bjarni Einarsson af biskupi 
settur prófastur í Vestur Skaftafellsprófastsdæmi 

8. maí var Jandritara Jóní Magnússyni at landshöfðingja falið það starf að vera 
endurskoðandi við landsbankann. 

Heiðursmerki. 
14. apríl voru þeir: 

Jón timburmeistari Stefánsson á Akureyri, 

Runólfur bóndi Jónsson í Holti í Skaptafellssýslu og 

Jón bóndi Jónsson í Skeiðháholti.í Árnessýslu 
allramildilegast sæmdir heiðursmerki dannebrogsmanna 

Óveitt embætti. 
a. Embætti er ráðgjafinn fyrir Ísland sjer um veiting á. 

Hjeraðslæknisembættið í f1. læknishjeraði Íslands. Árslaun 1900 kr. 
Auglýst 18. apríl 1896. 

Umsóknarbrjet eiga að vera komin til ráðgjafans 26. ágúst 1896. 

Hjeraðslæknisembættið í 9. læknishjeraði Íslands. Árslaun 1500 kr. 

Auglýst 18. apríl 1886. 

Umsóknarbrjef eiga áð vera komin til ráðgjafa 26. ágúst 1896. 
Sæki aðiir en Íslendingar um embætti þessi, verða þeir, samkvæmt konungsbrjefi 8. 

apríl 1844 og konungsárskurðum 27. maí 1857 og 8. febr. 1868 að láta bónarbrjefum sínum 
íylgja fullnægjandi skilríki tyrir því að þeir kunni íslenzka tungu. 

b Prestaköll. 
Sauðlauksdalur í Barðastrandarprófastsdæmi (Sauðlauksdals, Breiðuvíkur og Saur 

hæjarsóknir). 

Metid kr, 903,41. Auglýst 2. maí 1696. 
Uppgjafaprestur er í brauðinn, sem nýtur Í/s af tekjum þess að meðtöldum ágóðanum 

af prestssetrinu; en með tiliti til þess íæi brauðið 250 kr. uppbót úr landsjóði, meðan upp 
gjafapresturinn nýtur eptirlauna at því. 

Veitist frá næstu fardögum. 

Hof á Skagaströnd í Húnavatusprófastsdæmi (Hofs og Spákonufeilssóknir). 

Metið kr. 1088,84. Auglýst 6. maí 1696. 

Bújörðin er leigð næsta fardagaár. 

Veitist trá næstu tardögum. 

Ýmsar fjárgreiðslur úr landsjóði. 

samkvæmt fjárlögunum 1894— 95. 

18, gr. A. b. 2. 
Með brjefi landshö:ðingja, dags. 27. marz, var bráðabyrgðaruppbót handa fátækum 

ptestaköllum iyrir tardagaárið 1896—1897 skipt milli neðannefndra prestakalla Þannig: 
1. Staður í Aðalvík „2... fjekk 600 kr. 
2. Tjörn á Vatnsnesi . . 0... — 300 — 
3. Lnndarbrekkuprestakall NON — 800 — 

4, Sauðlauksdalsprestakall FNF — 250 — 
5. Stóruvallaprestakall „ . 7... — 200 — 
6. Stöðvarprestakall 2... — 100 — 
1. Eyvindarhólaprestakall . 8.8... , — 200 — 

1950 kr,



Stjórnartíðindi B. 9. 65 

Brjef landshöfðind 
megi byggja kvennaskóla og ba 
herra bæjarfógcti, í þóknanle; 

míns á samnin er 

Eyjafjarðarsýslu, um 

Torfunefi miili Akur eyl rar og 

til einn sjötta par 

arinnar framvegis, 
Útaf þessu 

legrar leiðbeiningar og frekari 

þykki. 

   
       

  

    

ók 
    

    

   
         

   

i novduramtinu og austuramtinu um 

notkun utanríkis i pol egu brjefi 

19. f. m., leitað fyr 

1. Má fastakar upmaður eða ausakaupmaður, sem notar útlent skip, kaupa sild 

upp úr síldarlás og flytja beint um borð í skipið, búa hana þar undir til 

útflutnings, og svo flytja hana til annara 

2. Má maður, sem notar útlent skip, kaupa síld eða afla af bát við skipshlið. 

ina, þótt aflinn eða síldin hafi eigi verið íi 

3. Má sá, sem hefir rjett til að veiða í landhe ota ie e kip þannig: 

a. til að verka aflann á og búa hann út til útflutnings með þvi að salta 

hann eða leggja hann í is, 

b. flytja hann á til annara landa og 

G. til bústaða fyrir veiðimenn sina? 
Út af þessu skal yður þjónustusamlega tjáð, 7 iðbeining 

birtingar fyrir vicekonsúl Carl D. Tulinius á Eskifirði, sem hefir óskað úrlau sn- 

ar á þessum fyrirspurnum, að fyrstu og annari fyrirspurninni ber að svara 

neitandi, svo framarlega sem með orðinu sútlent skip< er meint hið sama sem 

ságt væri „utanríkisskip<. Um þriðju fyrirspurnina er það áð að jeg er 

yður samdóma um, að það sje óheimilt að nota utanríkisskip til bústaðar fyrir 

veiðimenn við veiði í landhelgi, en að það út af fyrir sig sje ekki ólöglegt að 

nota utanríkisskip til þess að flytja út síld, a hana í landhelgi sje, 

sbr. brjef mitt 20. júlí 1894 (Stjtíð. 1894, B bls. 122). 

e. 

  

    

    

Brjef iendsköfðingja tíl amtmannsins í suðuramtinu og vesturamtinu um sveit- 

festi þurfaiings!. Með þóknanlegu brjefi, dagsettu 20. f. m., hafið þjer, herra 

1) Úrskurður amtmanns er svolátandi ; 

Eptir að hreppsnefndin í Kjósarhreppi hafði áfrýjað til amtsins úrskurði yðar, vel 

borni herra sýslumaður, dags. 10. nóvbr. Í. á, sem ákveðið er með, að Ásgrímur nokkur 

Bjarnason, sem sökum veikinda hefur þegið fátækrastyrk í Reykjavík á árinu 1894, skuli álít- 
gg svatli me 1 tómar hranni 1 Vs hái N 0 Ty] SE I ast sveitlægur í Kjósarhreppi, og jeg síðan með þóknanleg brjeti yðar, dags. 14. Í. m., með. 

80, dag maímán, 1896. 

keykjavík, Ísafoldarprentsmiðja 1896 
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amtmaður, sent mjer erindi hreppsnefndarinnar í Kjósarhreppi, 26. ágúst f. 
þar sem hún áfrýjar til mín úrskurði yðar, dagsettum júli f. á, er kveður 

svo á, að Ásgrímur nokkur Bjarnason skuli teljast sveitlægur Í Kjósarhreppi. 

Útaf þessu skal yður hjermeð Þjónustusarn. tjáð til þóknanlegrar 

leiðbeiningar og frekari birtingar, að með því að jeg er samþykkur ástæðum 

rður yðar er byggður á, skal hann standa óraskaður, sbr. lands. 

B. bls. 1—2 og 62—-63). 

    

      
   

  beim, er úrsku 

hötðingjaúrskurði 5. janúar og 26. maí 1893 (Stjtíð. 1893, 

   

  

Brjef landshöfðingja til amtmannsins í norðuramtinu og austuramtinu um 

sveitarútsvar. — Með þóknanlegu brjefi dagsettu 20. marz þ. á., hafið bjer, herra 
amtmaður, borið undir úrskurð minn ágreining, sem orðið hefir milli hrepps- 

nefndarinnar í Vopnafjarðarhreppi í Norður Múlasýslu og verzlunarstjóra Örum 

í Wulffs verglunar á Vopnafirði, Ólafs Davíðssonar, út af því að hreppsnefndin 

hafði lagt aukaútsvar á verzlunarfulltrúa tjeðrar verzlunar, W. Bache, haustið 
1893. 

  MATA 

  

ið til vitundar til 

pvi áð hinn umræddi 

  

Út af | 
þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari bir , C 

ágreiningur er um það, hvort dvöl tjeðs W. Baches og atvinnu á Vopnafirði 

sumarið 1898 hafi verið þannig varið, að honum bæri skylda til að greiða þar 

sveitarútsvar eða ekki, þá heyra úrslit þessa máls undir dómstólana, og er úr- 

skurður sá, sem sýslumaðurinn í Norður-Múlasýslu hefur lagt á 1nálið með brjefi 
6. nóvbr. 1894, því ógildur. 

    

   

ssu skal yður hjer með þjónustusamie 

    

  

Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna um lántöku handa Lundarkirkju. — 
Samkvæmt tillögun yðar, herra amtmaður, og yðar, herra biskup, veiti jeg hjer 
með leyfi til; að presturinn að Lundi taki 500 kr. lán handa kirkjunni, er ávaxt- 
ist og afborgist af tekjum hennar, en tekjur prestakallsins sjeu að veði til frek- 
ari tryggingar, þó þannig, að 200 krónum af umræddu láni sje varið til endur- 
borgunar eptirstöðvum eldra láns (frá 1889), er á kirkjunni eða prestakallinu 
hvílir, 

  

sk
e 

tekið eptiræskta umsögn hreppsnefndarinnar í Kjalarnesshreppi, fæðingarsveit Ásgríms þessa, 

um málefni þetta, úrskurðast það á þessa leið: 

Asgrímur Bjarnason, sem er fæddur 1856 á Esjubergi jálarnesshreppi, hefur eptir 

  

   

  

   

   

  

   
pi eptir að hann var 115 

því, sem fram er komið í málinu, dvalið 10 ár samfleytt í Kj 

if , húsmennskudvöl hans kominn af ómagaaldri, og þar af 2 ár 

álítur hreppsnefudin í Kjósarhreppi ólögmæta af því, 

leyfi hreppsnefndarinnar til húsmennsku nje heldur beðið um slíkt leyfi, en þegar það er að. y yn, 

si Í móti lögmæti 

í húsmennsku á 

tnason hafi eigi haft    

  

  

þessu eða and     gætt, að hreppsnefndin aldrei amaðist við honum út at 

dvalar hans í hreppnum, heldur lagði á hann útsvör til hreppsins, verður eigi annað álitið, 

en að hreppsnefndin hafi þegjandi samþykkt húsmennskudvöl ha , 
og urskurdast bvi hjor- 

    

með, að Ásgrímur Bjarnason hafi með 10 ára lögmætri dvöl í Kjósarareppi unnið s sjer þar 

sveitfesti.
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Landshöfðinginn yfir Íslandi 

örir: Eptir að jarðir þær í Vestur-Skaptafellssýslu, sem nú skulu 

nefndar, hafa verið virtar samkvæmt lögum nr. 1, 19. febr. 1892, um að meta 

til dýrleika nokkrar jarðir í Vestur-Skaptatellssýslu, skulu þær metnar til þess 

dýrleika, sem talinn er“við hverja jörð um sig. 

Töluliður 
eptir 

jarðabókinni 
1861. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 
93. 

96. 

97. 

98. 

102. 

103. 

104. 

105. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

124. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

Heiti jarðanna, 

I Hörgslandshreppi: 

Hruni. FF 

Hörgsdalur. . . …. 

Breiðabólsstaður. 5004 

Í Kirkjubæjarhreppi : 

Hæðagarður 2 2 2 0 2980 

Ytri-Tunga. 

Eystri-Tunga . 

Ásgarður 

Kársstaðir . FF 8 

Hátún 2 

Dalbær eystri 

Uppsalir. 0 eee ere ge 

Fagurhlíð 2 

Hraun eystra . 2 20 2 2 20 0 

Arnarðrangur, 2. 0 

Hraun ytra 

Nýibær. FR 

T Leiðvallarhreppi: 

Botnar FO 

Staðarholt. 

Langholt 

Skurðbær 

Ytri Lyngar 

Eystri Lyngar. 

Slýjar 

Hnansar 

  

   

Efri-Fljótar. 

Efri Steinsmýri 

Syðri Steinsmýri. 

Oddar 

Yrímsstaðir 

Klauf 

Bakkakot 

Efri-Ey . 

Hundraða- 
tala. 

9,0 
21,0 
8,0 

1,5 
5,0 
3,0 
2,0 
3,0 

1,0 
3,8 

7,0 
35 
4,8 

5,0 
9,0 
8,0 
1,0 
2,0 
1,0 

11,3 
9,0 

12,0 
20,0 

2D 

13,0 
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66 Töluliður Hundrað 

jarðabókinni Heiti jarðanna, a i 
1861. 

132. Kotey håfa 8 2 20 2,5 
133.  Fjósakot . eee 2,0 
134.  Kotey lága. . 2... 3,0 
135.  Nýibær. 2 4,0 
136.  Rofabær . . 5.5... 1,5 
137. Sandar 2 2 2 15,0 
138.  Undirhraun . ....... 12,0 
139,  Leidvållur., . .......,,, 8,0 

Í Álptavershreppi: 
140.  Jórvíkurhryggir. . .. 10,0 
141. Mýrar „2 15,0 
142.  Sauðhúsnes. , ........… 3,0 
143. Hraungerði. „ . . 5,0 
144... Pykkvabæjarklaustur . . ..... 15,0 
145. Hraunbær. „0. 5,0 
146. Herjélfsstadir. . ........ 150 
AT, Holt. 2 „ 11,0 
148.  Skálmarbær . ...... 12,0 

Hið nýja mat á jörðum þeim, sem að framan eru taldar, skal öðlast 
gildi 6. júní 1896, og skal upp trá þeim degi heimta og greiða skatta og önnur 
gjöld til almenningsþarfa, sem lögð eru eða lögð kunna að verða síðar meir á 
jarðirnar, og enn fremur fasteignartfund, eptir þeim dýrleika, sem hjer er talinn. 

Til staðfestu er nafn mitt og embættisinnsigli. 
Reykjavík, 20. maí 1896. 

Magnús Stephensen. 

  

Jón Magnússon. 

67 Skyrsla 
um yfirsetukvennaumdæmi i Sudurumdæminu. 

I. Vestur-Skaptafellssysla?: 
1. Fljótshverfi milli Skeiðarársands og Hverfisfljóts. 
2. Milli Hverfisfljóts og Stjórnar. 
3. Kleifahreppur (hinn forni) frá Stjórn að Holtsá og Leiðvallahreppur (hinn 

forni) fyrir ofan Eldvatn í Meðallandi. 

1 1) I Austur-Skaptafellsyslu, sem nú telst með austuramtinu, sem amtsráðsumdæmi, 
hafði engin breyting orðið á hinni 1 < 
tíðindi 1877, B. bls. 101), þá er þetta sýslufjelag 

   

  

raflaoti Ii 
“5 >: 

  

in yfirsetukvennaumdæma (sbr. Stjórnar- 
ar lagt undir austuramtið 1884, 
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Medalland fyrir utan nefnt Eldvatn, Leidvållur og Ålptaver, 

Åsa- og Búlandssóknir med Skål; undantekinn Leiðvöllur. 

Höfðabrekku- og Reynis-sóknir. 

Dyrhóla- og Sólheimahreppur., 

IT. Vestmannaeyjasýsla. 

Eitt yfirsetukvenna-umdæmi., 
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TIT. Rangárvallasýsla: 

Austur-Eyjafjallahreppur. 

Vestur-Eyjafjallahreppur 

Austur-Landeyjahreppur. 

Vestur-Landeyjahreppur með hinum svo nefndu Bakkabæjum í Rangár. 

vallahreppi. 

Fljótshlíðarhreppur. 

Hvolhreppur. 

Rangárvallahreppur, að frá skildum Bakkabæjum og þeim bæjum, er nú 

eiga kirkjusókn að Skarði á Landi. 

Landmannahreppur með þeim bæjum í Rangárvallahreppi, sem eiga kirkju. 

sókn að Skarði. 

Þykkvibær. 

Háfssókn fyrir norðan Háfsósa, Oddasókn utan Ytri-Rangár, Ássókn og Ár. 

bæjarsókn og sá hluti Kálfholtssóknar, sem liggur fyrir sunnan Steinslæk. 

Kálfholtssókn fyrir norðan Steinslæk, Hagasókn og Marteinstungusókn. 

IV. Árnessýsla: 

Selvogshreppur, og fylgir því hjeraði einnig Krísuvík í Grindavíkurhreppi 

i Gullbringusýslu. 
Ölfushreppur vestan Varmár (Hjallasókn og Reykjasókn). 

Olfushreppur austan Varmár (Arnarbælissókn). 

Grafningshreppur. 

Þingvallahreppur. 

Búrfells. og Klausturhólasóknir í Grímsnesi með suðurhluta Mosfellssóknar. 

Miðdalssókn og hinn hluti Mosfellssóknar. 

Bræðratungu- og Haukadalssóknir í Biskupstungum. 

Úthlíðar og Torfastaðasóknir og Skálholtssókn ofan Hvítár. 

Hrunamannahreppur. 

Gnúpverjahreppur. 

Skeiðahreppur og Skálholtssókn sunnan Hvítár. 

Hraungerðishreppur. 

Villingaholtshreppur. 

Gaulverjabæjarsókn. 

Stokkseyrarsókn. 

Kaldaðarnessókn, 
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V. Gullbringu- og Kjósarssýsla, 

Kjósarhreppur. 

Kjalarneshreppur. 

Mosfellshreppur. 

Seltjarnarneshreppur. 

Garðasókn. 

Bessastaðasókn. 

Kálfatjarnarsókn. 

Njarðvíkursókn ásamt Keflavík. 

Útskálasókn að undan tekinni Keflavík, 
Hvalsnessókn. 

Hafnarhreppur. 

Grindavíkurhreppur að undan tekinni Krísuvík, 

VI. Borgarfjarðarsýsla: 

Garðasókn á Akranesi, að undan skildum bæjunum: Galtarvík innri og 

ytri, Stóru-Fellsöxl, LitluFellsöxl, Fellsaxlarkoti, Klafastöðum og Klafa- 

staðagrund. 

Leirár- og Melasóknir, og þeir bæir úr Garðasókn, sem nú voru nefndir, 

Saurbæjarsókn og Grafardalur í Fitjasókn. 

Lundar- og Fitjasóknir, nema bæirnir Grafardalur og Svangi. 

Bæjar. og Hvanneyrarsóknir og bærinn Svangi í Fitjasókn. 

Reykholts- og Stóra Áss-sóknir. 

Íslands suðuramt, Reykjavík, 9. maí 1896. 

J. Havsteen. 

Skýrsla 
um yfirsetukvenna-umdæmi í Vesturamtinu. 

I. Mýrasýsla: 

Hraunhreppur. 
Álptaneshreppur. 

Borgarhreppur og bæirnir í Stafholtstungum fyrir ofan Norðurá. 

Stafholtstungnahreppur fyrir sunnan Norðurá. 
Gilsbakka og Síðumúlasóknir. 

Norðurárdalshreppur og Þverárhlíðarhreppur. 

Il. Snæfellsness. og Hnappadalssýsla: 

Skógarstrandarhreppur. 
Helgafellssveit. 

Eyrarsveit. 

Neshreppur innri. 

Neshreppur ytri. 

Breiðuvíkurhreppur.



«1
 

o
o
 

mm 
ge
 D

o 
pm 

Qt
 

mm 
g
o
 

NO 
på 

St 
þe

 S
v
o
n
a
 

þa
ð 
A
 

. 
o
r
n
 

po 
DO 

mm 
2
9
 

oo
 

10. 

11. 

12, 

71 1896 

Stadarsveit og Miklaholtshreppur ad Straumfjardarå. 68 

Miklaholtshreppur fyrir innan Straumfjardarå og Eyjahreppur. 

Kolbeinsstadahreppur. 

IN, Dalasýsla: 

Hörðudalshreppur. 

Haukadalshreppur og Miðdalahreppur norðan Miðár. 

Laxárdalshreppur. 

Hvammshreppur og Fellsstrandarhreppur út að Skógum, að þeim bæ með- 

töldum. 

Frá Staðarfelli að Ballará, að báðum þeim bæjum meðtöldum. 

Skarðssókn, Staðarhóls- og Hvolssóknir. 

IV. Barðastrandarsýsla!. 

Geiradalshreppur og Reykhólahreppur fram að Bæjará. 

Reykhólahreppur fyrir utan eða vestan Bæjará. 

Gufudalshreppur frá Þorskafjarðará að Klettshálsi. 

Múlahreppur ásamt Hjarðarnesi frá Klettshálsi að Vatnsdalsá, og þar með 

Kirkjuból á Bæjarnesi. 

Flateyjarhreppur. 

Barðastrandarhreppur, að undanskildu Hjarðarnesi frá Vatnsdalsá. 

Rauðisandur ásamt Keflavík og Látrum. 

Patriksfjörður með Kollsvík og Breiðuvík. 

Tálknafjarðarhreppur. 

Dalahreppur. 

Suðurfjarðahreppur. 

V. lLsafjarðarsýsla : 

Auðkúluhreppur. 

Þingeyrarhreppur. 

Mýrahreppur. 
Mosvallahreppur (Holtsprestakall og Sæbólssókn). 

Staðarprestakall í Súgandafirði, 

Hólshreppur. 

Eyrarhreppur. 

Eyrarsókn í Seyðisfirði, o: Álptafjörður, Seyðisfjörður, Hestfjörður, og af 

Ögursókn ; Skötufjörður með Vigur, allt að Ögurnesi. 

Reykjarfjarðarhreppur og Ögursókn út að Ögurnesi. 

Nauteyrarhreppur. 

Snæfjallahreppur. 
Grunnavíkurbreppur. 

I) Hin 5 fyrst-töldu umdæmi eru í Austur-Barðastrandarsýslu, og hin í Vestur-Barða- 

strandarsýslu
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13. Sljettuhreppur að Geirhólma. 
14. Sljettuhreppur yfir Strandir milli Geirhólma og Hælavíkur-ófæru. 

VI. Strandasýsla: 
Bæjarhreppur og Broddaneshreppur allt að Bitruhálsi. 

Broddaneshreppur frá Bitruhálsi, Kirkjubólshreppur og Hrótbergshre *ppur. 
Kaldrananeshreppur. 
Árneshreppur. 

Óshreppur og Fellshreppur. 
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Íslands Vesturamt. Reykjavik 9. maí 1896, 
J. Havsteen. 

Sýslumaðurinn í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 
Gjörir kunnugt: Samkvæmt heimild í lögum nr. 18, 22. maí 1890, 6. gr., 
hefur sýslunefndin í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu sett svo hljóðandi : 

Reglur 
um hreinsun hunda í sýslunni, 

1. gr. 

Sýslunefudin kýs 1—3 menn í hreppi hverjum, er annast skulu um 
hreinsun allra hunda í hreppnum. Skulu þeir vera eiðfestir og bera ábyrgð á, 
að engan hund reki undan. 

Ber þeim að koma á hvert heimili, að vorinu til dagana 20.—30. mal, 
og að haustinu til dagana 1—10. nóvember, og skulu þeir hafa boðað komu 
sína áður með nægum fyrirvara, en hundaeigendur soltið hunda sína eins og 
segir í o. gr. 

2. gr. 

Hafa skulu hreinsunarmenn meðferðis framtalsskrá hreppstjóra á öllum 
hundum í hreppnum; svo skulu þeir og rita hjá sjer hvern þann hund, er þeir 
hreinsuðu. Verði vart hunds, er eigi var getið á skrá hreppstjóra, sk al hrepp- 
stjóra sagt til, en hann skýri aptur sýslumanni frá. Þegar að lokinni hreinsun 
Í öllum hreppnum, skal oddvita send glögg skýrsla um árangur hreinsunarinnar, 
en oddviti sendi aptur oddvita sýslunefndarinnar fyrir janúarlok ár hvert. 

3. gr. 

Alla hunda skal einkenna annaðhvort með fjármarki eiganda eða leður- 
bandi um háls, er á sje letrað nafn eiganda og heimili, og skulu hreinsunar. 
menn gæta þess vandlega, að eigi beri út af.  Ómerktir hundar skulu þegar 
drepnir. 

4. gr. 

Greiða skal hreinsunarmönnum 50 a. á ári fyrir hund hvern, hafi lyfið 
hrifið. Skal gjald þetta greiðast úr sýslusjóði og þegar hreinsuninni er lokið. 

5. gr. 

Undirbuningur hunda undir hreinsunina og hreinsunin sjálf skal fara 
fram þannig;



Stjórnartíðindi B. 10. 73 

Ný-útkomið í Á-deild S 

      

Lög um að skipta Ísafjarðarsýslu í tvö s 

marz 1896. (A. nr. 3, bis. 14 og 16, þýðing 

Lög um samþykktir til hindrunar skemmdum af 
ungi s. d. (A. nr. 4, bls. 18 og 20, þýðing á bls. Í9 og 

vafnadganí 

  

Lög um að landsstjórninni veitist heimild til að kaupa be 

  

tann á Brjámslæk 

til handa Brjámslækjarprestakalli í Barðastrandarprófastsdæmi, undirskrifuð af 

konungi s. d. (A. nr. 5, bls. 22, þýðing á bls. 23). 

Lög um hvalleifar, undirskrifuð af konungi s. d. (A. nr. 6 

bls. 25). 
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Lög um viðauka við lög 9. janúar 1880 um breyting á tilskipun 

á Íslandi 4. maí 1872, undirskrifuð af konungi s. d. (ÁA. ur. 7 

á bls. 27). 

um sveitarstjórn 

bis. 26, þýðing 

  

; 

   Lög um breyting á lögum nr. 10, 13. april 1894 um útflutning 

af konungi s. d. (A. nr, 8, bls. 28, þýðing á bls. 29). 

jjald, undirskrifuð 

  

ramtinu um flutn- 
mkvæmt tillögum yðar, 

Brjef landshöfðingja tél amtmannsins í norður- og at 

ing bústaðar hjeraðslæknisins í 13. læknishjeraði. — * 
herra amtinaður, í þóknanlegu brjefi 29. 

    

df 

  

   rúst f. á., og að fengnum yfirlýsingum 

  

sýslunefndarinnar í Norður-Múlasýslu og sýslunefndarinnar í Norður-Þingeyjar- 

sýslu um málið, vil jeg hjer með veita samþykki mitt til þess, að hjeraðslæknir- 

inn í 13. læknishjeraði Íslands flytji bústað sinn úr Vopnefjarðarverzlunarstað 

að Ásbrandsstöðum í Hofsárdal. 

Þetta er yður þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegrar leið- 

beiningar og frekari birtingar. 

Brjef landshöfðingja tól biskups um bygging nyrrar kirkju í Keflavík. — Sam- 

kvæmt ósk safnaðarins í Útskálasókn, og að fengnu samþykki hlutaðeiganda 

hjeraðsfundar, vil jeg hjer með eptir tillögum yðar, herra biskup, sbr. 4. 

gr. laga nr. 3, 27. febr. 1880 um skipun prestakalla, veita leyfi mitt til þess, 

að Útskálasöfnuður megi reisa nýja kirkju í Keflavík, útbúna öllum þeim áhöld- 

um, er útheimtast til reglulegra guðsþjónustugjörða samkvæmt gildandi reglum 

og ákvæðum í þjóðkirkjunni, og hafi hin nýja kirkja sameiginlegan fjárhag 

við Útskálakirkju, sem athent hefur verið söfnuðinum til umsjónar og fjárhalds. 

  

Þetta er yður hjer með þjónustusamlega tilkynnt til þóknanlegrar leið- 

beiningar, frekari birtingar og ráðstöfunar. 

8. dag júnímán. 1896. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1896 

1896 

70 
18. maí 

71 
23. mai
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og yð- 

veita samþykki 

prófastsdæmi, síra 

ar, herra bisk 

mitt til þess 

Helgi P akallinu, 

til þess er sum 
brunnu vönduðu 
timburhúsi minna að 

bví sem 

fremur er þetta 

orgað af tekjum 
greiðslum, auk 

sje að öllu traust og vel 
eldavjel og inn anbyggin ngu, verdi 

i i prófasts fyrir 
1 

hans skili húsinu 

flatarmáli 

prófasturi 

lántökuleyfi mitt 

presta kallsins 

/axta, að sannað verði. 

vandað, að húsið með 1 

eign staðarins, 
2500 krón 

við burtför 

    

    

með 

  

Jöf num 

nátt, að húsið 

     
   

  

        

      

   
    

eð istusamlega til 
& leiðbeiningar og frekari birtingar, ad því við- 

bættu, að hið umbeðna lán getur eigi fengizt úr landssjóði, vegna þess, að pen- 
ingaforði hans er eigi meiri en svo, að líklegt er, að hann gjöri eigi betur en 
hrökkva til lögboðinna fjárgreiðslna. 

     
vitundar gefið til þóknanl 

  

Brjef landshöfðingja tl! stiptsyfirvaldanna um lántökuleyfi handa Höfðapresta- 
kalli á Höfðaströnd. til hússbyggingar. — Samkvæmt tillögun a yðar herra amtmað- 
ur, og yðar, herra biskup, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 28. þ. m., vil jeg hjer- 
með veita samþykki mitt til bess, að presturinn að Höfða á Höfðaströnd, síra 
Pálmi Þóroddsson, taki 1600 kr. embættislán, 3 sizt úr lands- 
sjóði, handa prestakallinu, á þess að koma upp á prestsetrinu í stað hinna 
gömlu bæjarhúsa, er komin eru að falli, vönduðu húsi einloptuðu, með gafli og 
hliðvegg gegn norðri og austri i i 

eigi minna að flatarmáli, en 14 x 

og haganlegri herbergj askipun, eptir 

fastsdæmi samþykkir; svo sje undir 

flatarmáli að minnsta kosti. Enn fremur 

yrðum bundið, að lánið verði 

samfleytt með 80 krónum á ári, 

að húsið sje að öllu traust 
byggingu verði eign stað 

liti prófasts fyrir 1600 krónum , og prest 

hans skili húsinu við burtför eða fráfall hans í góðu og gildu 
fullu álagi. 

              

    

  

Cc S,
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Þetta er hinum heiðruðu stipisyrvåld ldum hjer með þjónustusamlega til 

vitundar gefið til | egrar leiðb " frekari birtingar.     

Sýslumaðurinn í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

Gjörir kunnugt: Samkvæmt heimild í lögum nr. 18, 22. maí 1890, 6. gr, 

hefur sýslunefndin í Snæfellsness. og Hnappadalssýslu sett svo hljóðandi: 

Reglur 
um hreinsun hunda í sýslunni. 

Í sorg å ad loka hundinn inni, og må hann alls engan mat eda 

drykk fá á meðan, síðan skal gefa hundinum inn 8 gröm af arekadupti, hrærðu 

saman við eitthvað, m hundurinn jetur t.d. mjólk, en duptið getur hver hund- 

eigandi fengið ókeypis hjá hlutaðeigandi hreppsnefnd. Vanalega fær hundurinn 

klýju á eptir, en það verður að reyna að koma Í veg fyrir, að hann selji upp fyrsta 

hálfa klukkutímann “ 

á einhverju, lá 

sneyptan o. s. frv. 

Eptir 1/2—3 klukkutíma gengur ormurinn niður af hundinum. Meðan 

meðalið er að verka, ætti hundurinn að vera í einhverju útihúsi. Það, sem 

         

á eptir, með því að hafa af fyrir honum, vekja hug hans 

ta vel að um, eða, ef það eigi dugar, þá að gjöra hann 

  

gengur niður af hundinum, á að grafa niður, að minnsta kosti 2 fet og hylja 

vandlega vfir 

  

    

  

    

  

   

      

ektum frá 1—10 kr., er renni að 

gi í hlutaðeigandi sveitarsjóð. 
Brot gegn ) 

helmingi til uppljostrarmanns, 

Reglur bessar ganga i 

eigendum til eptirbreytni. 

af 1896, og birtast hjer með hlutað- 

slu Skrifstofu Snæfellsness. u, Stykkishólmi 4. apríl 1896. 

ættisinnsigli. 

    

28500 00 

39120 39 
    

c. Ogoldnir ve rá árinu 1894 

d. 1 landsbankanum 

e. Í peningum a FA 14 87 68262 09 

Flyt 68262 09 
  

74.
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Flutt 
Samkvæmt úrskurði landshöfðingja á athugasemdum 

við reikninginn 1892 BI 32 
Vexti 

a. Af innritunarskífrteini Litr. A. Fol. 87 frá 11. 
desbr, 1894 til 11. c 

s 

S
 

=
 

  

b. Af skuldabrjefum til 11. júní 1895 , . . . . . 1421 
G. Frá 1808 0 eee 60 
d. Dagvextir frá 11/5'94—26/,795 af 800 kr. 29 67 

—— — 11/6 795—5/93 795 — 300 — 2 80 
— — 11/6? gn 95 — 200 — 3 56 
— — tf7 795—2/10795 — 500 — 4 89 33 

e. Áf bankainnlagi 31. desbr. 1895 . ....., 16 
Endurborguð lán og afborganir IT 
Til jafnaðar færist gjaldliður 9 , .„ . ,„ ,„ ,„ , 1.780 

Gjöld: 

desbr. 1895 0... 997 5 

00 

92 

43 

84 
00 

68262 06 

32 00 

2529 21 
2397 84 
1800 00 

75021 20 

Styrkur veittur til uppfósturs og fræðslu fátækum börnum í hinu forna 
Kjalarnesþingi 460 

. „1800 
Til af iðar færist tekjuliði BT 

Je Til ar færist tekjuliður 30... 760 
Eptinstöð ar við árslok 1895: 

. . . . e . . . s . . Lánað út 

   

    

a. Inn ritunarsk ÁA Fol. 87. . . . … 28500 
b. Sku ldabrjef HA 8522 

Ógoldnir vextir frá 1894 . . ene 28 
Ogoldnir vextir frå 1895 . eee . 28 

m
ø
 0
 

I landsbankanum BN 555 
I peningum — 669 

  

Stiptsyfirvåld Islands, Reykjavik 20. april 1896. 
J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

Reikningur 
Nemendasjóðs Möðruvallaskólans 1895. 

Tekjur: 
Hjá reikningshaldara sjóðsins frá f. á 

   

Innstæða í Söfnunarsjóði 1. jan. . . 
Innstæða í sparisjóði Arnarneshrepps 1. jan. . 
Vextir borgadir å årinu . & 
Tillög kennara og lærisveina oe 4 
Til ja afnadar við tölul. 3. gjaldamegin 

00 

00 

84 

00 

00 

00 

00 

26 
55 

2460 00 

1800 00 

2397 84 

60 00 

68303 36 
5021 20 

. 187 

.… 551 00 
657 81 

. 43 43 

. 62 50 
357 81 
  

Samtals 1 1974 - 42
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Gjöld: 

Innstæða í Söfnunarsjóði 1. jan. 551 00 

Innstæða í sparisjóði Arnarneshrepps 1. jan. 657 81 

Tekið úr sparisjóði Arnarneshrepps og lagt í Söfnunarsjóð 657 81 

Vextir lagðir í Söfnunarsjóð …… . 43 43 

Styrkur til 4 nemenda í Möóðruvallaskólanum . 40 00 

Í peningum hjá reikningshaldara sjóðsins 24 31 

Samtals 1974 42 
Möðruvöllum í Hörgárdal 31. marz 1896. 

Jón A. Hjaltalín. Halldór Briem. Stefán Stefánsson. 

! . 

Agrip 
af reikningi landsbankans 1. janúar—31. marz 1896. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. janúar 1896. 0. 2 120,897 64 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán . . . . . . „ 18657 28 

b. > Sjálfsskuldarábyrgðarlán . . . . „ 21202 68 

. Handvedslån . . .… 3584 80 

á. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga o. fl. 501 00- 38945 76 

Fasteign lögð bankanum út fyrir láni að upphæð 472 50 

Víxlar innleystir 44122 00 

Åvisanir innleystar 3037 18 

Vextir 6918 44 

Disconto 1321 68 

Tekjur i reikning Landmandsbankans (fyrir seldar 

ávísanir o. fl.) 

Innlög á hlaupareikning 

Sparisjóðsinnlög. 

Ýmislegar tekjur 

177920 80 

64680 76 

201076 47 

184 09 
  

  

Samtals 659577 32 

Gjöld: 

Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán . . . . . . „ 11890 00 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán . . . . … 44694 00 

c. Handvedslån . . . . . . . - 8200 00 64784 00 

Vixlar keyptir 71475 00 

Åvisanir keyptar 1979 68 

Útgjöld fyrir reikning Landmandsbankans 84058 13 

Flyt 222296 81 

1896 - 

75 

76
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Útborgað af innstæðufje á hlaupareikning 

Að við bættum dagvöxtum 

Útborgað af sparisjóðsinnstæðufje 

Að við bættum dagvöxtum 

Útborgað af innheimtu fje fyrir aðra 

Kostnaður við bankahaldið (laun o. fl.) 
Ýmisleg útgjöld . 

Til jafnaðar móti tekjulið 3 

Í sjóði 31. marz 1896 

Athugasemdir: 
Landsbankinn átti 31. marz 1896. 

1. 

oj
 

go 
> 

mn
 

Seðlaskuld bankans til landssjóðs var 31. marz. 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignrveðskuldabrjef 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarskuldabrjef 

c. Handveðsskuldabrjef 

Flutt 222996 81 
89374 26 

009 89374 35 
. 135269 76 

…… 825. 135278 01 
9900 00 
3249 55 
115 34 
472 50 

198790 76 

Samtals 659577 32 
      

728304 99 

217262 23 

64618 72 
d. Lán gegn ábyrgð sveita. og bæjarfjelaga 0. nl " 31654 00 1041839 94 
Konuugleg rikisskuldabrjef og &nnur erlend verd- 
brjef hljóðandi upp á samtals 454600 kr., 
gangverði 31, desbr. 1895 . 
Skuldabrjef Reykjavíkur kaupstaðar 
Víxlar óinnleystir 

Á vísanir innleystar 

Fasteignir lagðar bankanum út fyrir | lánum að upp- 
hæð 

Hj á Landm andsbanka num 

Í sjóði 

Innstæðufje á hlaupareikning s. d. 

Innstæðufje með sparisjóðskjörum s. d. 
Varasjóður bankans 31. desbr. 1895 

Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur 

Ýmsar tekjur, sem enn eru eigi lagðar við varasjóð . . . .… 29438 14 

eptir 

455515 00 

1400 00 

72765 00 

537 50 

1972 50 

57484 97 
198790 76 

1830305 67 
  

    
  

500000 00 
128733 55 

999320 25 

160280 93 
12532 80 

1830305 67 

Stjorn Landsbankans 30. april 1896. 

Tr. Gunnarsson. B. Kristjánsson. Eiríkur Briem,



79 1896 

Reikningur 77 

yfir tekjur og gjöld fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 1895. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar 31. des. 1894: 
a. Í lánum gegn veði . . . . kr. 7850,00 

  

b. Skuld hjá Þóroddi Bjarnasyni — 25,00 
c. Tsparisjóði . . . . 2... — 268,17 8143 17 

2. Gjöf 2 2 ae eee eee 10 00 

3. Vextir: 

a. Af lánum . . . … . kr. 310,00 

b. Af innstædu i sparisjóði „ .… — 21,36 331 36 

4. Endurborgad lån. . .... 500 00 

5. Borguð skuld Þórodds . . .. 25 00 

6. Til jafnaðar móti gjaldlið 3... 700 00 

Samtals 9709 53 

Gjöld: 

1. Veittur styrkur „2... 820 00 
2. Auglýsing á reikningi sjóðsins. FI 5 10 

3. Lánað gegn veði. .„ ... 8. 100 00 

4. Til jafnaðar móti tekjuliðum 4 og ð. . . .. 525 00 

5. Eptirstodvar 31, des, 1895: 
a. Í lánum gegn veði . . . . kr. 8050,00 

b. Í sparisjóði. 2... — 109,43 8159 43 

Samtals 9709 öð 

Bæjarfógetinn í Reykjavik 6. janúar 1896. 

Halldór Daníelsson. 

Reikningur 78 
yfir tekjur og gjöld framfarassjóðs Jóns prófasts Melsteðs 

og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteðs fyrir árið 1895. 

Tekjur: 

Jörðin Harastaðir á Fellsströnd, 11,1 hundr. að dýrl, virt á kr. 800 00 

Lo
 

Co
 

o
r
 

Landskuld í fardögum 1894, 40 áln. á 54 au. 

skrá Dalasýslu 1894—95 

Leigur haustið 1894, 40 pd. smjörs, selt í Reyki 

Landskuld í fardögni m 1895, 40 áln. á dd au. 

opi verblags 

avík é á 50 a. pd. — 

Leigur haustið 1895 40 pd. smjörs, seltí Reykjavík á 50 a. pd. 

Vextir af fje í söfnunarsjóði til årsloka 1895 

Tekjur alls kr, 885 11 

21 

20 

22 

20 

1 

60 

00 
00 

00 

5 1
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78 Gjöld: 
1. Fyrir söfnunarsjóðsbók. . . . . . . . . kr, 1 00 
2. Flutningsgjald å leigum til Reykjavíkur haustið 1894 . . — 1 50 
3. Flutningsgjald á leigum til Reykjavíkur haustið 1895 . . — 142 
4. Í sjóði við árslok 1895: 

a. Jörðin Harastaðir á Fellsströnd, 11,1 hndr. að dýr- 
leika, virt á . . . . . . . . kr, 800,00 

b. I söfnunarsjóði Íslands . . . . . . — 81,19 … 881 19 

Gjöld alls kr. 885 11 
Skrifstofu Arnessýslu, 31. desembermán. 1895. 

Sigurður Olafsson. 

79 Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna um lántökuleyfi! handa Tjarnar- 
5. júní. prestkallia á Vatnsnesi til framhalds jarðabótum. — Samkvæmt tillögum yðar, 

herra amtmaður, og yðar, herra biskup, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 3. þ. m., 

veiti jeg hjer með samþykki mitt til þess, að presturinn að Tjörn á Vatnsnesi, 

sira Jón St. Þorláksson, taki 1000 króna embættislán, sem eigi getur fengizt úr 

landssjóði, handa prestakallinu til framhalds jarðabótum á tjeðu prestssetri. Þó 

er þetta lántökuleyfi mitt þeim skilyrðum bundið, að lánið verði endurborgað af 

tekjum prestakallsins, með 50 krónum, auk vaxta, á 20 árum samfleytt frá lán- 

tökudegi að telja, og að presturinn eða bú hans svari við burtför hans frá brauð. 

inu eða fráfall jarðabótum, er unnar verði hjer eptir og metnar verði að minnsta 

kosti 1000 króna virði, eða svari ofanálagi fyrir það, sem til kynni að vanta. 

Þetta er hjer með hinum heiðruðu 'stiptsyfirvöldum þjónustusamlega til 

vitundar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Prófastur. 

8. júní skipaði biskup prestinn síra Æínar Jónsson í Kirkjubæ reglulegan prófast í 
Norður-Múlaprófastsdæmi.



Stjórnartíðindi B. 11. 81 

Fjallskilareglugjörð 
fyrir Borgarfjarðarsýslu. 

Amtsráðið í Suðuramtinu 
Gjörir kunnugt: Samkvæmt lögum 22. marz 1890, um löggiltar reglugjörðir 
sýslunefnda, er hjermeð staðfest og löggilt eptirfylgjandi 

Reglugjörð 

fyrir Borgarfjarðarsýslu um notkun afrjetta, fjallskil, rjettir, „Íjárrekstra o. fi, 

sem samin er af syslunefudinni par, og skal reglugjörðin öðlast gildi 1, septem- 

ber 1896. 

     

Málefni þau, er þessi reglugjörð á við, standa undir umsjón og fram- 

kvæmd hreppsnefndanna í Borgaríjarðarsýslu, hverrar í sínum hreppi. Þær eiga 

að gæta þess, að reglugjörðinni sje hlýtt og að þeir, sem brjóta á móti henni 
verði kærðir, svo að þeir fái maklega hegning. Þar sem svo er háttað, að tveir 

eða fleiri hreppar eða partar af hreppum eiga einn afrjett, hafa | hreppsnefndir 
þeirra hreppa stjórn fjelagsmála á hendi í sameiningu. Oddvitinn í þeim hreppi, 

er rjett sú liggur í, er afrjetturinn á að leitast til, skal kveðja hreppsnefndirnar 

til funda, þá er þörf gjörist, til að ræða um sameiginleg mál. Heimilt er þó 

einnig oddvitum hinna hreppsnefndanna að kveðja til slíkra funda. Á fundum 
þessum ræður afl atkvæða. —  Sýslunefnd  Borgarfjarðarsýslu hefur  yfir- 

stjórn alla. "Til hennar má skjóta öllum úrskurðum og ráðstöfunum hrepps- 

nefndanna. Skjóta má og úrskurðum sýslunefndarinnar til amtsráðs suðuramtsins. 

  

  

  

   

  

   
   

Margar eru fyrirskipanir nda, sem að fram- 

kvæma svo langan tíma, sem þarf til þess að íá um það æðri 1 urð. Þannig 

er t. d. um niðurjöfnun fjallskila, fyrirskipanir um ur leitir malöndum og í 

afrjetti o. fl. Öllum slíkum fyrirskipunum og niðurjöfnunum  hreppsnefnda er 

þeim, er hlut eiga að máli, skylt að hlýða tafarlaust, hvort sem þeir skjóta þeim 

undir æðri úrskurð eða eigi (34, gr.). En falli seinna æðri úrskurður svo, að 

hreppsnefnd hafi gjört einhverjum i ira tillag en rjett var, 

og så madur eigi ad få endurgjald í skal endur- 

gjalda honum þannig, að fullt tillit sje haft til þess við næstu niðurjöfnun fjall- 

skila. Komi það fyrir, að hreppsnefnd beiti við mann ranglæti eða ólögum, get- 
ur hann kært þá hreppsnefndarmenn, er slíkt hafa gjört eða samþykkt, til skaða- 

bóta að lögum. 

     

il, Greining lands og notkun. 

3. gr. 

Heimalönd nefnast hjer lönd þau, er í | sja, engjar og beitilönd 

bau, er búpeningur (ær, kýr og brúkunarhross) gengur jafnaðarlega Í á sumrum 

eða vetrum, 

Fjalllönd eða afrjettir kallast þeir hlutar landa, er liggja utan búfjár- 
haga og vegna fjarlægðar eða afstöðu eru eigi varðir annara fjenaði, Hjer til 

heyra fjalllönd einstakra manna, kirkna og hreppa. 

    

10, dag júlímán, 1896, 

Boykjavík. Ísafoldarpröntsmiðja 1890 
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4, gr, 

Nú verður vafi eða ágreiningur um, hvort eitthvert svæði sje heimaland 
eða fjallland; útnefnir þá hreppsnefnd þess hrepps, sem landið liggur i, 3 kunn. 
uga og óvilhalla menn til að skera úr þeim ágreiningi. Borgun, ef nokkur verð- 
ur, greiðir sá málspartur, er úrskurður gengur á móti. Úrskurðinum má skjóta 
til sýslunefndar. 

ð. gr. 

Um þann tíma sumars, sem fje er vant að vera á afrjettum, á geldfjen- 
aður, þar með talin tryppi og stóðhross, ekki að ganga í búfjárhögum, ef ann- 
ars er kostur. Þó geta yfirvöld gjört undantekning frá þessari reglu, ef fjár- 
sýki vofir yfir eða almenningsheill krefur. Sömuleiðis getur komið fyrir, að 
meira eða minna af geldfjenaði verði að ganga í búfjárhögum af því, að afrjett 
/antar eða afrjettur við ítölu reynist ónógur. Í slíkum atvikum fer um skyldu 
manna til að reka geldfjenað úr búfjárhögum eptir ráðstöfun hlutaðeigandi hrepps- 
nefndar, 

6. gr. 

Með takmörkunum þeim, er leiða af 5. gr., er sjerhver búandi, sem á 
tryppi, stóðhross eða geldar sauðkindur, þar með talin fráfærulömb, skyldur til 
að reka fjenað þann allan á afrjett. Fjenaður hjúa, húsmanna og lausamanna 
á vegum búanda telst með hans eigin fjenaði. 

„gr. 

Nú hefur maður heimaland meira en fyrir búpening, þá er honum heim- 
ilt að nota það fyrir geldfjenað sinn í stað afrjettar, einkum ef hann á ekki eða 
hefur ekki tilkall til afrjettar annarsstaðar. Upprekstur má hann taka í heima. 
land og einnig hesta til hagagöngu á vetrum, en þó með þeim takmörkunum, 
er segir Í 11. gr. Heimilt er hverjum þeim, er á fjallland eða hefur það til um- 
ráða, að taka upprekstur í það, en gæta verður hann þess, að ofsetja eigi Í 
landið, 

8. gr, 
Sjerhverjum búanda ef skylt að tilkynna hreppsnefndinni í hreppi sin- 

um fyrir 1. ágúst ár hvert, hvert hann rak gelc aldfjen nad sinn og hve margt fjår 
og hrossa það var, er hann rak. Sömuleiðis er hver sá, er leigir öðrum land 
til uppreksturs, skyldur að tilkynna það fyrir sama dag hreppsnefnd þeirri, er á að 
sjá um fja vlskil & á Á leigulandinu, og skal hann jafnframt skýra frá, hversu margt 
fjár og hrossa hann hefur leyft að reka á það. 

9. gt. 

Þegar fjallland, sem er eign hrepps eða hreppa, reynist við Ítölu of 
þröngt fyrir fjenað hreppsbúa, skal svo álíta, sem hver hreppsbúi hafi tilkall til 
afrjettarins að rjettri tiltölu við fjenaðarfjölda sinn, þann er skylt er að reka á 
afrjett. 

Ef afrjettur við Ítölu reynist óþarflega stór fyrir afrjettarfjelag hans, má 
hlutaðeigandi hreppsnefnd eða hreppsnefndir fylla ítölu í hann af annara fje. 
Þó verða þær áður að hafa kvatt alla, er hlut eiga Í a frjettinum, á fund, til að



Så 

ræða um það mál, og meiri hluti af þeim, er á þann fund koma, að hafa greitt 

atkvæði með því. Borgun fyrir fjenað, er þannig er í afrjett tekinn, fellur Í sveitar. 
sjóð eða sveitarsjóði og skiptist millum þeirra, ef um fleiri en einn hrepp er að 

ræða, eptir rjettu hlutfalli jarðarhundraða þeirra, er í afrjettarfjelaginu erti, 

Svo lengi sem ítala er eigi gjör, má engan fjenað í afrjett taka. 

10. gr. 

Nú þykir nágrönnum fjallland ofbeitt, og geta þeir þá krafizt ítölu í það. 

Einnig getur hreppsnefnd krafizt ítölu vegna hrepps síns eða afrjettar. Sýslu- 

maðurinn í Borgarfjarðarsýslu skal dómnefna „menn til að gjöra ítölu, 3 eða ó 

eptir atvikum, og skal hafa það tvennt fyrir augum, að Ítalan verði gjör með 

greind og samvizkusemi og hafi sem minnstan kostnað í för með sjer. Íteljend- 

ur skulu eið vinna að gjörð sinni, ef krafizt er. Þeir skulu svo telja, að full. 

skipað sje í land, en eigi ofskipað, til þess að fjenaður megi vel þrifast, Eitt 

hross teljist í haga til jafns við 10 kindur. 

ll. gr. 

Skyldur er hver sá, er taka vill upprekstur í heimaland sitt, eða hross 

á vetrarhaga, að láta gjöra ítölu í það, í fyrsta sinn á sinn kostnað. Ef aptur 

er beiðst ítölu samkvæmt 13. gr., fer um borgun eins og segir um tölu í fjall. 

land í 12. gr.. Fylla má hver ítölu sína, en ekki meira, 

12. gr. 

Ef ítala í fjallland fer svo, að landeigandi hefur ofsett í það, borgar 

hann allan kostnað við ítöluna, ella beiðandi ítölu. Ef hreppsnefnd eða hrepps- 

nefndir beiðast ítölu í afrjett hrepps síns eða annara hreppa, borgast kostnaður- 

inn úr hlutaðeigandi sveitarsjóði eða sveitarsjóðum, þegar landeigandi á ekki að 

borga hann eptir upphafi þessarar greinar. 

15. gr. 

Ítölu skal hlíta, og varðar sekt, ef eigi er gjört. Beidast má aptur ítölu 

í sama land eptir 5 ár, og gildir jafnan síðasta ítala. 

14. gr. 

Geldfjenaður sá, er á fjall eða afrjett á að fara, skal þangað rekinn jafn- 

skjótt og gróður leyfir, og unglömb, þegar er frá er fært, með undantekning 

þeirri, er segir í 15. gr. Fjenað þann, er rekinn er í heimalönd manna, skal 

eigi fyrr reka en með fráfæringi. Reka skal Í miðjan afrjett eða sem næst 

því. 

Hreppsnefndir eða einstakir menn, er upprekstur taka, geta gjört þeim, 

er upprekstur fá, að skyldu, að koma við á tilteknum bæ, er þeir reka til af. 

rjettar, svo að fjeð verði talið og rekstrarmönnum sagt, hvar eptir skuli skilja. 

15. gr. 

Fráfæring allan þann, er á fjall er rekinn, skal sitja í 3 sólarhringa, 

þar sem hann er eptir skilinn. Þó má nokkuð af þessum tíma sitja slíkan frá- 

færing heima, með því skilyrði, að allur gæglutíminn, bæði á fjalli og heima, 

sje 4 sólarhringar. Sje fráfæringur rekinn i heimaland, skal sitja hann að 

minnsta kosti í 6 sólarhringa, þar sem hann er eptir skilinn, 

1896 

80



1896 

80 
Hver sem heimildarlaust rekur fjenað, sem á afrjett á að fara, í annars 

tnanns land til beitar um sumar, hvort | að aland, fjallland eða af- 
rjettur, greiði skaðabætur til landeiganda,     

17. gr. 
Ef kindur á rekstri til afrjettar gefast upp, áður en þær eru komnar á 

þann afrjett, er þær eiga að ganga á, eða þeim af einhverjum orsökum verður 
eigi komið þangað alla leið, þá skal eigandi eða umráðamaður þeirra sem skjót- 
ast láta umráðamann lands þess, er kindurnar voru skildar eptir í, vita um það 
og semja við hann um hagatoll og hirðing á þeim. Nú skilur maður rekstur 
eða kindur úr rekstri eptir á leið til afrjettar í landi, sem hann á ékki með, 
án þess að semja um þær við umráðanda landsins innan hæfilegs tíma, þá skal 
svo álíta, sem hann hafi brotið á móti 16. gr. 

  

ÍS. gr. 

gegn um heimalönd manna, að sem minnst tjón verði 
a þess, að málnytufjenaður manna fari eigi saman 

Reka skal þannig 

að. Sjerstaklega skal gæt 

við, 

19. gr. 
Ef fjenaður, hvort heldur er sauðkindur eða stóðhross, gengur fyrir rjettir 

úr afrjetti í heimalönd þeirra manna, sem eigi hafa tekið í þau upprekstur, þá 
má sá, er fyrir ágangi verður, reka fjenað þann aptur á afrjett þann eða heima. 
land það, er hann hyggur hann úr vera. Skylt er nágrönnum hans að gjöra 
þetta með honum, ef hann kveður þá til. Reka má hann fjenaðinn í rjett, til 
þess að kanna hann og ná sínu fje úr. Að öðru leyti skal hann svo til haga, 
að ágangsfjenaði verði sem minnst mein að, sem auðið — Sje ágangur svo 
mikill, að mjög torvelt sje, að framkvæma slíkan rekstur, "seta þeir, er fyrir á- 
gangi verða, kvartað fyrir hreppsnefnd sinni, sem þá ráðstafar rekstri á fjenu 
upp á kostnað eigenda, nema eigendur sjeu svo nærri, að þeir geti fljótlega fengið 

æ að vita af þeim fjenaði sínu n; geta þeir þá ráðstafað honum sjálfir. 

TIL. Fjallskil. 

20. gr. 
Það er skylda allra búandi manna og búlausra, þeirra er hafa til eign- 

ar eða umráða 12 sauðkindur, að un 'slömbum meðtöldum, eða 2 stóðhross, að 
leggia til vinnu eða annað, er Þarf til þess, að fjenaði verði á haustin smalað 
og rjettað og hann rekinn á milli, svo að sjerhver maður geti heimt fjenað sinn. 
Allt tillag til slíks kallast fj il, Húsbóndi hver annast um fjallskil hjúa sinna 
og annara á vegum hans 

   

  

21. gr 

Nú á búandi tilkall til afrjettar fyrir sig eða ábýlisjörð sína, en kaupir 
af öðrum upprekstur og notar ekki sinn eiginn afrjett, þá er honum skylt að 
gjöra fjallskil á afrjett sinn, en ekki mega þau vera meiri en helmingur þeirra 
fjallskila, sem honum hefði borið að gjöra, ef hann hefði notað afrjett sinn fyrir
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allan geldfjenjað sinn. En skyldur er hann að gjöra full fjallskil, og hvað ann“ 

að, er með þarf í því tilliti, þar sem hann hefur fjenað sinn. 

Nú hefur maður nokkuð af fjenaði sínum á eigin afrjett, en kaupir af 

öðrum fyrir nokkuð, stóðhross eða sauðfje, þá er hann skyldur að gjöra fjall. 

skil og hvað annað, sem með þarf, á báðum stöðunum, þannig, að þau sam- 

svari fullum fjalls kilum á þeim staðnum, sem þyngri fjallskil eru. Nú geymir 

búandi fjenað sinn í heimalandi, og hvilir þá sama skylda á honum og áður er 

tekið fram um þann, er notar eigi afrjett sinn. Ef einhver sökum þrengsla á 

afrjetti hrepps síns hefur fje sitt að nokkru eða öllu leyti á öðrum afrjetti eða Í 

heimalandi, er hann eigi skyldur að gjöra meiri fjallskil á afrjetti hrepps sins 

en að tiltölu við fjenað þann, er hann hefur þangað rekið. 

Komi það fyrir, að almenningur geymi fjenað sinn í heimalöndum en 

ekki á afrjetti, annast hreppsnefndir um, að afrjettir og önnur fjalllönd sjeu 

leituð eptir þörfum, samkvæmt 24. gr 

22. gr. 

Þrennar leitir skal á hverju hausti gjöra á afrjettum og fjalllöndum, til 

þess að smala fjenaði af þeim til rjetta. Í öllum leitum ber að smala sauðfje, 

en hrossum að eins í 2. og 3. leit. Jafnframt skal og senda menn úr sjerhverj- 

um hreppi til að hirða fje hreppsbúa í þeim utansveitar- og utansýslurjettum, er 

þeir eiga fjárvon að 
23. gr. 

Hver búandi er skyldur að leita heimaland ábýlisjarðar sinnar, ef það 

er eigi stærra en svo, að það sje notað fyrir búpening frá heimili hans, og reka 

skilvíslega til rjetta allan þann fjenað, er þar finnst og hann á ekki sjálfur, 

eptir nákvæmari ráðstöfun hreppsnefndarinnar. Nú hefur búandi meira heima- 

land en hann notar fyrir búpening sinn, og leigir það eigi nje ver annara fjen- 

aði, þá er hann eigi skyldur að leita það land, og skal hann þá einungis leita 

það af landi sínu, sem hann notar fyrir búpening sinn, en hinn hluti landsins 

leitast sem afrjettur. Nú á maður sjerstakt land á fjalli og notar það sjálfur 

eða ljær öðrum til beitar fyrir búpening, og er landið varið annara manna fjen- 

aði eða afrjettarfjenaði, skal þá sá, er landið notar, skyldur til aðleita það. Sje 

landið eigi varið, skal leita það sem annað afrjettarland. 

94. 

Hreppsnefnd hver jafnar niður Fallskilum á hreppsbúa sína. Fela má 

hún einum manni eða fleirum úr síuum flokki, að jafna niður fjallskilunum og 

hafa yfirstjórn allra fjallskilamálefna í hreppnum (fjallskilastjóri). Við niður- 

jöfnun fjallskila skal einungis litið á fjenaðarfjölda manna. Þess skal vandleg 

gætt, að nægilegur mannafli sje ætlaður tilsjerhvers verks, svo að það verði vel 

af hendi leyst. 

25. gr. 

Niðurjöfnun allra fyrirsjáanlegra fjallskila haust hvert skal lokið svo 

snemma, að hún geti verið kunnug orðin öllum hlutaðeigendum að minnsta kosti 

3 dögum áður en til framkvæmda fjallskilanna kemur. Niðurjöfnunina skal birta 

öllum hlutaðeigendum á einhvern haganlegan hátt. Meðal annars má gjöra það 
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med bvi, ad låta niðurjöfnunarskrána berast bæ frá bæ, og hefur hún þá hrepp- 
skila þingboðsrjett. Í niðurj öfnunarskránni skal greinilega tekið fram, hvaða fjall- 
skil sjerhver á að gjöra það haust, hvenær hver leit á að byrja, hver verði 
leitarforingi í hverri leit, hver rjettastjóri og annað því um líkt, sem þörf er á. 

26. gr. 
Hreppsnetnd hver skal árlega kjósa leitarforingja einn eða fleiri fyrir 

hvern afrjett, er hún á yfir að segja. Enga aðalleit má gjöra á afrjett svo, að 
eigi sje leitarforingi til að stjórna henni. Eigi getur neinn maður skorazt undan 
kosningu til þess starfa í 3 ár í senn, nema hann hafi gildar ástæður til þess, 
Sá, sem hefur verið leitarforingi í 3 ár í röð, er ekki skyldur til að vera það í 
næstu á ár, Eigi þarf leitarforingi að vera úr flokki hreppsnefndarmanna. 

21. gr. 

Leitarforingi skal jafnan vera sjálfur í leitinni, og geti hann það eigi 
sökum löglegra forfalla, setur hann annan duglegan mann í sinn stað. Leitar- 
foringi hefur alla stjórn yfir leitunum, skipar fyrir um, hvar hver leitarmaður 
skuli leita hvern dag, meðan leitirnar standa yfir, gætir þess, að allir vandi vel 
verk sín og að fjársöfnin sjo rekin með reglu til rjetta, að þau komi þangað í 
tækan tíma og að þeirra sje gætt, þar til er rjettarstjóri tekur við umsjóninni, 

28. gr. 

Sjerhver madur, er fjallskil á að gjöra, skal vanda vel allt tillag sitt, 
svo sem það, að leggja til fullgilda menn, gjöra þá vel út, bæði að klæðnaði, 
nesti og hestum, o. s. frv. Þeir, sem að fjallskilaverkum starfa, eiga og að 
vanda verk sitt sem bezt í alla staði. Sá skal talinn hæfur til fjallskila, er 
leitarforingi tekur gildan, enda sje hann eigi yngri en fullra 14 ára. 

29. gr. 

Skylt er hverjum þeim, er fjallskil á að gjöra, að hlýðnast tafarlaust 
fyrirskipunum hreppsnefndar, og það engu síður fyrir það, þótt hann sje óá- 
nægður með þær og ætli að kæra þær (2. gr.). Nú vanrækir einhver að gjöra 
fjallskil, er á hann voru lögð, má þá hreppsnefndin eða leitarforinginn, ef því 
verður við komið, kaupa það, er hann ljet á vanta, til fullra fjallskila sinna. 
Gjalda skal sá, er braut, fullu verði það, er hann ljet á vanta, auk sektar. 

30. gr 

Jafnframt hverri fyrir sig af hinum þremur aðalleitum á afrjettum og 
fjallöndum haust hvert, skal á sama tíma smala vandlega öll heimalönd ogreka 
allt afbæjarfje úr þeim til rjettar, er hvert heimaland liggur til. Um það, hverjir 
heimalönd og sjerstök fjalllönd smala, fer eins og segir í 23. gr. Hreppsnefnd 
skipar fyrir um, hverja daga skuli smala heimalönd þau, er búpeningur manna 
gengur Í, og eins fjalllönd þau, er búendur nota eða ljá öðrum til beitar fyrir 
búpening (23. gr.). 

31, gr. 

Auk heimalandasmalana þeirra, er talað er um í 30. gr., skal svo opt, 
sem almenn þörf hvers hrepps krefur og hreppsnefnd fyrirskipar, gjöra almenna,
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rækilega smölun á öllum heimalöndum í hreppnum óg reka afbæjarfje á milli 

bæ frá bæ í átthaga sína eptir fyrirskipaðri leið. Ef fje eða hross, sem eigi 

finnst eigandi að, kemur fyrir eptir seinustu aðalleit á haustin, skal láta fjenað 

þann sem skjótast ganga bæ frá bæ til hreppstjóra, sem þá ráðstafar honum. 

Eins skal fara með þann fjenað, sem reyndar er kunnugt um, hver á, en eig- 

andi hans er Í fjarlægum sveitum eða sýslum, nema því að eins að einhver á- 

reiðanlegur maður taki fjenað þann til hirðingar fyrir eiganda upp á sína á- 

byrgð, Nú kemur til búanda rekstur, sem á að ganga bæ frá bæ, þá skal bú- 

andi tafarlaust láta rannsaka hann og taka úr kindur, er eigi eru á rjettri leið, 

ef nokkurar eru, og beina Í rjetta átt, en síðan reka reksturinn til næsta bæj- 

ar, sem hann á að ganga til, nema kveld sje komið eða illviðri hamli, en þá þó 

svo fljótt, sem auðið er. Öllum, sem hlut eiga að máli, er skylt að lofa rekstr- 

arfjenaði að bíta við og við og gæta þess, að hann svelti eigi, líka varast, að 

nokkuð týnist af honum. 

32. gr, 

Eptir að hinar 8 aðalleitir eru afstaðnar, getur hreppsnefnd hver, ef henni 

þykir ástæða til, látið gjöra enn eina almenna leit á afrjettum þeim og fjall- 

löndum, er hún á að sjá um. Til þeirrar leitar má nefndin gjöra auka-niður- 

jöfnun verka eða fjártillaga eptir atvikum á alla hlutaðeigendur. Leitin kallast 

eptirleit.  Láti hreppsnefnd eigi framkvæma slíka leit, og eins eptir að hún er 

afstaðin, er hverjum einstökum manni, seim vill, heimilt að gjöra eptirleit. 

33. gr. 

Fyrir fjenað áður åheimtan, pann er finnst i fyrirskipadri eptirleit sam- 

kvæmt 32. gr., eða endrarnær eptir 3. leit á haustin, skal eigandi gjalda fund- 

arlaun eptir mati hreppsnefndar þess hrepps, er leitarlandið tilheyrir. Um fund- 

arlaun fyrir áður heimt fje fer eptir samningum eða almennum reglum. 

Fundarlaun eptir þessari grein er eigi skylt að greiða af öðrum fjenaði 

en þeim, sem finnst á afrjetti eða fjalllandi. 

Fundarlaun skiptast milli þeirra, er eptirleit kostuðu, í rjettu hlutfalli við 

tillög hvers fyrir sig. 
34, gr, 

Nú þykir einhverjum niðurjöfnun fjallskila eigi rjett og vill få leidrjett- 

ing á því, þá skal hann fyrir hreppskilaþing hið sama haust senda hrepps- 

nefndinni rökstudda kæru og biðja hana lagfæringar. Hreppsnefndin skal þá á 

þingstaðnum eiga fund með sjer, kalla kæranda fyrir sig og gefa honum kost 

á, að skýra munnlega frá röksemdum sínum. Þrem dögum eptir hreppskilaþing 

skal hreppsnefndin hafa sent áleiðis til kæranda skriflegan úrskurð sinn um 

málið. Vilji kærandi skjóta úrskurðinum til sýslunefndar, skal kæra hans og 

úrskurður hreppsnefndarinnar vera kominn til oddvita sýslunefndarinnar fyrir 

lok nóvembermánaðar sama haust, og skal sýslunefndin úrskurða um málið á 

næsta fundi sínum.  Kærur, sem eigi koma Í tæka tið, verða eigi teknar til 

greina, nema kærandi sanni, að það sje ekki hans sök, að kæra hans kom of 

seint, 
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IV. Um rjettun fjår og hrossa. 

35. gr. 

Fjenaður allur úr hinum þremur aðalleitum skal rekinn til rjetta. Rjett 
að vera á sem haganlegustum stað og svo gjörð: 

a. að almenningur hennar sje nógu stór, 

b. að sjerhver búandi maður, sem annaðhvort á fjallskil að gjöra til 
rjettarinnar eða á hlut í afrjetti þeim, sem til hennar á að leitast, 

hafi nógu stórt dilkrúm fyrir allt afrjettarfje af heimili hans, án þess 
að út þurfi að hleypa fyrri en búið er að rjetta, 

c.tað nógu margir“og;stórir dilkar sje fyrir allt það utanrjettarsóknar- 
fje, er líklegt er að komi til rjettarinnar, 

d. að dilkur sje til fyrir ómerkinga, 

e. að dilkur sje til fyrir sölufje, 

f. að allir veggir rjettarinnar sje traustir og stöðugir, svo sem verða má, 
og svo háir hvervetna, að engin sauðkind geti stokkið upp á þá. 

36. gr. 

Það er sameiginleg skylda allra þeirra, er hlut eiga i afrjetti þeim, er 
til rjettar skal leitast, og allra þeirra, er til hennar eiga fjallskil að gjöra, að 
byggja þá rjett og viðhalda henni. Sjerhver búandi maður meðal þeirra skal 

eiga dilk við rjettina, annaðhvort einn eða með öðrum, nægilega stóran fyrir 
allt geldfje at heimili hans, og á hann sjálfur að byggja dilkinn og viðhalda 
honum, svo að hann sje í góðu standi. Hreppsnefndin í þeim hreppi, sem rjett- 
in liggur í, hefir umsjón yfir henni og ábyrgð á, að hún sje jafnan í fyrirskip- 
uðu standi. Hreppsnefnd sú skal eptir þörfum kveðja til skylduvinnu við rjett- 
ina þá menn, er að henni eiga að starfa eptir upphafi þessarar greinar, fyrst 
og fremst til þess, að sjerhver hafi sinn eigin dilk í fyrirskipuðu standi, og í 
annan stað til þess, að byggja eður endurbæta utanrjettarsóknardilka, ómerk- 
ingadilk og annað slíkt, er allir í rjettarfjelaginu eiga sameiginlega að starfa að. 
Utanrjettarsóknardilka er rjettarfjelagi eigi skylt að byggja á sinn kostnað nema 
fyrir þær sveitir eða sýslur, er gjöra því sömu skil, 

vi jaar elag byggja leitarmannaskála eða gerði til að geyma safn í 
ag, skal vinnu og kostnaði við það jafnað niður eptir sama 

  

nóttina 

hlutfalli og fj allskil 

37, gr. 
Nú þykir hreppsnefnd þörf á, að fjölga eða fækka aðalrjettum, færa 

rjett á annan stað, eða ákveða annan rjettardag en tiltekinn er í reglugjörð- 

inni, þá skal hr eppsnefnd sú sjá um, að allir bændur, sem þar eiga beinlínis 

hlut að máli, sje kvaddir á fund til þess að ræða um breytinguna og greiða at- 

kvæði um hana. Verði meiri hluti atkvæða á fundinum með breytingunni, skal 

málefnið borið undir sýslunefndina og leggur hún svo úrskurð á það. Hafi sá 

úrskurður það í för með sjer, að nauðsynlegt sje að gjöra breyting á rjettum 

eða leitum Í öðrum sveitum eða sýslum, annast sýslunefndin um það, er gjöra 

þarf í því efni,
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til, að fá eitt eintak af markaskránni ókeypis. Markið helgar markeiganda 

kind, sem það ber, nema full sönnun komi fyrir, að annar eigi. Kind, sem eigi 
ber fullkomið mark manns, er heimildarlaust að draga sjer, þótt lítið eitt vanti 

á fullt mark. Ef kind hefur eyrnamark eins manns, en hornamark eða brenni- 

mark annars manns, þá skal sá talinn eigandi, sem á hornamarkið eða brenni- 

markið, og skal hann þó, ef krafizt er, gjöra grein fyrir, hvernig hann er að 

henni kominn. Kind, sem hefur eyrnamark eins manns, hornamark annars og 

brennimark hins þriðja, skal talin eign þess, er brennimarkið á; þó skal hann, 

ef krafizt er, gjöra grein fyrir, hvernig hann hefur eignazt kindina, Nú er 

kind ómörkuð eða afeyrð, eða á henni er ólöggt mark eða mýjetið, og vill maðr 

þó eigna sjer hana af líkum, þá skal hann skýra hlutaðeigandi hreppstjóra frá. 

Hreppstjóri kveður þá til fjóra skynsama og óvilhalla menn, er skulu ásamt 
honum sjálfum skoða kindina og meta líkur þær og ástæður, er hinn hefur til 

síns máls. Ef þeir þá allir í einu hljóði kveða upp þann úrskurð, að það sje 

miklu líklegra, að hlutaðeigandi eigi kindina en að hann eigi hana ekki, þá má 

hann hirða hana sem sína eign, ella telst hún með óskilafje. 

42. gr. 

Enginn má hleypa út úr dilk fyrri en rjettarstjóri leyfir, enda sje þá 

allt fje komið Í rjett og fjárdrætti því nær lokið. Áður en hleypt er út úr 

nokkrum dilk,;skal hreppstjóri láta markglöggva menn kanna fjeð í honum. 

43. gr. 

Engum skal heimilt, að draga sjer eða öðrum ómerkinga úr almenningi. 

Skulu þeir allir dregnir í ómerkingadilk (50. gr. d.). Þar skal þeim, er vilja, 

gefinn kostur á, að reyna að láta ær eða gimbrar helga sjer ómerkinga. Þetta 

skal gjört undir umsjón rjettarstjóra eða hreppstjóra og tveggja votta. Þeir ó- 

merkingar, sem eigi ganga þannig út, ganga til rjettarbónda (38, gr.). 

åd, gr. 

Leyfilegt er að kaupa og selja fje í rjettum, en þeir, sem það gjöra, 

skulu vera háðir eptirliti og fyrirskipunum hreppstjóra og rjettarstjóra, og þeim 

ákvörðunum, er gjörðar kunna að verða um fjársölu, og varðar sektum, ef ó- 

hlýðni er sýnd (sbr. VI, kafla). 
4ð, gr. 

Fje það, sem verður eptir ódregið, þegar lokið er að rjetta fje úr fyrstu 

aðalleit í skilarjett hverri (óskilafje, úrtíningur, úrgangur), skal hlutaðeigandi 

hreppsnefnd láta geyma og reka til sömu rjettar, þegar rjetta skal þar fje úr 

annari aðalleit. Sá, sem geymir óskilafje milli rjetta, skal taka við því þannig, 

að honum sje talið það í votta viðurvist, og á sama hátt skal hann aptur af- 

henda það við rjettina rjettarstjóra eða hreppsnefndinni, með fullri tölu. Þótt 

eigandi gefi sig fram að einhverju óskilafjenu milli rjettanna, má geymandi eigi 

afhenda það, nema með leyfi hreppsnefndaroddvitans. Sje geymslan vel og rjetti- 

lega af hendi leyst, skal geymandi fá sanngjarna borgun fyrir hana frá eigend- 

um þess fjenaðar, er út gengur, en af andvirði þess fjenaðar, er seldur er, 

ya
 

i
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Ef óskilafjenaði er eigi hey gefið, mega geyslulaunin eigi vera meiri en 

4 aurar um sólarhringinn fyrir hverja sauðkind og 10 aurar fyrir hvert hross. 

Þyki brýn ástæða til vera, mega hreppsnefndir láta sleppa upp úrtin- 

ingi úr fyrstu aðalleit í skilarjett. Gjöra má og þann sámning við sveitir þær 

eða sýslur, er óskilafje eiga Í rjettum í Borgarfjarðarsýslu, að fje þeirra skuli 

eigi í gæzlu tekið upp á kostnað eigenda, ef Borgfirðingar njóta aptur sömu 

rjettinda í móti Yfir höfuð skal þessi grein eigi vera til fyrirstöðu frjálsum 

samningum um gæzlu óskilafjár. 

46. gr. 

Óskilafje úr annari og þriðju rjett skilarjettar hverrar skal rjettarstjóri 

afhenda hlutaðeigandi hreppstióra, sem þá lætur kanna það vandlega og síðan 

selur óskilasauðfje þegar við uppboð þá við báðar rjettir (aðra og þriðju). Skulu 

þeir báðir (rjettarstjóri og hreppstjóri) I sameiningu, ásamt tveimur markglögg- 

um, valinkunnum mönnum, þá þegar semja skrár yfir fjeð, lýsa þar til þess, 

kynferði, eyrnamörkum, hornamörkum, brennimörkum og aldri. Skrár þessar 

skulu þeir allir fjórir undirskrifa, og skulu þær vera tvíritaðar. Annað eintak 

þeirra afhendir rjettarstjóri oddvita hreppsins, en hit“ hefir hreppstjóri, og skulu 

bæði eintökin vera til sýnis þeim, er sjá vilja. Oskilakindur, sem koma fyrir 

í hreppnum eptir allar (þrjár) rjettir, skal hreppstjóri og selja við opinbert upp- 

boð (sbr. ðl. gr.). 

AT. gr. 

Fyrir 15. desember ár hvert skal hreppstjóri senda sýslumanni eptirrit 

af uppboðsgjörð um allt það óskilafje, er hann hefur selt á árinu. Eptirriti því 

skal fylgja andvirði fjárins, að frádregnum öllum kostnaði, eptir reikningi, sem 

einnig skal fylgja, og ennfremur skal fylgja eintak það, er hreppstjóri fjekk af 

skrá rjettarstjóra og hreppstjóra yfir óskilafjeð. Hafi eigandi fundizt að ein- 

hverju af fjenu frá því að sú skrá var samin og þangað til skýrslan er send 

sýslumanni, skal skýra sýslumanni frá því. Því næst skal sýslumaður auglýsa 

allt óskilafje, er á því ári hefur verið selt Í hverjum hreppi sýslunnar, með 

mörkum þess og öðrum einkennum.  Anglýsing sú skal sett í blað það, er op- 

inberar auglýsingar eiga að prentast í, og koma út ekki seinna en einum mán- 

uði eptir lok þess árs, er hún á við. Andvirði þess óskilafjár, er eigi hefur 

fundizt eigandi að fyrir 1. júní næst á eptir, skal varið til eyðingar refa, og 

skiptist milli hreppanna hlutfallslega vid refaveiðarkostnað þeirra bað far- 

dagaár. 

48, gr. 

Hrossum skal smala í annari og þriðju aðalleit bæði af afrjettum og 

öðrum löndum, og skal rjetta þeim. Með óskilahross skal farið eptir reglunum 

um óskilafje í 81., 45. og 47. gr., þó með þeirri undantekningu, að þau skulu 

ekki seld fyrri en 3 vikum eptir þriðju aðalrjett, að undangenginni auglýsingu, 

og að haft verði í söluskilmálum, þá er þau eru seld, að eigandi hvers hross 

má, ef hann gefur sig fram innan 12 vikna frá söludegi, innleysa það gegn því, 

að borga allan kostnað og til kaupanda !/10 af uppboðsverðinu. 
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Sex skulu vera rjettir í sýslunni: þrjár 
dráttarrjettir 

Þessi rjett ti 

Leitartakmörk henr ru 

Eiríksjökull, að sunnan Gei 

þá suður með Okjökli í 

Hvítár, 

Fyrsta leit 

22. viku sumars og f 

föstudaginn næstan 

Sundurdrátt á 

ár hvert, ef |} 

Ön 

iheyrir lE 

ar þessi 

Hlandsjökull, 

Flók: 

er 

    

   

      

    ræður að ) norðanverðu, 
þá norðanvert við Kaldadal í Okjökul, 

síðan 

  

iðjudag og miðvikudag i 

skilarjettir og þrjár sundur. 

'eppi og Reykholtsdalshreppi. 
að austanverðu 

til ræður Flókadalsá ofan 

"a
 miðvikudag í 

úr þeirri leit de 

kyld að leyfa 

28, viku sumars, 

nákvæmari 

og skal fjenaði jettað næsta fimmtudag. 
Þriðju gjöra næstu daga á undan 

  

     

ákvörðun hlutaé hreppsnefnda, 
sumars, 

s ilar 

Þessi 

dalshreppi norðan 

ár og Flókadalsár. 

rjettar að norðanve 

og 

"du upp i 

  

beina stefnu í Eir sýslumót í Kvígyndisfell, þaðan 
Skorradalsvatn og And akilså 

Fyrsta 

til sjåvar, 

     

    

judag 

52. gr. 

  

Lundar-Reykjadalshreppi, 

viku sum ars, 

haldin miðvikudaginn í 25. 

þriðju rjett, eptir n 

að vera þriðjudag í 25. viku 

Skorra- 
7 Andakílshreppi milli Andakíls- 

"Að leitartakmörkum Rauðsgils- 
ul, með Oki suður á Kaldadal og svo vestur 

ksvatn, en síðan ræður Fitjaá, 

r skal gjör mánudag og þriðjudag í 22. viku 
ið næsta miðvikudag á eptir. 

og skal rjetta fjenaði 

eptir nákvæmari ákvörðun 

viku sumars. 

Brekkurjett (skilarjett). 
öllum Þessi rjett tilheyrir 

sunnan Fitjaár 
jörðum í 

þessi: Að le 

an ráða sýslun 

að Eiðsvatni, 

Efri Skarðsá r r í hana; 
ráða lönd Strandarl! 

   Sé    
há me 
í Á UL i k 

    andart nrep pi 

repps að upptökum Drageyrarár. 

og Skorradalshreppi 

itartakmörk eru 

austan og sunn- 

Kataness hin ytri 

þar til er 

að norðan 

  

   

   

    

T ar á 
laxa, 

ösheiði; 
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Fyrsta leit rjettar þessarar skal fram fara mánudaginn og þriðjudaginn 

í 22, viku sumars, og skal rjetta fjenaði úr henni miðvikudaginn næsta þar 

eptir. 
Önnur leit skal fram fara þriðjudaginn í 23. viku sumars, og skal rjetta 

fjenaði þeim, er þá finnst, næsta miðvikudag. 

Þriðju leit skal gjöra á undan þriðju rjett, eptir nákvæmari ráðstöfun 

hlutaðeigandi hreppsnefnda, og skal þriðja rjett haldin á miðvikudag í 25, viku 

sumars. 
gr. 

Hreppsrjett (sundurdråttarrjett). 

Rjett þessi tilheyrir öllum jörðum í Skorradalshreppi, fyrir neðan Drag- 

eyrará og fyrir sunnan Skorradalsvatn og Andakílsá, og öllum jörðum Í Anda. 

kílshreppi sunnan Andakílsár. Leitartakmörk eru þessi: Að norðan Skorra- 

dalsvatn og Andakílsá til sjávar, að austan og sunnan Drageyrará, síðan Skarðs- 

heiðareggjar út á móts við Miðfitjahól; þá vestur í upptök Grjóteyrarár, síðan 

ræður hún til sjávar. 

Fyrsta leit til Hreppsrjettar skal fram fara mánudaginn í 22. viku sum- 

ars, og skal rjettað samdægurs. 

Önnur leit fer fram mánudaginn í 23. viku sumars, og skal rjettað 

samdægurs. 

Þriðja leit skal fram fara mánudaginn í 25. viku sumars og skal rjettað 

samdægurs. 

Allan úrtíning skal reka til Brekkurjettar í hvert skipti, sem rjettað er. 

Hreppsnefndin í Skorradalshreppi annast um, að úrtíningurinn komist til Brekku- 

rjettar áður en rjett byrjar þar. 
Dd. 

Hafnarrjett (sundurdráttarrjett). 

Rjett þessi tilheyrir öllum jörðum í Leirár- og Melahreppi. Leitartak- 

mörk eru: að leitartakmörkum Brekkurjettar og Hreppsrjettar. 

Fyrsta leit til Hafnarrjettar skal fram fara mánudaginn í 22. viku sum- 

ars, og skal rjettað þriðjudaginn eptir. 

Önnur leit fer fram mánudaginn í 23. viku sumars, og skal rjettað þriðju- 

daginn eptir. 

Þriðja leit fer fram mánudaginn í 25. viku sumars, og skal rjettað þriðju- 

daginn eptir. 

Úrtíning allan úr Hafnarrjett skal reka til Brekkurjettar í hvert skipti, 

sem rjettað er. Hreppsnefndin í Leirár. og Melahreppi annast um, að úrtíning- 

urinn komist alla leið til Br rekkurjettar kveldið áður en rjett byrjar þar. 

        

kraneshreppum og Skil- 

. Leitartakmörk eru: frá 

Rjett þessi tilheyrir öllum jö 

mannahreppi að Urrið Á ogl: andamer rkju i 

leitartakmörkum Brekkurjetfar að í 

Fyrsta leit til Reynisrjettar skal fram tara mánudaginn í 22. viku sum- 

ars, og skal rjettað samdægurs. 
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Önnur leit fer fram Mánudaginn í 23. viku sumars, og skal rjettað sam- 
dægurs. 

Þriðja leit fer fram mánudaginn í 25. viku sumars, og skal rjettað sam- 
dægurs. 

Úrtíning allan úr Reynisrjett skal reka til Brekkuriettar í hvert skipti 
sem rjettað er. Hreppsnefndin í Innri-Akraneshreppi sjer um, að úrtíningurinn 
sje kominn til Brekkurjettar eigi síðar en kveldið fyrir rjett þar, 

VI. Um rekstur á sölufje. 

56. gr. 

Hverjum rekstri skulu fylgja nægilega margir rekstrarmenn, duglegir og 
vel útbúnir; en það álízt nægileg tala, er 2 menn reka allt að 100 fjár, 3 menn 
allt að 200 fjár, 4 menn allt að 400 fjár, og svo fleiri menn eptir líkri tiltölu, 
ef fleira fje er rekið í einum rekstri; en ekki mega þeir jafnframt hafa önnur 
störf á hendi, ef ekki er betur mannað. Ekki mega að jafnaði vera færri en 2 
rekstrarmenn; þó má viðkomandi hreppstjóri leyfa einum manni að reka 15 
kindur eða færri, og þarf sá, er rekur, að geta sýnt leyfi frá honum, ef krafizt 
verður, 

ðí. gr. 
Hvort sem rekstrarmenn eru fleiri eða færri, skal ávallt einn vera yfir- 

maður, er annist um, að þessum rekstrarreglum sje hlýtt, og ber hann ábyrgð á 
því gagnvart þeim, er kynnu að kæra; en hann á aptur aðgang að samrekstrar- 
mönnum sínum, ef þeim er um að kenna. Þó hvilir ábyrgðin að eins á hverj- 
um einstökum rekstrarmanni, ef brotið er svo mikið, að það heyri undir almenn 
hegningarlög. 

58. gr. 

Allt fje í sölurekstri hverjum skal vera merkt með einu og sama rekstr- 
armarki, er sje svo glöggt, að það sjáist tilsýndar, og svo traust, að það máist 
ekki af, þótt votviðri gangi. 

59. gr. 

Svo skal rekstrum haga, að sem minnstur bagi verði að, þeim, er þau 
lönd eiga, sem um er rekið eða í er áð. Varast skal, að rekstrum lendi saman 
við annað fje. Eigi má halda áfram með rekstra úr því farið er að skyggja til 

muna, nema brýna nauðsyn beri til að ná í áfangastað, og aldrei úr því að 

dimmt er orðið; svo má og aldrei leggja upp með rekstra fyrri en markljóst 

er orðið. 

60. gr. 

Nú ber svo til, að öðru fje lendir saman við rekstur, skal þá strax á 
næsta bæ við það, er rekstrarmenn eða aðrir hafa orðið þess varir, draga slíkt 

fje úr rekstrinum og gæta þess vandlega, að engin kind verði eptir, er eigi á Í 

honum að vera. Skal þá, sem og endrarnær, er viðstaða verður, telja rekstrar- 

fjeð. Enginn, sem á bænum er viðstaddur og til þess er fær, má skorast undan 

að kanna rekstur ásamt rekstrarmönnum, og ber að gjöra það ókeypis, ef það 

tekur eigi lengri tíma en 2 klukkustundir, ella ber rekstrarmönnum að greiða
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þóknun fyrir, eptir úrskurði sýslumanns, ef á greinir, en aðgang eiga rekstrar- 

menn að eigendum fjárins með þá borgun, ef þeim hefur eigi verið sjálfum um 

að kenna. Sjá skulu og rekstrarmenn um, að fje það, er saman við hefur komið, 

komist í átthaga sína, eigendum að skaðlausu, 

61. gr. 

Verði einhver sannur að því, að hafa tekið fje annars í rekstur heimild- 

arlaust, skal hann bæta eigendum það að fullu eptir samkomulagi, eða eptir 

mati óvilhallra manna, er sýslumaður til nefnir, ef með þarf. Sannist það, að 

slíkt hafi verið gjört af skeytingarleysi, varðar það að auki sektum. 

VII. Ábyrgð verka. Sektir, málssókn. 

62. gr. 

Um það, hver ber ábyrgð til sekta og skaðabóta fyrir brot móti reglu- 

gjörð þessari, fer eptir almennum reglum. 

63. gr. 

Brot gegn reglagjörð þessari varða sektum, 1—200 króna, er renna í 

sjóð þess hrepps, sem brotið er framið Í. 

64. gr. 

Með mál út af brotum gegn reglugjörð þessari skal farið sem almenn 

lögreglumál. 
65. gr. 

Með reglugjörð þessari, er numin úr gildi reglugjörð fyrir Borgarfjarðar- 

sýslu 5. sept. 1885 um notkun afrjetta, Ítölu o. s. frv. 1.—4ð. gr. og breyting- 

ar og viðauki við þá reglugjörð 4. ágúst 1888, 110. gr. 
Amtsráð Suðuramtsins, 23. dag júnímán. 1896. 

J. Havsteen, 

1896 
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Brjef landshåfding a til stiptsyfirvaldanna um lántöku handa Ålptamyrarkirkju 81 

og Rafnseyrarkirkju. — Samkvæmt tillögum stiptsyfirvaldanna Í þóknanlegu brjefi, 

dagsettu 17. þ. m., veiti jeg hjer með samþykki mitt til þess, að presturinn að 

Rafnseyri taki handa Álptamýrarkirkju 700 kr. lán, er endurborgist af tekjum 

kirkjunnar á 20 árum samfleytt, frá lántökudegi að telja, með 35 kr. á ári auk 
vaxta, og handa Rafnseyrarkirkju 400 króna lán, er endurborgist af tekjum 

þeirrar kirkju á 10 árum samfleytt, frá lántökudegi að telja, með 40 kr. á ári, 
auk vaxta. Lán þessi ber að endurborga af tekjum prestakallsins að því leyti, 

sem tekjur hvorrar kirkju um sig eigi hrökkva til þess. — Því skal við bætt, að það 

er á valdi stiptsyfirvaldanna að kveða á um það, hvort telja skuli heldur prest- 

inum eða kirkjunum til endilegra útgjalda það, sem borga kann að þurfa árlega 

af tekjum prestakallanna í afborgun og vexti af umræddum lánum. 

Þetta er stiptsyfirvöldunum hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið 

til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

19. júní
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19. júní prestakalli til hússbyggingar. — Samkvæmt ti 

96 

Brjef landshöfðingja tél stiptsyfirvaldanna um lántökuleyfi handa Grundar- 
lögum stiptsyfirvaldanna í þóknan- 

legu brjefi, dagsettu ÍT. þ. m., vil jeg hjermeð veita samþykki mitt til þess, að 
Presturinn til Grundarpinga í Eyjafjarðarprófastslæmi, síra Jónas Jónsson, taki 
allt að 2000 króna embættislán, sem eigi getur fongizt úr landssjóði, til bygg. 
ingar íbúðarhúsi á prestssetrinu Hrafnagili r þeirri stærð og því fyrirkomu- 
lagi, sem um er rætt í bænarskrá og öðrum skjölum, sem fylgdu áðurnefndu 
brjefi stiptsyfirvaldanna. Ennfremur er þetta lántökuleyfi mitt þeim skilyrðum 
bundið, að lánið verði endurborgað af tekjum prestakallsins á 20 árum samfleytt, 
frá lántökudegi að telja, með !/,, lánsins á ári, auk vaxta, að sannað verði á 
fulltryggjandi hátt, að húsið sje að öllu traust og vel vandað, að húsið með 
eldavjel og tveim ofnum að minnsta kosti verði eign prestakallsins, enda mega 
þá niður falla eptirnefnd hús, er áður fylgdu prestssetrinu: baðstofa, bæjardyr, 2 
stofur, eldhús, 4 búrkofar og lítil skemma, að presturinn haldi húsinu vátryggðu 
undir eptirliti prófasts fyrir 2000 krónum að minnsta kosti og, að presturinn eða 
dánarbú hans skili húsinu við burtför eða fráfall hans í góðu og gildu standi 
eða með fullu álagi. 

Þetta er stiptsyfirvöldunum hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið 
til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

   

      

Lausn frá embætti ög embættisskipun 

a. Lausn frá embætta. 

23. maí var sýslumanni í Norður-Múlasýslu og bæjarfógeta á Seyðisfirði Æíinari 
Thorlacius, samkvæmt umsókn, veitt lausn í náð frá umgetnum embættum með eptirlaunum 
eptir eptirlaunalögunum. 

b. Embættisskipun. 

25. júni var presti að Hjaltastað síra Magnúsi Bjarnarsyni af landshöfðingja veitt 

Kirkjubæjarklaustursprestakall í Vestur-Skaptaföllsýslu, samkvæmt kosning safnaðarins, frá 
fardögum 1696 að telja. 

Heiðursmorki. 

£9. maí voru bændurnir: 
Þórður Þórðarson á Rauðkollsstöðum í Hnappadalssýslu, 

Árni Jónsson að Þverá í Hallárdðal í Húnavatnssýslu og 

Ingimundur Eiríksson í Rofabæ í Vestur-Skaptafellssýslu, 

allramildilegast sæmdir heiðursmerki dannebrogsamanna. 

Óveitt læknishjerað (leiðrjetting). 

Í 8. örk B. deildar Stjórnartíðindanna fyrir 1896 hefur misprentazt Í auglýsing um 

óveitt embætti: 9. læknishjeraði í stað: 7. læknishjeraði.
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       Juramts 

  

Eptirstédvar v við árslok 1894: 
a. Í landsbankanum. . . , kr. 1508 20 

b. I pel 

Jafnaðarsjóð 

a. Vestur-Skapta 

      

    

        

. . KI 

b. Rangárvallasýsla . . 

c. Vestmanneyjasýsl . . romer     

  

Å ev “ 4 

Alag á hus amt 

aði o. s. frv. 

    

Kostnaður við amt: 

Bólusetningar og önnur smá 

Sáttamál . . . . . . . 15 85 

Heyrnar ] 7 

Lagt til 

1. afborgun upp i 

Eptirstöðvar af ál 

Ý mislegur kostnaðu 

Eptirstöðvar við árslol 

a. Í landsbankanum . 

b. Í peningum 

   

  

   

    

vaxtag     

        

islands     
84 

  

sjóði við árslok 1894 

   
Í 

a. Veðsl <uldabrjof ein: 

b. Skuldabrjef R 

  

y ki: ivikurkaul ps 

  

ct. Ögoldnir vextir . 

d. I landsbankanum (2/3 795) 

f.. I peningum . 

  

10. dag julimån, 1896, 

  

Beykjavik, Isafoldarprentsmibje 18
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S4 Flutt 17857 65 

2. Vextir: 
a. Vextir frå 1/6 794—11/6 795 (af einu láni frá 

11112 794—11/6 795). . . . . . „ kr. 667 60 

b. Vextir af láni Reykjavíkur 1895 . . . — 4. 00 

c. Vextir af sparisjóðsfje til 342 '96 . . . — 21 60 

d. Dagvextir af endurborgudum lánum. . — 14 68 

e. Vextir af einu láni upp å 2000 kr. til 1/12 "95 — 40 00 

f. Vextir frá fyrri árum . . . . HE 67 20 815 08 

3. Endurborguð lån . . . . . 00,00, ,, 1160 00 

4. Búnaðarskólagjöld 1895 . . . . . . . . . 845 35 

5. Færist til jafnaðar gjaldliður 4. . . . . . . .„ 200 00 

Samtals kr. 20878 08 
Gjöld: 

i. Greitt til Hvanneyrarskólans . . . . . . . „ 1660 00 

2. Til jafnaðar færist tekjulidur 2 f, . . . . . . . 67 20 

3. Til jafnadar færist tekjulidur 3 . . . . . . „ 1160 00 

4. Lánað gegn veði í fasteign . . , . . . . . 200 00 

5. Í sjóði við árslok 1895: 

a. Veðskuldabrjef einstakra manna . . .… kr, 16730 00 

b. Skuldabrjef Reykjavíkur kaupstaðar. . „ — 100 00 

c. Ogoldnir vextir . . . . . . orm 12 00 
d. I landsbankanum (29/1 96). . . , , — 862 00 

e,. I peningum . . . . . , . „ — 86 88 17790 88 

. Samtals kr, 20878 08 

Íslands Suðuramt, Reykjavík, 21. febr. 1896. 

J. Havsteen, 

85 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta og 

ekkna þeirra í Suðuramtinu 1895. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1894: 

  

a. Innritunarskírteini, Litr. A. Fol. 82 , . . kr, 8300 00 

b. Veðskuldabrjef einstakra manna. . . . — 300 00 

c. Í landsbankanum . . . . . . . — STÐ 48 

d. Í peningum . . . . . . . — 115 50. 4090 98 

2. Vextir: FEE 
a. Af innritunarskirteini . . . . . . kr. 115 50 

b.. — skuldabrjefinu 11/6 794—11/6 795 . . „ — 12 00 
cG. — bankainnlögum 31/12 795 . . . . .„ — 14 58 142 08 

100 00 3. Afborgun upp í skuldabrjefið . 

Samtals kr, 4833 06 
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Gjöld; 

1. Styrkur veittur þjóðjarðalandsetum og ekkjum þjóðjarðalandseta 100 00 

2. Tekjuliður 3 færist til jafnaðar . . . „100 00 

3. Eptirstöðvar við árslok 1895: 

a. Tnnritunarskirteini Litr. A. Fol. 82. . ,„ kr. 3800 00 

b. Veðskuldabrjef einstakra manna . . , — 200 00 

c. I landsbankanum . . . . . .„ — 540 06 

d. Í peningum. . „0. 798 00 4133 06 

Samtals kr. 4333 06 
Íslands Suðuramt, Reykjavík, 20. jan. 1896. 

J. Havsteen, 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Eldgosasjóðs Suðuramtsins (Eyjafjallahreppanna) 1895. 

Tekjur; 

1. Eptirstöðvar við árslok 1894: 

a. Veðskuldabrjef einstakra manna . . „ kr. 900 00 

b. Í landsbankanum . . . . . „ — 282 28 1132 28 

2. Vextir: 

a. Af skuldabrjefum frá 1/6 '94—n/s '9ð . kr. 12 00 

b. — skuldabrjefi (600 kr.) frá sa '94- 1i/g 793 . — 20 60 

G. — bankainnlagi 3/12 795 . . . , . — 7 83 40 43 

Samtals kr, 1172 71 

Gjöld: 
1. Eptirstöðvar við árslok 1895: 

a. Veðskuldabrjef einstakra manna . . . kr. 900 00 

b. Í landsbankanum . . . . . . — 240 11 

c. Í peningum. . . . . . . — 32 60 1172 71 

|. Samtals kr. 1172 71 

Islands Suduramt, Reykjavik, 16. jan. 1896. 

J. Havsteen. 

Skyrsla 

um adalfund amtsrådsins i Norduramtinu 9.—11. juni 1896. 

Ar 1896, þriðjudaginn hinn 9. júní, var aðalf fundur amtsráðs Norðuramts- 

ins settur og haldinn á Akureyri af amtmanni Páli Briem, amtsráðsmanni Húna- 

vatnssýslu, umboðsmanni B. G. Blöndal í Hvammi, amtsráðsmanni Skagafjarðar- 

sýslu, umboðsmanni Ólafi Briem á Álfgeirsvöllum, amtsráðsmanni Eyjafjarðar- 

sýslu, Stefáni kennara Stefánssyni á Möðruvöllum, og vara amtsráðsmanni Suður- 

Þingeyjarsýslu, Árna prófasti Jónssyni á Skútustöðum, sem mættur var í forföll- 
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87
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um adalamtsrådsmannsins i 

   

   

   
   

       
   

   
        

          

       
   

  

    

  

D. 

    

Suður-Þingeyjarsýslu, Benidikts in
 

og gjöld eptirfylejandi sjóða 1895 æð Í Æg) d 

  

þe
t munaðarlausra barna í Eyjafjarðar- 

sum þessum með sjer til endurskoð- 

aðir og síðan samþykktir án athuga. 

þessa og úrskurðaði þá á þessa leið: 
fannst ekkert annað að athuga, en 
iingnum neinn sundurliðaður reikn- 

i sem lagðar hafa 

  

þótti athugavert: 

hefur 100 kr. styrk úr landssjóði til sund- 
eigi lagt til jafnháa upphæð. 

Hjeraðsv ötnum vantar kvittanir fyrir 
fyrir kr. 1,20, kr. 5,00 og kr. 5,00 á 

vantar kvittanir fyrir kr. 4,00 og kr. 
Kvittanir þessar ber að útvega og 

ótti ekkert athugavert. 

þótti athugavert, að kvittanir sumar eru 
sendum, heldur vottorð annara um borgunina, 

að enginn reikningur er gjörður um það, 

Ni sem taldar eru útborgaður fyrir 

er að eins kvittað fyrir 80 kr., en 

ins skýrsla reiknings shaldara 
210,61 muni verða borgaðar. 

) útvega og senda reikning fyrir kostn-
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aði við fundarhúsbygginguna og kvittanir fyrir kr. 220,00 af þessum 

kostnaði, 

Í reikningnum er að eins tilfært, hvað borgað haf verið af lánum 

sýslunnar úr landssjóði til tóvinnuvjela Magnúsar Þórarinssonar, en 

auk þess hefur sýslan tekið 600 kr. lán úr landsbankanum til þessara 

vjela. Afborgun og vextir af landssjóðslánunum eru inn færð Í reikn- 

inginn bæði sem útborgað til landssjóðs og inn borgað af Magnúsi Þór- 

arinssyni og á bið sama að gilda um landsbankalánið. 

Forseti lagði fram eptirfylgjandi sýsluvegasjóðsreikninga; 

a. Ur Húnavatnssýslu. 

b. — Skagafjarðarsýslu, 

c. — Eyjafjarðarsýslu. 

d. —  Suður-Þingeyjarsýslu. 

Amtsráðið rannsakaði þessa reikninga og samþykkti þá án athuga. 

semda. 

Forseti lagði fram eptirrit af gjörðabókum sýslunefndanna Í: 
a. Húnavatnssýslu frá 9.—13. marz og 9. april þ. á. 

, Skagafjarðarsýslu 18.—20, febr. og 10. april þ. á. 

Eyjafjarðarsýslu frá 26.— 29. febr. þ. á. 
Suður-Þingeyjarsýslu frá 21. 92. april þ. á, og 

Suður- og Norður-Þingeyjarsýslu frá 20. apríl þ. á. 
Voru eptirrit þessi yfirfarin með tilliti til landshöfðingjabrjefs, dags. 21. 

sept. f. á. um skýrslur styrktarsjóða handa albýðufélki. Þótti athugvert 

við eptirrit þessi; 

A. Í Húnavatnssýslu hafði hreppsnefnd Þverárhrepps vanrækt að senda 

skýrslu um styrktarsjóð hreppsins við árslok 1894 og í Kirkjuhvamms- 

hreppi og Fremri'Torfastaðahreppi bar reikningurinn eigi með sjer, 

hvað öll eign sjóðsins var. 

b. Í Skagafjarðarsýslu vantaði alveg skýrslu um hag styrktarsjóða í Hóla- 

hreppi og Rípurhreppi, og svo er eigi getið um, fyrir hvert ár hinar 

fram komnu skýrslur sjeu. 

c. Í Eyjafjarðarsýslu voru fram lagðar skýrslur um hag styrktarsjóða úr 

öllum hreppum sýslunnar við árslok 1895 nema úr Grímseyjarhreppi, 

eins og vonlegt var. 

d. Í Suður-Þingeyjarsýslu vantaði alveg skýrslu um hag styrktarsjóðs 

Reykdælahrepps og eigi er getið um fyrir hvert ár skýrslur hreppanna 

sjeu og eigi er tilgreint, hvað hver styrktarsjóður sje. 

Amtsráðinu þótti því ástæða til, að brýna fyrir sýslunefndunum að gjöra 

fullnægjandi ráðstafanirtil þess, að skýrslur um hag styrktarsjóðanna kæmu 

á næsta fundi eptir lok hvers reikningsárs. 

Lagt var fram brjef sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu, dags. 27. febr. þ.á. 

þar sem hann ber fram þá ósk sýslunefndarinnar, að landsstjórnin hlutist 

tilum, að fullnægt verði sem allra fyrst ákvæðum laga nr.8, 18. apríl 1894, að 

s
a
s
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því er snertir lagning hinnar fyrirhuguðu flutningabrautar frá Sauðárkróki 

um Skagafjörð. 
Ennfremur var framlagt brjef sýslumannsins í Evafjarðarsýslu, dags. 

6. marz þ. á, þar sem hann ber fram þá ósk sýslunefndarinnar þar, að 

amtsráðið vildi hlutast til um að vegfræðingur landsins verði á þessu vori 

látinn skoða hvar flutningsbrautin fram Eyvjafjörðinn ætti að liggja, svo og“: 

skoða brúarstæði á Hörgá, og gjöra áætlun um kostnað við brú á ánni. 

Ámtsráðið ákvað að fela forseta sínum að fara þess á leit við lands- 

höfðingja, að hann vildi leggja fyrir verkfræðing landsins, að skoða nú í 

sumar hvar flutningabrautir þessar skyldu helzt liggja, svo og skoða brú- 

arstæði á Hörgá og gjöra áætlun um, hvað brú á ánni myndi kosta. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu dags. 27. febr. þ. á., 

þar sem hann óskar að amtsráðið samþykki þá ályktun sýslunefndarinnar, 

að lagðar verði niður lögferjur yfir Hjeraðsvötnin; 

1. Á Völlum og Syðstugrund 

2. Á Ási og Hofsstöðum og 

8. Á Gerði og Lóni. 
Amtsráðið samþykkti þetta. 

Framlagt var brjef frá sýslumanninum í Skagafjarðarsýslu, þar sem hann 

óskar, að amtsráðið samþykki þá ályktun sýslunefndarinnar, að sýsluveg- 

urinn í Holtshreppi, sem legið hefur yfir Sandós um Haganessand og yfir 

Hraunaós og Hraunamöl, verði breytt þannig, að hann skuli leggja suður 

með Hópsvatni yfir D ælisós, austur að Fljótaá og fyrir hana austur á sýslu. 

veginn norðanvert við Ketilá, 

Amtsráð samþykkti þetta. 

ÁAmtsráðið tók til íhugunar, hverni verja skuli styrk þeim af gullbrúð- 

kaupslegati Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og konu hans frú Þórunnar 

Hannesdóttur, sem Norður- og Austuramtið á að verða aðnjótandi í 3 ár 

1895-—-1897. Samkvæmt ályktun amtsráðsins síðastliðið ár munu ganga til 

Norðuramtsins 16/27 af styrknum og leggur amtsráðið til, að þessum hluta 

verði varið til brúargjörðar yfir vestari Jökulsá í Skagafirði samkvæmt 

framlögðu bónarbrjefi, dags. 8. þ. m., frá nokkrum bændum í Skagafjarðar- 
dölum. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Skagafjarsýslu, dags. 13. april þ. á 

þar sem hann óskar, að amtsráðið samþykki, að sýslunefndin í Skagafjarð- 

arsýslu taki allt að 600 kr. bráðabyrgðarlán, til að borga tillag til gufu- 

skipsferða í Norður. og Austuramtinu þetta sumar.  Amtsráðið samþykkti 

þessa lántöku með því skilyrði, að lánið sje að fullu borgað fyrir árs- 

lok 1897. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu, dags. 12. marz þ. á., 

þar sem hann skýrir frá að sýslunefnd Eyafjarðarsýslu og bæjarstjórn Ak- 

ureyrarkaupstaðar hafi komið 

tóvinnuvjelar og hafi ákveði 
sjer saman um, að setja Í sameiningu á stofn 

ð að taka 12000 kr. lán úr viðlagasjóði til
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| n á 5/c, þar sem kaupstaðurinn standi 8 far
 

þessa þannig, að sýslan ábyrgist bo 

í ábyrgð fyrir borgun á 1/6. 

Amtsráðið samþykkti þessa lántöku með því skilyrði, að lánið yrði end- 

urborgað með jafnri upph læð á 15 árum, er teljast skyldu frá því að liðin 

væru 3 ár, frá því að lánið væri tekið. 

11. Framlagt var brjef landsböfðingjans, dags. 28 des. f. á., þar sem hann ósk- 

ar álits sýslunefndanna um ráðstafanir til eyðingar refum hjer á landi og 

umsagnir amtsráðsins um málið. Sýslunefndirnar í amtinu höfðu sagt álit 

sitt um málið og voru álitsgjörðir þeirra lagðar fram. 

Amtsráðið ljet síðan v uppi svohljóðandi tillögur sínar um málið: 

Að því er snertir grenjaleitir og grenjavinnslu, virðist amtsráðinu að 

eigi sje að svo stöddu rjett, að breyta hinum gildandi lögum um það mál, 

en að því er snertir eitranir til eyðingar refum, þótti ráðinu að það fyrir- 

komulag, sem nú á sjer stað almennt, væ eri ótryggilegt, einkum að því er 

snertir framkvæmdina, sem er skipt meðal allra hreppa, í stað þess að 

haganlegra virðist, að hafa nkvæmdarfvarldið meira sameinað, en til 

ess að fá bessu framgengt þarf að fá almenn lög, og með tilliti til álita 
i E DD) > 

    

  

    

£ 

sýslunefndanna í Skagafjarðar- og Húna wvatnssýslu leggur amtsráðið til, að 

efni þeirra laga verði í fám orðum á þessa leið: 

(Framh.). 

Styrkur til uppgjafapresta og prestaekknå. 

     
júní, var fje því, að upphæð 3000 kr, sem veitt er 

fyrir árið 1896 í 18. gr. Á. b. 5. í núgildandi fjárlögum, auk 600 kr. af prestaekknasjóðnum og 

BL kr. 40 a. af sjóði af árgjöldum brauða, samtais 3681 kr. 40 a. úthlutað á þann hátt, er hjer 

á eptir segir, og var úthlutunin samþykkt, að því er landsjóðsstyrkinn snertir, með brjefi 

landshöfðingja 1. juli: 

Á Synd us, sem haldinn var 29 

  

I. Uppgjafaprestar: 

  

  

  

1. Benidikt Eiriksson frå Holtaþingum . . . . „> . kr, 35 

9. Þorvaldur Böðvarsson frá Sautbæ 7 90 

3. Magnús Gíslason frá Sauðlauksdal . 0... 

4. Einar Vernharðsson frá Stað í Grunnavík . . . . . — 60 

5. Gunnar Olafsson frå Håtfda . 22 2 2 70 

TI.  Srestaekkjur: 

1. 2008 xx 80 

2. i i 5. — 120 

3. Guðlaug Gu íttormsdóttir frá Skeggjastöðum 80 

4, Þórunn Stefánsdóttir frá Eydölum „2... — 20 

5. Guðríður Jónsdóttir frá Ási . 00... 80 

6. Guðrún Helga Jónsdóttir frá Vallanesi. 2000. — 40 

7. Guðrún Þorsteinsdóttir frá Þingmúla . . "0 

8. Helga Árnadóttir frá Skarðsþingum „ „ . . . . 2... — 50
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Flutt: 
Guðrún Magnúsdóttir frá Kolfreyjustað 

Solveig Einarsdóttir frá Kirkjubæjarkiaustri 

Steinunn Eiríksdóttir frá Þingmúla 

Solveig Einarsdóttir frá Holti 

Margrjet Magnúsdóttir frá Hvammi 

Ingibjörg Jónsdóttir frá Stóruvöllum 

Guðrún Pálsdóttir frá Stóranúpi 

Anna M. Beck frá Þingvelli 

Vilhelmíne K. Steinsen frá Árnesi 

Helga Magnúsdóttir frá Glæsibæ 

Margrjet Þórðardóttir frá Gaulverjabæ 
Sigríður Thordersen frá Vestmannaeyjum. 

Metta Einarsdóttir frá Stafafell . . , ., 

Kristín Jónsdóttir frá Hvammi . 

Sigríður Jónsdóttir frá Gaulverjabæ 
Þuríður Kúld frá Helgafelli 

Sigríður Guðmundsdóttir frá Hítarnes sþingum 

Halldóra Jónsdóttir frá Nesþingum 

Helga Arnórsdóttir frá Ísafirði 

Guðlaug Eiríksdóttir frá Reynivöllum 

Ragnheiður Pálsdóttir frá Staðarstað 

Guðrún Sveinbjarnardóttir frå Otrardal , 

Guðrún Ólafsdóttir frá Melstað . 

Margrjet Magnúsdóttir frá Staðarhólsþingum 

Steinunn Guðmundsdóttir frá Suðurdalaþingum 
Oddfríður Gísladóttir frá Tröllatunga 

Valgerður Benjamínsdóttir irá Gufudal . . 

Jónína Markúsdóttir frá Húsavík 2... 
Vigdís Einarsdóttir frá Stað í Grunnavík. „ „2... 
Valgerður Jónsdóttir frå Ásum. 

Guðrún Ólatsdóttir frá Árnesi „ „ . 080 

Steinunn Jónsdóttir frá Höskuldsstöðum 

Sigurbjörg H. Þorgrímsdóttir frá Þingeyrum 

Gróa Erlindsdóttir frá Stað í Steingrímsfirði 

Halldóra Vigfúsdóttir trá Breiðabólstað í Vesturhópi 
Jóhanna Jóhannesdóttir frá Bergstöðum =, ., 

    

    

Hólmtriður Jónsdóttir frá Mælifelli FA 

Guðrún Pjetursdóttir frá Arnarbæli . 2... 

Þóra Rósa Sigurðardóttir frá Miklabæ... 

Guðrún Thorlacius frá Reynistaðarklaustri ,„ „ . 

Kristjana Pálsdóttir frá Möðruvallaklaustri . „ .. 

Guðbjörg Aradóttir trá Þóroddstað 

Sigríður Þorbergsdóttir frá Húsavik, „ . 010 

Sigríður Jónsdóttir frá Þönglabakka. AR 

Anna Íngibjörg Kristjánsdóttir frå Þóroddsstað „ . 

lngibjörg Hinriksdóttir frá Stokkseyri 

Guðrún Bjarnadóttir frå Saudanesi . . FA 

Kristin Thorlacius írá Saurbæ i Eyjafirði 509008, 

Guðrún Ólafsdóttir frá Garpsdal A. 

—— Bamtals: 

815 

— 20 

— 110 

— 100 

— 60 

— 50 

— 50 

— 20 

— 50 

— 120 

— 90 
— 80 

— 80 
— 70 
— 80 

— 40 

— 50 
— 80 
— 70 
— 80 

— 40 

— 20 
—… 58 

— 90 
— 40 
— 60 
— 50 
— 80 
— 20 
— 100 
— 100 
— 100 
— 90 
— 20 

— 50 
— 60 

— 40 
— 70 
— 50 
— 20 

— 30 
— 20 
— 20 
— 80 

—- 50 

— 120 

— 8149 
— 80 

— 90 

— 40 

als: kr, 5681,4ð
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um aðalfund 

Sýslunefndir 
unni. Hver sýslunefnd 

framkvæmd á eitrun fs 

þykkir. Frar 

skýrslu um ei 

Amtsráði 

reglur sýslune 

nefndirnar senda 

eptirlit með 

ir, ef einhverjar sýslur 

stjóra 
sýslusjóði, 

Amtsráðið 

vinnslu væ 

skýrslu um 

sem ska 

sýslumenn 

nákvæma 

Framlögð 
9 

Fram voru lagðar skýrslur um 

sýslu - og Skagafjarðarsý 

þeirri sýslu vantaði 

hreppum, ' 

hugaði Sas 

  

það oddi 

dags. 9. 
öllu sauðfje næsta haust í 

lyfi, sem væri óyggjandi 

Eptir allmiklar umr 

sínum að fyrirskipa almen int, næst 

á saudfje i öllum sýslum amtsins, sem fyrst eptir að tje er tekið í hús og 

eigi síðar en fyrir lok næstkomandi nóvbr.mánaðar, svo og að kveðja til 

  
19, dag júlímán, 1898, 

Roykjavík, Ísafoldarprentsmiðja 189 
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19. 

20. 

  

    

    

   
   

    

    

   
   
   

ss með fyleiskjölum, skrá yfir innstæðu 14. 

reikninginn os svörum reikningshaldara. 
#1 

ð fyleiskjölum, skrá yfir innstæðu 14. 

reikningshaldara. 

    

   

fylgiskjölum, skrá vfir innstæðu 14, 

og svörum reiknineshaldara. 

eð fylgiskjölum. 

narsyni fyrir skólastjórasýsl- 

dags. 9. f. m. 

næst samþykkti það veitingar- 

emdir endurskoðenda við 

  

S = = ar
 

5 Á A
 nm = 1, dags ó. marz þ. á., þar 

inn ni EI Evafjarðarsýslu, að amts- 

rå, dags. 10. apríl 1886 og stað. 

í s. á. fyrir Prentsmiðjusjóð Norður. os Austuramtsins yrði 

| i samkvæmt hinum upprunalega til. 

gangi gefenda Í rks á Akureyri. 

Amtsráðið tekur fram. að það telji mjör æskilegt, að skipulagsskránni 

breytt þannig, bví að b: æði hafi prentverk á Akureyri, sem er hið eina 

i årum, og hins vegar sje minni á- 

anum á Möðruvöllum og 

þar sem þeim sje nú veittur 

Fram var lagt br 

sem hann ber fj 

ráðið vildi 

5 

  

sje 

i Norduramti 

stæda ad 

   Inu, me 

   

    

rá. er amtsráðið "samþykkti í í þá átt, 

) eflingar prentverki á Akureyri. 

Framlagt var álit frá nefnd þeirri, er kosin var á fundi amtsráðsins Í. á., 

til þess að semja reglur fyrir bókasafn amtsins og fylgdi því frumvarp í 

þá á i 

  

      
        
   
   

að gjöra mönnum í fjarlægð vid 

kur þess, að setja auka bókaverði í 

u fyrir útlánum og að leyfa mönnum 

  

sr stæ 

anaf 

lítt nýtar bækur safnsins, sem fengin 
ir eða látnar afsíðis, svo að þær 

að bókaskrá verði prentun að nýju yfir 

ði 500 kr. styrkur af jafn- 

  

verði velliur 

eglurnar fyrir safnið og 

að gjörðar væri.  Enn- 

og eins,næsta ár. Síðan 
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87 kaus það nefnd til að hafa umsjón með bókasafninu um næstu 3 år og 

  

hlutn þessir kosningu: 

Ámtmaður Páll Briem, 

Bæjarfógeti Kl „jón n og 

Prestur Jónas. Jónasson; að Hrafnagili 

nefnd þessari var falið að sækja um aukinn styrk af landssjóði til safnsins, 

  

21, Var samin svohljóðandi: 

Áætlun 

yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Norðuramtsins 1897; 
Tekjur: kr. a. 

1. Áætlaðar eptirstöð var . , . . . . . . . . 1200 00 

2, Jafnaðarsj , , „ 2200 00 

  

3400 00 

Gjöld; 

í. Til amtráðsins . . . , , . . . , . „ 400 00 

     

  

  

2. — heil . . . . . 200 00 

a, Í á iky . . . . . . kr. 300 

b. —- Eyfirðinga . . . . . . — 300 

c. Amtsbókasafnsins . . . . . . . — 500 

d. Sigurðar Sigurðssonar á Draflastöðum . . . — 300 1400 00 

á. Vextir og afborgun af Skjálfandafljótsbrúarláni . . . „ 118 52 

5. Til Hår arskodana . . . . . . . . . . … 300 00 

6. — fangahússins á Akureyri . . . . . . . „ 50 00 

í, Óvisa ú útgjöld . . . , . . . , . . . 981 48 
3400 00 

Fleiri mål komu ekki til umrædu. 

Fundi slitið. 

Páll Briem. B. G. Blöndal. Árni Jónsson. 

Olafur Briem. Stefán Stefánsson. 

Íslands Norðuramt, 

  

Akureyri 12. júní 1896. 

Páll Briem 

ss Skýrsla 
um efnahag sýslusjóðanna í Norðuramtinu 1895. 

I. Húnavatnssýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . . . . kr. 706 81 

Lán úr landsjóði. . . . . . - — 3000 00 

Niðurjöfnun, 15 a. á hndr. . . . .… — 1790 49 

Aðrar tekjur . . . . . . — 100 00 kr, 5597 36



Kostnaður sjóðsins . 

Eign til næsta árs , 

TI. Skagafjarðarsýsla. 
Tekjur; 

Eign frá fyrra ári 
Bankalán tekið á árinu 

Niðurjöfnun, 12 a. á hndr. 
Aðrar tekjur og tillag úr landssjóði. 

Gjöld; 

Kostnaður sjóðsins 
Eign til næsta árs  . . . . , 

III. Eyjafjarðarsýsla 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . 

Niðurjöfnun á árinu, 12 a. á hndr. 

Aðrar tekjur og tillag úr landssjóði. 

Gjöld; 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs . . . . . 

IV. Suður-Þingeyjarsýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 

Niðurjöfnun 20 a. á hndr.. 

Aðrar tekjur 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri, 13. júní 1896. 

Páll Briem. 

Skýrsla 

  

kr. 537 

— 1437 

— 180 

kr. 1474 

— 680 

kr. 285 

— 1707 

— 486 8 
kr. 1909 

— 263 

um efnahag sýsluvegasjóða í Norðuramtinu 1895. 

I. Húnavatnssýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 

Ársvextir af láni 

kr. 379 

— 900 

om 1 

| 20 

) 10 
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04 
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6209 96 

6209 96 

2154 39 

2154 39 
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2112 92 

1281 39 
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1896 110 
89 

Gjöld: kr a 
Vegakostnaður ,. . . . . ,„ kr. 298 50 
Ymisleg gjöld  , , . „ — 7 00 
Sýsluvegasjóðsgjald til landssjóðs ; … — 566 40 
Eign til næsta års |, , , , . „ — 409 49 1981 39 

Il. Skagafjarðarsýsla. 

Tekjur; 
Eign frá fyrra ári . . . . . „ kr. 90 51 
Sýsluvegagjald . . . . . . . —- 1063 75 
Tillag úr hreppavegasjóðum . . om 3 00 1147 26 

Gjöld; 
Vegabótakostnaður . . . . . … kr, 1056 49 
Eign til næsta árs , , . , . . — 9077 1147 96 

TIL Eyjafjarðarsýsla. 

Tekjur: 
Eign frá fyrra ári . . . . . kr. 288 05 
Sýsluvegasjóðsviald . , . . . „ — 1222 50 1510 55 

Vegabótakostnaður  . . . . . .… kr. 1245 80 
Eign til næsta árs . . . . . — 264 76 1510 55 

IV. Suður-Þingeyjarsýsla. 

Tekjur: 
Eign frá fyrra ári . - . . „ kr. 144 00 
Sýsluvegasjóðsgjald. . . . . . — 908 75. 1052 

Gjöld: 
Vegabótakostnaður . . ' . . . kr. 
Eign til næsta árs . . . . or 
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Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri, 15. júní 1896. 

Páll Briem. 

90 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Norðuramtsins 1895. 

1. Í sjóði við árslok 1894: 

a. 1 óendurgoldnum fyrirframborgunum frá 1885 

b. Í peningum 

  

. — DU & 1975 51 
Niðurjöfnun á lausafje í amtinu 20 a. á hvert gjaldskylt hundrað 3269 90 
Endurgoldnar fyrirframborganir: 

Fyrir selda karbólsýru á Húsavík '95, 16/a7 telst hjer . . . 0 21 

Lo
 

„9 a 

Samtals kr, 5245 62



1. Kostnaður 

    

2. Til heilbrigð . . . . 

3. Til menn la 

a. Kvennaskólans á Laugalandi . . . 

b, Kvennasl óla ns 

Til heyrnar- 

Vextir 

Kostnaður vi . . . . 

Fangahúsið á Akureyri . . ; . 

Ýmislegur kostnaður. . . . 

. Ófáanl legar fyrirframborganir frá 1885 

10. Til jafnaðar m 3 
, 

I sjóði 

t 
JJ

 og a 

o
 

oo
 

må
 

      

Páll Bráem. 

  

2. 

a jöld 

1. Styrkur veittur búnaðarskólanum á Hólum 
9 
2. 

  

Skri fstofu Norduramtsins, 

Påll Briem, 

     
Norduramt, ÍNN 15, jan. 

  

Akureyri, 

kr. a. 

. . . 348 

167 75 

300 00 

. — 300 00 

— 200 00 800 

1669 

00 

10 

. . . . 118 52 

. . . . 166 50 

. . . . 20 68 

. . . . 44 98 

. . . 118 98 

. , . 0 2l 

  

1896. 

1895, 

. ,„ kr, 594 66 

. . — 400 00 

„277 2000 00. 3044 66 

119 79 

kr. 3164 45 

  

119 79 

San atals | kr. 

15. jan. 1896, 

91



1896 

92 

2. 

3. 

4, 

5. 

93 

“ 
in 

112 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld bókasafns Norðuramtsins 1893. 

Tekjur: kr. a. 
Í sjóði frá fyrra ári. 2 95 30 
Tillag úr landssjóði . . . . . . . . 200 00 
— — jafnaðarsjóði . . . . . . . . 200 00 

Frá notendum safnsins . . . . . . . . 29 00 
Skuld við reikningshaldara . . . . . . . . 29 57   

Samtals kr. 553 87 
Gjöld: 

Fyrir bækur  . . . . ; . . . . . 314 66 
Fyrir bókband. . . . . . . . 64 50 
Síðasta afb . . . . . 100 00 

. . . . . . . . . 50 00 
Annar kostnaður . . . . . . . , . . 24 71 

Samtals kr. 558 87 
Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri, 13. júní 1896. 

Dáll Briem. 

  

in af bókasafnsstofunni 

Bókavarðar laun 

  

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Prentsmiðjusjóðs Norðuramtsins 1895. 

1 sjóði frá Í. á.: 

Í skuldabrjefum einstakra manna . . . , . . „ 2700 00 
af skuldabrjefum „ 108 00 

Samtals kr. 2808 00 
. . . . . 

Gjöld: 

        

   

   

  

£ 
im á Möðruvöllum Ólafi Funnarssyni frá 

áli Steingrímssyni frá Neðstabæ í Húna- 
1. . . . . . . . . kr, 54 00 

yjum á Laugalandi: Sigríði Stefánsdóttur frá 
: irdardal og Pérunni Bjarnardått- 

ur frá Dölum í Fáskrúðsfirði . . . . „— 54 00 108 00 

. „ 2700 06 

Samtals kr. 2808 00 
Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri, 15. jan. 1896, 

Páll Briem. 

  
Í sjóði til næsta árs



396 på
 

0
0
 Stjórnartíðindi B. 15. 113 

Reikningur 94 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Jóns Sigurðssonar 1895. 

Tekjur; 

a
 Í sjóði 1. jan. 1895: 

a. Í fasteign . . . . . .… kr, 12490 60 

b. Í veðskuldabrjefum . . . . . .… — 14311 85 

c. I sparisjóði Akureyrar . o— 542 99 

d. Ógoldnar leigur og landskuld af Gloppn 1882 ís — 19 75 

e. Í peningum. . . . . . . „ — 1374 40 98738 99 

Vextir: 

a. Af leigufje sjóðsins árið 1895 alls  . . . kr. 515 58 

b. — sparísjóðsbók til !/12 795 . . 7 21 93 535 81 

3. Jarðarafgjöld: 

a. Landskulúir í fardögum 1895 1216!/2 al. á 4T a. kr. 571 29 

b. Leigur á Mikaelsmessu: 

  

1. 380 al. á AT a. . . í „ kr. 180 95 

2. 50 pd. smjör á bl e. : Lr 15 00 — 196 25 167 54 

4. Óborgaðir vextir til "1/6 795. . . . . . . i . 62 33 

. Endurborguð lán . . . . . . . ; á . 125 00 

6. Til jafnaðar við gjaldalið 3 , . . . . . . „ 2600 00 
  

Samtals , kr. 33429 17 

Gjöld: 

Go
 

D
O
 
ma
 „ Umboðslaun ”/6 af hinum inuheimtu tekjum . . . . kr. 127 92 

.„ Hlutdeild Kristness:í láni til Staðabyggðarmýra . . . — 32 00 

.„ Lánað gegn fasteignarveði . . . . . . . — 2600 00 

Til jafnaðar við tekjulið 5 . . . , . . . — 725 08 

o
r
 

„ 1 sjóði til næsta árs: 

a. Í fasteign . . . . 

Í veðskuldabrjefum  . . : . 

c. Í sparisjóði Akureyrar 

  

d. -Ogoldnar leigur og landskuld af Gloppu 1882/83 5 Ð 5 I 

e, Ogoldnir vextir 1895 

f, Í peningum. . . 29944 25 

  

Samtals kr. 33429 17 

Íslands Norður- og Austuramt, Akureyri, 10. jan. 1896. 

Páll Briem. Davíð Gudmundsson. 

94, dag júlímán, 1896, 

Beykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1896



1896 

96 

114 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Jóns Sigurðssonar til Svarfaðardalshrepps 1894/5. 

D
O
 Fm
 

os
 

AA
 

F
R
 

&
 

Tekjur: 

Eign í fardögum 1894: 

a. Í fasteign . . 0... kr, 2310 00 
b. Í ógol idnum leigum og landskt I af Gloppu 1882/88 —- … 19 75. 2399 75 

Afgjåld: 
a. Leigur haustið 1894 eptir 4!/4 kúgildi, 85 meðal- 

álnir eptir verðlagsskrá 189%/95 á 46 a. . -—— 39 10 

b. Landskuld i fardågum 1895, 2011/s2 medalålnir 

eptir verdlagsskrå 1895/96 å 47 a. . . . — 94 71 

G. Leigur haustið 1895, eptir 4!/4< kúgildi, 8Sð meðal- 

álnir eptir verðlagsskrá 18%/96 á 47 a. . . — 39 95 173 76 

Samtals kr. 2503 51 

Gjöld: 

Umboðslaun 1/6 af hinum innheimtu tekjum . . „ kr. 28 96 

Borgað sveitarsjóði Svarfaðardalshrepps . . . . „ — 144 80 

Ofáanlegar leigur og landskuld af Gloppu 188?%s3 . . — 19 75 

Eign vid årslok 1895: 

Í fasteign . . . . . . . . . . . — 2310 00 

Samtals kr. 2503 Öl 

Íslands Norður. og Austuramt, Akureyri, 10. jan. 1896. 

Páll Briem. Davíð Guðmundsson. 

  

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs fátækra ekkna og föðurlausra barna 

í Eyjafjarðarsýslu og Ákureyrarkaupstað 1895. 

  

Tekjur; 

Í sjóði 1. jan. 1895: 
a. Jörðin Einarsstaðir með Pjetursborg . . „ kr. 2000 00 

b. Í sparisjóði Akureyrar. . . . . . —— 756 37 2756 37 

Gjafir frå ymsum . . . . . . . . „ 36 06 

Afgjald 1895: 

a. Af Einarsstöðum . . . . . . kr. 103 40 

b. — Pjetursborg . . . . . . . — AT 00 150 40 

Í gjafahirzlunni fundust . . . . . , . . 6 00 

Vextir af inneign í sparisjóði . . . . . . . „ 30 57 

  

Til jafnadar færist gjaldalidur 3 , . , . . „ 86 88 

' Samtals kr, 3066 28
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Gjöld: 

Styrkur veittur 16 ekkjum. 

Borgun fyrir auglýsingar 

Lagt í sparisjóð Akureyrar. 

Eign til næsta árs: 

a. Einarsstaðir og Pjetursborg. 

b. Í sparisjóði Akureyrar. 

kr. a. 

130 00 
6 15 

86 88 

kr. 2000 00 
— 843 25 2843 25 

Samtals kr. 3066 28 
  

Skrifstofu Norduramtsins, Akureyri, 15. jan. 1896. 

Páll Briem. 

Skýrsla 

um efnahag sýslusjóða í Suðuramtinu 1895. 

I. Vestur-Skaptafellssýsla. 

Tekjur: 

a. Eign frá Í. á. 

b. Sýslusjóðsgjald. 

c. Aðrar tekjur 

*jöld: 

a. Kostnaður sjóðsins 

b. Eign til n. á. 

II. Vestmannaeyjasýsla. 

Tekjur: 

a. Sýslusjóðsgjald. 

Gjöld: 

a, Skuld við reikningshaldara 

Kostnaður sjóðsins 

c. Eign til n. á. 

S 

III. Rangárvallasýsia. 

Tekjur: 

a. Eign frá Í. á. 

b. Sýslusjóðsgjald. . 

c. Sýslusjóðsgjald frá Í. á. 

Gjöld: 

a. Kostnaður sjóðsins 

b. Til jafnaðar fært 

c. Eign til n. á. 

— „50 00 kr. 1827 06 

2 56 kr. 1827 06 

kr. 300 00 kr, 300 00 

kr. 300 00 

kr. 504 41 
— 2474 78 
— 180 00 kr. 3159 19 

kr. 2354 28 

— 180 00 

— 624 91 kr. 3159 19 

1896 

96 

97
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IV. Årnessysla. 

Tekjur: 
Eign frå f, å. 

Syslusjådsgjald. 

Adrar tekjur 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins 

Eign til n. á. 

V. Gullbringu. og Kjósarsýsla, > 5 u d 

Tekjur: 
Fign frå f. å. 

Sýslusjóðsgjald. 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins 

Eign til n, á. 

VI. Borgarfjarðarsýsla. 
Tekjur: 

Eign frá í. á, 

Sýslusjóðsgjald. 
Aðrar tekjur - . . . 
Til jafnaðar við 100 kr. af gjaldlið Í, sem 
eru fólgnar í gjaldlið V. 9. 
Skuld við landssjóð. 

Gjöld: 
Skuld við landssjóð. 
Kostnaður sjóðsins 
Eign til n. á. 

kr. 800 33 

— 2000 00 

kr. 1101 67 

— 648 98 

kr. 28 73 

— 1383 58 

— 185 50 

— 100 00 

—- 600 00 

kr. 700 00 

— 1214 3 

— 383 47 

Skrifstofu Suduramtsins, Reykjavik, 27, jåni 1896. 
J. Havsteen. 

Skyrsla 
um efnahag sýsluvegasjóða i Suduramtinu 1895. 

I Vestur-Skaptafellssýsla. 
Tekjur: 

Eign frá f. á. 

Sýsluvegagjald. . . 

Gjöld: 
Til aðalpóstleiðar 

Til sýsluvega 

kr 8 37 

— 445 00 

kr 

kr, 

kr. 

kr 

. 3150 33 

. 3150 33 

1750 65 

1750 65 

. 2297 81 

kr. 2297 81 

kr. 453 37
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Til gufubátsferða 

Eign til n. á. 

Il. Vestmannaeyjasýsla. 

Tekjur: 
Sýsluvegagjald. 

Skuld við reikningshaldara 

sjöld: 
Skuld við reikningshaldara 

Til sýsluvega 

III. Rangárvallasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá f. á. 

Sýsluvegagjald. 

Gjöld: 
Til sýsluvega 

Eign til n. á. 

IV. Árnessýsla, 
Tekjur: 

Eign frá f. á. 

Sysluvegagjald. 

Aðrar tekjur 

Gjöld : 
Kostnaður sjóðsins 

Eign til n. á. 

V. Gullbringu. og Kjósarsýsla. 

Tekjur: 
Sýsluvegagjald. . 

Skuld við reikningshaldara 

Gjöld: 
Skuld við reikningshaldara frá fí. á. 

Til sýsluvega 

VI. Borgarfjarðarsýsla. 

Tekjur: 
Eign frá f. á. 

Sýsluvegagjald. 

Til jafnaðar við 

lið d.) 

Flutt kr. 

gjaldlið a. (sbr. gjalad- 

216 00 

— 150 00 

— 27 37 

kr. 119 90 

— 134 24 
  

kr. 462 20 

— 998 Tó 

kr. 1192 96 

— 262 99 

kr. 85 37 

— 1735 63 

— 459 80 

kr. 2129 93 

kr. 1616 25 

— 29 43 
    

kr. 20 00 

— 1625 68 

kr. 421 98 

— 671 25 

— 400 00 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

T kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

453 

254 

254 

1455 

1455 

2280 

2280 

1645 

1645 

1493 

37 

14 

14 

95 

80 

80 

68 

68 

1896 
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98 Gjöld: 

  

a. Skuld við landsbankann. . . ,„ kr. 

b. Til sýsluvega o. fl. . . . . . mr 

c. Til hreppavega . . . . orm 

d. Borguð skuld vid landsbankann  . 

e. Eign tiln. á. . . . . . kr. 1493 23 

  

uni 1896. DO
 

1
 

mi
 Skrifstofu Suðuramtsins, Reykjavík, ] 

J, Havsteen. 
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um aðalfund amtsráðsins í Suðuramtinu 23.—25 júní 1896. 

Ár 1896, 23. dag júnímán., var aðalfundur amtsráðsins settur og haldinn 

i Reykjavík af forseta amt een, ásamt amtsráðs- 

mönnunum sýslumanni Guðlaugi Guðmundssyni (úr Vestur-Skaptafellssýslu), síra 

Skúla Skúlasyni í Odda (úr Rangárvallasýsla), síra Valdimar Briem á Stóra- 

Núpi (úr Árnessýslu), Þórði | reppstjor: a Gu Ömundssyni á Neðra Hálsi (úr Gull- 

bringu- og Kjósarsýslu) 'asti 1syni á Reykholti (úr 

Borgarfjarðarsýslu). 

      

sráðsins, amtmanni Júlíus Havs 

1 
í 

  

síra Fudn     

Þessi mál komu til umræðu á fundinum: 

1. Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suðuramtsins 

fyrir 1895 og var hann falinn amtsráðsmönnunum úr Borga rfjarðarsýslu og 

Gullbringu- og Kjósarsýslu til endu 1 

2. Forseti lagði fram reikning yfir tekiur og gjöld búnaðarskólasjóðs Suður- 

amtsins fyrir 1895 og var hann falinn amtsráðsmönnunum úr Vestur-Skapta- 

fellssýslu og Árnessýslu til endurskoðunar. 

3. Enn fremur var lagður fram reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs 

þjóðjarðalandseta og ekkna þeirra í Suðuramtinu fyrir 1895 og var hann 

falinn amtsráðsmanninum úr Rangárvallasýslu til endurskoðunar. 

4. Þá var enn lagður fram reikningur yfir tekjur og gjöld eldgosasjóðs Suður- 
amtsins (Eyjafjallahreppanna) fyrir 1895 og var hann falinn sama amts- 

ráðsmanni til endurskoðunar. 

5. Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld búnaðarskólans á Hvanneyri 

eða reikning yfir viðskipti amtsins við búnaðarskó stofnunina 1895— 1896 

og reikning skólastjóra yfir tekj dl 1895 — 1896 

Enn fremur voru lagði | 

  

    
   

  

   

    

      

    

jöld kirkjunnar 

  

úr Borgarfjarðar- HINAR     
tur-Skapi    

  

6. Forseti ákýrði frá endi iknings- 

falið 

  

ins úr Gullbringu- og Kjósarsýslu 

honum.



1
 

10. 

Forset 

hefðu 

sem í hlut ættu, 

um 27,—29, juni 

      

     

   
    

       

    

   
    

  

   

  

   

  

    

   
   
   

  

      

    

     

f. á. fyrir 1894. 

Þá voru la ingar úr öllum sýsl- 

um amtsins fyrir 1895, sem í u veri( 1ískoðaðir af endurskoðendum 

sýslunefnda! 

Reikning: nema reikningarnir úr 

Gullbringu. og a falið að úr- 

fenginni upplýs- 

luvegasjóðsreikning- 

jón af fáeinum at- 

        

skurða 

ingu með 

  

urinn úr 
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örðabókum sýslu- 
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verja megi úr 

Eyrarbakka og 

e, 

f, 

Forseti . | , a hann út 

af óreglu, taðar hefði sjer um meðferð á styrKtarsjóðum 

handa i ] . ad leggja 
til athugun- 

gr. laga þess- 

svo það sjáist, 

athugavert við 

a eptirlit með, að 

kýrslunum, og áð hreppunum væri 

hald cíndta laga. 

Af hinum 

anna á y 

frá er skyri 

  lunefnd- 

ári hafði fyr nefndum lögum verið fram fylgi eins og 

sdu gjörðabókarendurritum frá aðalfundum sýt 
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Í Vestur. Skaptafellssýslu var allt í lagi hjá öllum hreppum sýslunnar 
og skýrslur od: reikningar til ársloka 1895 fram komnir, nema úr Hörgs- 
landshreppi. r þessum hreppi vantaði skýrslur eða reikningsskil fyrir 
1893, 1894 og 1895 en framlagðar skýrslur um gjaldskylda menn fyrir 
nefnd ár fullnægja eigi því, sem fyrir er mælt í 8. gr. laga 11. júlí 1890 
um styrktarsjóði handa alþýðufólki. Ráðið fól forseta að skora á sýslu- 
mann áð annast um, að nákvæm reikningsskil yrðu gjörð fyrir alþýðu- 
sjóðnum þar í hreppnum til ársloka 1895, fyrir lok október næstkom. 
andi og gefa forseta ráðsins tilkynning um, að svo væri gjört, 
Samkvæmt  gjörðabókarútskriptinni úr Vestmannaeyjasýslu voru full- 
komin skil gjörð fyrir styrktarsjóð hreppsins við árslok 1895. 
Í Rangárvallasýslu höfðu reikningar yfir tekjur og gjöld styrktarsjóð- 
anna handa alþýðufólki fyrir 1894 verið fram lagðir, nema úr Fljóts- 
hlíðarhreppi og hafa verið kosnir tveir úr sýsli unefndinni til þess að end- 
urskoða þá. Samkvæmt 8. gr. laga 11. júlí 1890, um styrktarsjóði handa 
alþýðufólki, eru það hlutaðeigandi hreppsnefndir, sem eiga að sjá um 
endurskoðun reikninganna, en amtsráðið verður að álíta, að það sje heppi- 
legt, að sýslunefndirnar yfirlíti sjálfa reikningana. Að eins reikningarnir 
fyrir 1894 hafa verið fram lagðir, en með því sýslunefndarfundurinn var 
haldinn 26.—28. marz þ. á., þá hefðu skýrslur átt að geta legið fyrir, 
sem næðu til ársloka 1895, og skilríki fyrir því, að fje sjóðanna væri 
komið í Söfnunarsjóðinn. Ut af þessu fyrirskipaði amtsráðið, að sýslu- 
maður annist um, að hreppsnefndirnar og sjer í lagi hreppsnefndin í 
Fljótshlíðarhreppi hafi hinar lögboðnu skýrslur til fyrir lok næstkom. 
andi október um efnahag fyrnefnda sjóða, sem nái til ársloka 1895; 
skyldi því næst sýslumaður skýra forseta ráðsins frá, að svo væri 
gjört. 

Á sýslunefndar fundi Árnessý slu8.— 11. apríl þ. á. höfðu verið fram lagð- 
ar skýrslur um efnahag styrktarsjóða handa alþýðufólki fyrir 1895, nema 
úr Skeiða-, Gaulverjabæjar- og Stokkseyrarhreppum. Amtsráðið skipaði 
svo fyrir, að sýslumaður skyldi ganga eptir skýrslum og skilríkjum hjer 
að lútandi úr nefndum 8 hreppum fyrir lok októbermán. næstkomandi, 
og skýra forseta amtsráðsins frá, að svo væri gjört, u 

(Framh,). 

Oveitt prestakail. 

Hjaltastaður í Norðurmúlaprófastsdæmi, Hjaltastaðar og Eiðasóknir, PÞrestsekkja 
er í brauðinu, sem nýtur eptirlauna samkvæmt lögum. Metið 1868 kr. 70 a. Veitist frá 
næstu fardögum. Umsóknartrestur til ágústloka næstkomandi.



Stjórnartíðindi B. 16. i2i 1896 

Brjef landshöfðingja tél stiptsyfirvaldanna um lántöxu handa Berunesskirkju.— 100 
Samkvæmt tillögum stiptsyfirvaldanna í þóknanlegu brjefi, dagsettu 6. þ. m., 8. júlí 

veiti jeg hjer með leyfi mitt til þess, að presturinn að Berufirði taki 1200 kr. 
lán, sem eigi getur fengizt úr landssjóði, til kirkjubyggingar, þannig, að lánið 

endurborgist á 16 árum með jöfnum árlegum greiðslum af tekjum kirkjunnar, 

og, ef þær eigi hrökkva til, af tekjum prestakallsins. 

Þetta er stiptsyfirvöldunum þjónustusamlega til vitundar gefið til þókn- 

anlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Skýrsla 99 

um aðalfund amtsráðsins í Suðuramtinu 23.—25 júní 1896. 

(Framh.). 

e, Af gjörðabókarútskriptinni úr Gullbringu. og Kjósarsýslu 18.— 15. apríl 
þ. á. sjest ekki annað en að sýslunefndin hafi við fundarlok falið for. 

seta sínum og sýslunefndarmanninum í Garðahreppi að rannsaka styrkt. 

arsjóðsskýrslur hreppanna. Jafnframt lagði forseti fram brjef sýslu- 

mannsins Í nefndri sýslu 20. april þ. á. um það, að styrktarsjóðsgjaldið 

úr Rosmhvalaneshreppi og Grindavíkurhreppi fyrir 1893 væri innborgað 

í Söfnunarsjóðinn, Með svo felldu móti hefur sýslunefndin alls eigi full. 

nægt Riða landshöfðingjabrjefsins 21, sept. Í. á., og það er eigi 

hægt að sjá af gjörðabókarendurritinu, hvort nokkrar skýrslur hafi ver- 

ið fram lag aðar á sýslunefndarfundinum. Amtsráðið sagði svo fyrir, að 
sýslumaður skyldi annast um að allar hreppsnefndirnar sendu honum hinar 

fyrirskipuðu skýrslur, sem næðu ársloka 1895, með nægum skilríkj- 

um fyrir því, að fje sjóðanna væri inn borgað í Söfnunarsjóðinn. Skýrsla 

um, að þessu væri fullnægt, skyldi svo vera komin til forseta fyrir lok 

október næstkomandi. 

f. Gjörðabókarútskriptin úr Borgarfjarðarsýslu viðvíkjandi fundarhaldi nefnd. 

arinnar 13.— 15. apríl þ. á, ber það með sjer, að reikningarnir sjálfir 

yfir tekjur og gjöld alþýðustyrktarsjóðanna fyrir 1895 hafi verið rann. 

sakaðir, og það sjest eigi, að neitt verulegt hafi fundizt athugavert 

við þá. 
11. Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Árnessýslu, 20. april þ. á., þar 

sem hann samkvæmt ályktun sýslunefndarinnar ítrekar áskorun hennar við 

landshöfðingja frá í fyrra um, að ákveðið verði sem fyrst, hvar flutninga. 

brautir skuli lagðar um sýsluna, og fer > þoss á leit, að amtsráðið vilji að 
nýju beina þessu máli til landshöfðing)j 

Amtsráðið varð að vera á sömu skoðun um þetta mál sem í fyrra, sbr. 

skýrslu um fund amtsráðsins 27.—29. júní Í. á. (Stjórnartíðindi 1895, B. 

bls, 195), að rjettast væri að bíða með þetta, þar til landshöfðingi, að fengnu 

áliti vegfræðings, um stefnu brautanna, heimtaði álit sýslunefnda og amts- 

ráða um þetta málefni. Samt sem áður hafði amtsráðið ekkert á móti því, 

    

   

#4, dag júlímán. 1896, 

Beykjavík, Ísafoldsfprónismiðja Í
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12. 

13. 

14. 

122 

að skrifa landshöfðingja aptur um málaleitun þessa, og fara þess á leit, 

að hann gjörði ráðstafanir til þess, að ákveðið yrði, hvar leggja skyldi 

þessar flutningabrautir, svo ei itthvad endilegt yrði gjört út um það, hvar sýslu- 
14 
id vegirnir skyldu liggja. 

    
Endurskoðendur lögðu aptur fir tekjur og gjöld jafnaðar- > J a DJ J 

sjóðs Suðuramtsins 1895, os cktur án athugasemda 

Endurskoðendur lögðu fram aptur reikninginn yfir tekjur og gjöld búnaðar- 8 ) J ð SJ 

skólasjóðs Suðuramtsius 1895, og var hann sömuleiðis samþykktur án at- 
hugasemda. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Árnessýslu, 20. apríl þ. á, þar 

sem hann samkvæmt ályktun sýslunefndarinnar endurnýjar beiðni hennar 
frá í fyrra til landshöfðingja um, að hann láti verkfræðing landsins, þegar 
hann ætti ekki mjög annríkt, skoða brúarstæði á þessum ám í sýslunni: 
1. á Sogi | i idru, 2, å Bruarå milli Miklaholts og Spóastaða, 3. á 

sug ly á Hvítá á Brúarhlöðum, og gjöra áætl- 
þessar.     

     eg8s4 antor DUSSE ADTUE u 1 að 

  

Amtsráðið ál; | ir upp fyrir landshöfðingja, 
sbr. skýrslu um fund amtsráðsins 2729. júní f. á. (Stjórnartíðindi 1895, 

B. bls. 195), enda hefur sýslumaður skýrt svo frá, að hlutaðeigandi sveitir 

hefðu jafnvel í byggju að kosta sjálfar að minnsta kosti sumar af þessum 
brúm, ef til vill að 

Forseti skýrði amtsrådinu frå, ad 
beim, sem amt i ål] 

—29, juni f, å 

Forseti lagdi 

  

   

  

   

    
    

   

andshöfðinginn hefði tekið á móti húsum 

1 fund amtsrådsins, 27, 

20. april þ.á. þar sem 

á leit, að amtsráðið 

„Tógitsðing landsins 

ldu væri hentagra, 

' og Ölfusárbr úarinn. 

leið, eða þar á milli, 

a sem ekki væri búið 

rið um að leggja veg. 

n þess, að me í hluti sýslunefndarinnar 

  

     
ni um AK VÆ 

L 
um bad vid 

    

  

   
áður en 

ad rannsaka 

inn; jafnframt 

hallist fremur 
Jafnhliða þe 

    

        

  

úr Rangárvalla- 
sýslu, 10. aprií t endurrit af 

brjefi i mat arg þ.á., um 

hinar umræddu vegas irmannsins, að veg. 

urinn skyldi lagður um syðri leiðina, sem væri beinni en hin og hefði 

ýmsa aðra kosti til að bera. 

  

þó
r Amtsráðið ályktaði, að það gæti eigi farið lengra út í þetta mál, en að 

afgreiða fyrnefndar málaleitanir til landshöfðingja, ef hann kynni að sjá 
sjer fært að taka þær til greina,



17. 

20. 

21, 

Amtsráðið samþykkti þá ályktun sýslunefndarinnar í Rangárvallasýslu, að 

lögferjan á Króki við Þjórsá skyldi lögð niður, enda er þessi ferjustaður 

skammt frá brúnni yfir Þjórsá á Þjótanda, og enn fremur þá ályktun 

NA nnar Í Árne ðum og Ferjunesi 

yrðu lagðar niður 

  

rinrnar á Egils: 

  

7slu, að 18:      

Forseti la aði fram skýrslur um kennsluna í kvennaskólanum í Reykjavík 

fyrir skólarið 1895— 96 og reikning yfir tekjur og gjöld skól 96 

til yfirlits, — Amtsráðið veitti skólanum 100 kr, styrk úr jafnaðarsjóði ept- 

ir framlagðri umsókn, 

          

Forseti fór þess á leit, að amtráðið vildi veita 50 kr. úr jafnaðarsjóði nú á 
Posen yfirstandandi åri og eptirleidis årlega fyrst um sinn sem båknun fyr- 

r skriptir vid amtsrådid, Amtsráðið samþykkti slíka fjárveiting. 

Forseti skýrði amtsráðinu frá þeim ráðstöfunum, sem gjörðar höfðu verið á 

árinu 1895 og yfirstandandi ári í flestum sýslum Vesturamtsins, svo og Í 

Borgarfjarðarsýslu og Gullbringu. og Kjósarsýslu gegn fjárkláða, sem álitið 

var að gert hefði vart víð sig meira eða minna, svo sem fjárskoðunum, 

lækningum og böðunum á stærri og minni svæðum, eptir því sem hefði 

þótt við eiga. 

Út af tilstandandi fjárskoðunum á komandi hausti eða vetri, á því svæði, 

sem nú var nefnt, áleit amtsráðið rjettast, að fjárskoðanir færu einnig fram 

í Árnessýslu vestan Hvítár og Öfusár og enn austar, ef lögreglustjóra þætti 

nauðsyn til bera. 

Forseti lagði fram frumvarp igjörðar fyrir Kjósar- og Gullbringu- 

sýslu, um notkun afrjetta, fjallskil, fjárheimtur, rjettahöld, meðferð á óskila- 

fje o. 2. og jafnframt erindi frá sýs dun efndarmanni Kolbeini Eyjólfssyni Í 

Kollafirði og Guðmundi bónda Magnússyni í Elliðakoti, þar sem þeir fara 

þess á leit, að amtsráðið synji um að staðfesta fyrnefnt frumvarp, vegna 

þess að þeir, sem eigendur eða ábúendur nefndra jarða væru með 19. gr. 

frumvarpsins sviptir þeim rjetti, sem þeir til þessa hefðu haft til að eignast 

ómerkinga, sem kæmu fyrir í Kollatjarðarrjett og Árnakróksrjett og sem 

mæður ekki helguðu sjer; framlögð voru einnig álit hreppsnefndanna í 

Kjalarneshreppi og Mosfellssv vel og bera þessi álitsskjöl með sjer, að nefnd- 

um jörðum hefur fylgt rjettur til ómerkinga eins og sagt var, enda eru 

nefndirnar fúsar til að Hata hlutaðeigendum missi ómerkinganna. Með því 

ákvæði vantar um slíkt endurgjald í frumvarpinu, sá amtsráðið sjer samt 

eigi fært að staðfesta frumvarpið eða öggilda það, en vildi fela forseta 

sínum að staðfesta nýtt frumvarp, þar sem bætt væri úr þessu, þannig, að 

rjettarbændurnir fengi ómerkingana eða fast endurgjald fyrir átroðning. 

Að öðr u leyti fann amtsráðið eigi neitt að athuga við frumvarpið, og gat 

reina nokkur mótmæli, sem komin voru fram 

frá reppsne fndinni Í „ Mosfe llssveit, 19. þ. m., sem var 
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og
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27. 
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Forseti lagði fim frumvarp til reglugjörðar fyrir Borgarfjarðarsýslu, um 
notkun afrjetta, fjallskil, rjettir, fjárrekstra o. f., og var það staðfest til 
þess að öðlast gildi 1. sept. 1898. 

Forseti lagði fram frumvarp til reglugjörðar fyrir Vestur-Skaptafellssýslu 
um eyðing refa með eitri, sem óskað er staðfestingar á. Amtsráðið sá sjer 
eigi fært að staðfesta eða löggilda frumvarpið, vegna þess, að svo er ákveð- 
ið í 8. gr. þess, að sektir skuli falla til sýslusjóðs, en samkvæmt 2. gr. laga 
22. marz 1890 um iðggiltar reglugjörðir sýslunefnda, eiga sektir eptir þeim 
reglugjörðum, sem þar ræðir um, að renna í hlutaðeigandi sveitarsjóð. 
Endurskoðandi lagði fram aptur reikning yfir tekjur og gjöld leiguliðasjóðs- 
ins 1895, og var hann samþykktur. 
Endurskoðandi lagði fram aptur reikning yfir tekjur og gjöld eldgosasjóðs- 
ins 1895, og var hann einnig samþykktur. 

Í samhljóðan við brjef landshöfðingja, dagsett 28. desbr. f.á., sem var fram 
lagt, um það, að sýslunefndir og amtsråd Jjetu, eptir ósk neðri deildar al- 
þingis, í ljósi álit sitt um, hvort eigi væri unnt að gjöra frekari ráðstafan- 
ir, en nú ætti sjer stað til eyðingar refum hjer á landi, lagði forseti fram 
þessi álit allra sýslunefnda í amtinu, nema sýslunefndarinnar í Vestmanna- 
eyjasýslu, sem eigi hafði verið leitað, og nefndarinnar í Gullbringu- og 

Kjósarsýslu, sem þrátt fyrir það, að amtið hafði í brjefi sínu til sýslumanns. 
ins þar, dagsettu 81. desbr. f.á., lagt svo fyrir, að hin eptirvæntu álit yrðu 
að vera komin fyrir næsta aðalfund amtsráðsins, hafði á síðasta fundi sín- 
um sett nefnd til þess að íhuga þetta mál og láta uppi álit sitt um það 
síðar, sem sje á haustfundi. 

Tillögur sýslunefndarinnar í Vestur Skaptafellssýslu, Árnessýslu og Borg- 
arfjarðarsýslu ganga allar út á það, sem útheimtir ný lög, en sýslunefndin 
í Rangárvallasýslu álítur, að eigi sje til neins að búa til ný lagaákvæði 
um þetta efni, heldur ríði mest á því, að framkvæmdir á þeim reglum, ssm 
þegar væru settar, færi í lagi, en sjerstök þvingunarlög í þá átt getur hún 
ekki sjeð, að hafisneina þýðingu. 

Amtsráðið ljet uppi það álit sitt um þetta mál, að nauðsynlegt væri, að 
gjörð yrðu almenn lög, sem giltu fyrir allt landið um eyðing refa og 
grenjavinnslu, sem kæmu í staðinn fyrir hinar núgildandi reglugjörðir um 
eyðing refa; skyldi eptirlitið með þeim framkvæmdum, sem hjer að lúta, 
falið sýslunefndunum, sem kysu svo marga menn úr hverri sýslu, sem þeim 
þætti við þurfa til þess að hafa umsjón með eyðingu refa, með eitri og 
grenjavinnslu; enn fremur skyldu lögin hafa inni að halda reglur, sem 
tryggðu samvinnu í þessu tilliti milli sýslnanna innbyrðis, og skyldi svo 
ákveðið, að allur kostnaður við eyðing refa, hvar sem væri, skyldi greiðast 
úr sýslusjóðum, sem allar sektir fyrir brot gegn lögum þessum skyldu 
renna til. Andvirði óskilafjir mætti einnig falla til sýslusjóða, ef sýslu- 

nefndir kynnu að ákveða svo. 

Forseti bar undir amtsráðið samkvæmt 1. gr. laga 13. april 1894, um 

breytingar á 3. og 5. gr. yfirsetukvennalaga 17. desbr. 1875, erindi yfirsetu-
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konunnar í 4. yfirsetukvenna umdæmi Sullbringu- og Kjósarsýslu (Sel- 99 

tjarnarneshreppi) Sigríðar Sigvaldadóttur, 

amtsráðið vilji leggja undir úrskurð 

-—
s 

=
 = 3 ð
 m hún fer þess á leit, að 

Singja neitun sýslunefndar- 

  

innar á fundi 22. nóvbr. f. á. um að veita henni 20 kr. launaviðbót eptir 

aldri, og var enn fremur fram lagt álits sýslunefndarinnar um nefnt 
   

erindi. 

Meiri hluti amtsráðsins komst að þeirri niðurstöðu, að leggja það til, 

yfirsetukonu þessari yrði veitt nokkur launaviðbót vegna þeirra meðmæla, 

sem hlutaðeigandi læknir hefur veitt henni, og vottorðs hreppsnefndarinnar 

um framkomu hennar og efnakringumstæður, en eigi samt meira en Í0 kr. 

árlega, þar sem hún eigi enn hefði þjónað nema 18 ár. 

i Forseti lagði fram erindi frá Sigurð 

þar sem hann fer þess á leit, að amtsr: 

sjóði, 

bónda Egilssyni á Þjótanda 15. þ. m., 

vilji veita sjer 30 kr. úr amts- 

sem þóknun fyrir ágang þann, sem hann varð fyrir 28, júlí f. á., þá 

  

er brúin yfir Þjórsá var vigð. 
Amtsráðið sá sjer eigi fært að veita neitt 

sjóði, 

um, ef hann kynni að sjá sjer fært að greiða 

  

í þessu skyni úr amts- 

meðmælum sín- 

það, sem sótt er 

en vildi skjóta beiðni þessari til landsl! 

    

um, úr landssjóði. 
Forseti lagði fram brjef landshöfðingja 8, 

tilldgu syslunefnda um breytingar å hinni nug 

tillögur þessar fram lagðar og einnig tillög 

hjeraði, sem eigi hafði getað mætt á hlutað 

Eptir tilmælum forseta tók amtsráðið mál 

uppi 

      

desbr. f. á., um að útvega 

læknaskipun, og voru 

raðslæknisins í 2. læknis- 

sýslufundi. 

til umræðu, og ljet það 

læknaskipun í Suðuramt. 

  

     

  

svo látandi álit sitt og tillögur um, 

  

inu þyrfti að vera til þess almenningur gæti orðið aðnjótandi fullnægjandi 

læknishjálpar, að skipun læknahjeraðanna sk) yldi vera þannig: 

1. 

2. 

mx 
HE
 

Co
 

= 

10. 

4. 

Vestur-Skaptafellssýsla frá Skeiðarársandi að Hólmsá og Kúðafljóti. 

Vestur-Skaptafellssýsla frá Hólmsá og afljóti að Jökulsá á Sól- 

heimasandi, að við bættum Austur-Eyj: ahreppi Í Rangárvalla 

sýslu. 

Vestmannaeyjar. 

Rangárvallasýsla að undan skildum Austur Eyjafjallahreppi. 

Úr Árnessýslu: Hreppar, Skeið, Biskupstungur, Grímsnes og Grafn- 

ingur. 
Úr Árnessýs lu: Flói, Ölfus og Selvogur. 

Úr Gullbringu- og Kjósarsýslu: Grindavíkur-, Hafna-, Miðness-, Rosm- 

hvalaness-, Njarðvíkur- og Vatnsleysustrandarhreppar. 

Reykjavík, með Seltjarnarness. Garða ssastaðahreppum Í Gull- 

bringu- og Kjósarsýslu. 

Úr Gullbringu. og Kjósarsýslu: 

Þingvallasveit í Árnessýslu. 

Úr Borgarfjarðarsýslu: Hvalfjarðarstrandar., Leirár, Mela- og Skil- 

manna- og Ytri- og Innri Akraneshreppar. 

   

   
    

   

    

    

  

Kjalarnes og Kjós ásamt
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99 11. Úr Borgarfjarðarsýslu: Andakíls-, Skorradals-, Lundareykjadals-, Reyk- 
holtsdals- og Hálsahreppar, auk syðri hlutans af Mýrasýslu. 

Ef stefna alþingis skyldi ganga í þá átt, að fjölga að mun hinum nú- 
verandi læknahjeruðum vildi amtsráðið lýsa því yfir, að þá yrði að hata 
læknahjeruðin að tiltölu fleiri í Suðuramtinu en talin eru að framan. 

30. Þá voru lagðir fram aptur reikningar yfir tekjur og gjöld búnaðarskólans á 
Hvanneyri eða reikningur yfir viðskipti amtsins við búnaðarskólastofnun- 
ina 1895/96, reikningur yfir tekur og gjöld skólabúsins 1895/96 og reikn- 
ingar yfir tekjur og gjöld kirkjunnar á Hvanneyri fyrir 1893/94 og 
1894/95, eptir að þessir reikningar höfðu verið endurskoðaðir af þeim 
amtsráðsmönnum, sem þar til höfðu verið kvaddir. Reikningarnir voru 
samþykktir án athugasemda. 

Framlögð var ennfremur skýrsla um kennsluna í skólanum 1895/96, 
og skrá yfir eignir skólans. Á skólaárinu 1895/96 höfðu lærisveinar verið 
4, en svo höfðu 2 bætzt við, svo þeir eru nú 6 að tölu. Fjós og hlaða, 
sem komið hafði verið upp á Hvanneyri á hinu liðna fardagaári, höfðu 
kostað 2992 kr. 76 a, en til þessara bygginga höfðu verið áætlaðar 
2979 kr. 

Amtsráðið ályktaði að borga ábúandanum á hjáleigunni Hamrakoti, 
sem er lögð undir aðalbýlið, ekkjunni Ingibjörgu Teitsdóttur, 200 kr. fyrir 
áð standa upp af Jörðinni, sem hún hafði lifstíðarbygging fyrir og setið 
vel; ennfremur mætti gefa henni eptir hið litla álag, sem metið yrði á 
jörðina. 

(Framh.). 

Styrkur úr landssjóði. 

21. júlí var samkv. auglýsingu 28. okt. 1898, (Stj.tíð. 1893, B. bls. 136) úthlutað styrk þeim, 
sem ræðir um í 10. gr. C. 4. b. í fjárlögunum fyrir árin 1896 og 797 til eptirnefndra 99 bún- 
aðarfjolaga, sem sent höfðu bónarbrjef til landshöfðingja í tæka tíð og að öðru leyti fullnægt 
skilyrðum þeim, sem sett eru í nefndri auglýsingu, svo sem hjer segir: 

Nötn búnaðarfjelaganna. Dagsverk tekin Styrkur 
til greina kr. a. 

1. Jarðræktarfjelag Reykjavíkur . . .… 1833 498 40 
2. Bunadartjelag Seltjarnarnesshrepps . . OL 190 60 

3. —— Mostells- og Kjalarnesshreppa 1551 367 30 
4 — Njarðvíkurhrepps - . 516 140 3 

5. —— Hraungerdishrepps . . . 325 88 30 
6. —— Villingaholltshrepps . . 413 112 30 

—— Ölfushrepps  . . . . 1141 310 20 
8. —— Gnupverjahrepps . . . 294 79 90 
9. —— Stokkseyrarhrepps . . 670 182 20 

10. —— Skeiðahrepps . . . . 427 116 10 
11. —— Gaulverjabæjarhrepps . . 834 226 70 
12. Jardræktarfjelag Biskupstungnahrepps . . 534 145 20
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14. 
- 

15. 

16. 
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35. 
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38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43, 

50. 

51: 
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54. 

65. 

56. 
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58. 

59. 

60. 

61. 

62. 
68 
223, 

n 
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Bunadarfjelag Hrunamannabrepps . 

—— Grimsnesshrepps 

—- Merkurbæja 

—— Ásólfsskólasóknar 

— Hvoishrepps 

—— Vestur-Landeyinga 

Framfarafjelag Landmanna 

Búnaðarfjelag Fljótshlíðar . 

—— Austur-Landeyinga 

—— Holtamanna 

Framfarafjelag Vestmannaeyja 

Búnaðarfjelag Dyrhólahrepps . 

—— Hvammshrepps. 

—— Innri Akrane:shrepps 

—— Leirár og Melahrepps 

—— Skilmannahrepps . 

—— Hvalfjarðarstrandarhrepps 

— Skorradalshrepps 

—— Andakilshrepps 

—— Hálsahrepps 

— teykdæla . 

—— Lundareikjadal sh epps 

—— Ål ptanessh: epps 

—— Skaptårtunguhrepps 

—— Hvítársíðuhrepps 

     

—— Borgarhrepps 

— Hraunhrepps 

— Mikla holtshrepps 

— Eyrarhrepps 

—— Kolibeinsstaðahrepps i 

    

  

sh:epps innan Ennis 

Framfarafjelag Skóg randarhrepps 

Búnaðartjelag Helgtellinga 

—— Laxárdalshrepps 

—— Höiðudalshrepps 

— Hvammshrepps. . . 

án rn Saurbæjarhrepps 

= 2 Suðurfjarðarhrepps 
mm min Múlahrepps . 
mmm Tálknafjarðarhrepps 

a Ögur hrepps 

í Þingeyrar 'hrepps 

sr Eyrar hrepps 
—— Myrahrepps . 
a Reyki jarfjarða arhrepps 

   

  

—— Mosvallahrepps 

a Súðavikurhrepps 

—— Hrótbergshrepps 

—— Bæjarhrepps . 

nn Y tri-Torfastaðahrepps , 

Dagsverk tekin 
til greina 

859 

1748 

1243 

724 

419 

1549 
288 

571 

942 

504 

382 

584 

588 

609 

369 

359 

694 

260 

690 

378 

593 

225 

510 

604 

222 

295 

. 306 

' 381 

325 

310 

291 

249 

423 

330 

506 

560 

465 

858 

148 

366 

196 

382 

166 

gil 

220 

458 

192 

809 

424 

610 

. 532 

Styrkur 

kr. 

235 

475 

338 

196 

"118 

421 

78 

155 

256 

137 

103 

158 

159 

165 

100 

97 

188 

70 

187 6 

102 

161 

Gl 

138 

164 

60 

80 

83 

103 

88 

a. 

60 

30 

00 

80 

90 

20 

30 

20 

10 

00 

90 

80 

90 

60 

30 

60 

70 

70 

80 

20 

20 

20 

40 

20 

20 

60 

40 

80 

10 

70 

5 00 

70 

60 

20 

126 40 

115 

165 

144 

30 

20 

50 

90 

10 

40 

80 

50 

20 

00 

30 

80 

60 
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Dagsverk tekin Styrkur 

til greina kr. a. 

64, —— . . 431 117 20 

65. --- . . 424. 115 80 

66. . . 162 207 20 

67. —— . . 186 50 60 

68. —— . 464 126 20 

9. - . 828 89 20     =
 | i íðarhrepps . . 306 3 20 

arhrepps . . . 278 75 60 

s . . . 803 82 40 

. . 410 111 50 

. 159 43 20 

. . 374 101 70 

. . . ö6l 98 10 
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6. ps . . 

7. Ly aðahrepps . . . 924 88 10 

(8. —- S pps. . . 193 52 50 

79. —- i: . . . 202 54 90 

80. — He . . . 179 48 60 

81, - Sv . , . 611 166 10 

82. -— Sa . . 193 52 50 

83. Framfarafjelag Hrafna . . . 391 106 30 

84, — G 83 90 80 
85. Jarðræktarfjel . . 854 96 29 

86, Búnaðarfjelag € . . 508 138 10 € 

. . „ 1102 299 60 

. . 320 87 00 

. ,… 1003 272 70 

295 80 20 

7 78 00 

   

    

1bakkahrepps . . . 297 80 70 

a . . . 169 45 90 

tungu . . 158 42 90 

lepps . . ; 296 80 50 

. . . . 197 68 50 

, . , . 224 60 90 

Veittar syslanir. 

     22. júlí skipaði Í 

afgreiðslumaður í Vestur-S 
S. d. skipaði lands 

Skagafirði (að Víðimýri). 

ndshöfðingi sýslumann Guðlaug Guðmundsson til að vera póst- 
kaptafellssýslu (Kirkjubæjarklaustri). 

ö:dDingi Þorvald bónda Arason til að vera póstafgreiðslumaður í 
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um aðalfund amtsráðsins í Suðuramtinu 23.—-25 júní 1896. 

(Niðurl.) 

       

  

febr. þ. á., þar sem hann stingur upp á því, að komið yrði á fót á Hvanneyri 

kennslu í því að smíða ðyrkjuverkfæ 7 fullkomn- 
   

ari, en verið hefur við ske ólann Í 

efni þetta. Nefndin álítur að 

með því að útvega nauðsynleg 

kr. og smið í svo sem J mánuði að vetrin 

yrði kennt að smíða hin smærri jarðyrkjuv 

ur, ávinnsluherfi, taðkvarnir, hverfistei 

Amtsráðið samþy 

um mál- 

jöra mætti nokkr a byrjun til slíkrar kennslu 

míðatól og verkefni, sem mundi kosta um 500 
á hverju skólaári til þess piltum 

færi, svo sem ristaspaða, hjólbör- 

g 
Oo. 

S 

      

, 1 
ER 6 „sita AON lr II Kkace aA 1 - „ar orð 
kkti að veita 500 kr. til þess að kaupa verkfæri og 

     

   

  

  

Í 

efni til notkun BAD þá, u 

en kaup smidsins, 8 etlagt er til að ] 

auk fææðis,. mundi með sem 

Ámtsráðið samþykkti Pi ráðstafa af stjórn- 

arnefnd skólans og forseta am eyri geymsiu- 1tsráðsins, til bess byggj: 

hús og þurkhús, þar sem eigi lengur mátti nota gömlu kirkjuna Pe sem 

skemmu. Áætlaður kosnaður við by ggingar þessar í var talinn 1550 1 

  

    

Amtsráðið ályktaði að leggja 2000 kr. á yfirstandandi fardagaári til efl- 

ingar skólabúinu og til $mlslegra ú gjalda y við það. 

Þá var samin eptirfylgjandi áætlun um tekjur og 

á Hvanneyri 
kr. a. 

. , kr. ” 

29 
19 

  

Tekjur kickjun 

Útistandandi skuld …… 8 0 

, Ur jafnadarsjødi 22 see eee neuer 
Gjöld: 

1. Afborganir upp í lán og vaXtagreiðslur: 
a. tillandssjóðs . „ .„ . „kr. 1504 

  

o
t
 

1400 00 

  

b. tillandsbankans 2 2. 0 0 eee em 606 

c, til kirkjusjóðsins . a 156 

2. Laun skólastjóra A a 

3. Bygging skemmu og hjalls . . . 0 ) 

4. Ymislegt til skålans . . . se er 2 xx 2000 a ' 

(Í þessum gjaldlið felast 300 kr. af kostnaðinum við 

bygging skemmunnar) Flyt: — 6516 

1) Hinn helmingurinu ör talinn til útgjalda á reikningsárinu 1696/96, on á því tímabili 

var byggt fjós og hlaða á Hvanneyri, sem kostaði 2992 kr. 76 a. 

31, dag júlímán, 1806, 

eykjavík, Ísnloldarptentstniðja 1888
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D. L efni til smíðakennslu . . . . 

. Til båkakaupa handa lærisveinum . . . 

. sar sk . . . . . . 

mdi amtsráðið yfirlit! yfir efnahag bú 

ið arinnar Í fardögum 1896, 

1 kirkjujörðum og Ítökum 

urdantekinni kr. 16000 

fyrir álag á jarðarhús og vöntun 

. . . . „ — 350 

2. en jarðarhús  . . , ; . 

3. ingur (auk kúgilda) . . . . . 

Á skæri þar með heyskaparáhöld . . 

. B nsluáhöld 

8. Heyfirningar . . . . . . . . 

9. Kirkjan á Hvanneyri . . . , . , 

Skuldir 

„ kr. 27392,55 

4050,00 

    

    

  

   

Flutt: 

  

6516 kr. 

. 500 

. 100 

. 284 

kr. a. 

1400 00 
n- 

m. m, „að 

kr. 15650,00 

11400,00 

3684,00 
— 1166,35 

198,45 

2153,30 

208,18 
1800,00 

3800,00 40060 28 

— 3284255 

. . — 284,00 

. , . . — 6983,13 40060 28 

31. áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins á ár- 

. htanlegar eptirstöðvar við árslok 1896, , „ —  2000,00 

. „—— öð10,00 5515 00 

Gjöld 

. - 550,00 

. I 1895 og fyrri timum . . - 100,00 

ð, Our . . . A ; ; Á . 200,00 

| upp Í og vaxtagreiðsla af láni til Ölfus- 

. . . . . . …— 182,63 

. I (Kvennaskólinn í í Reykjavík) . . — 100,00 

}. . . . . . . . . 200,37 

. atskólans á Hvanneyri. . . . „ —- 3582,00 

8. Eptirstodvar . . . . . . , 900,00 5515 00 

ly Sbr. skýrslu um fund amtsráðsins 27.—929 juni f. á. (Stjórnartíð. 1895, B. bls. 198).
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Með því það, sem nú má jafna niður samkvæmt 26. gr. tilsk, 4, mal 

1872, um sveitarstjórn á Íslandi, sbr. 6. gr. laga 8. nóvbr. 1895 um breyting á 

gjöldum þeim, sem hvíla á jafnaðarsjóðunum, að eins er 2234 kr. 85 a., var for- 

  

   

    

seta falið að leita samþykkis landshöfðingja til framangreindrar 

Fleiri mál komu eigi tíl umræðu og var svo fundi slitið. 

  

   

      

Skrifstofu Suðuramtsins, Reykjavík 3. júlí 1896. 

J. Havsteen, 

Re ingur 
yfir tekjur og gjöld Bún sjóðs Austurámtsins 189 

kjur: EF A Va 

1. Í sjóði 1. jan. 1895: 

a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjo efum 

b. Í skuldabrjefum einstakra mann: 59 

2, Vextir: — i 
a. Af uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum 42 

b. Af skuldabrjefum einstakra manna 00 65 42 

"1700 94 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur búnaðarskólanum á Eiðum  . . . . . 65 42 

Í sjóði við árslok: 

a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum . . . 

  

b. Í skuldabrjefum einstakra manna 

  

Skrifstofu Austuramtsins, Akureyri, 19. jan. 1896. 

Páll Bróem. 

Reikningur. 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar 1895 

  

a. 

1. Í sjóði 1. jan. 1895: 
Innritunarskirteini A. fol. 91 . . . . . . „ 1600 00 

2. Vextir frá "1/6 94—11/6 95 . . . . . . 6 00 

1656 00 

Gjöld: 

Styrkur veittur Jóni Jónssyni á Hróaldsstöðum . . . 6 90 

2. Í sjóði við árslok: 
Innritunarskírteini A. fol. 91 . . . . . . . 1600 00 

1656 00 

- Skrifstofu Austuramtsins, Akureyri, 19. jan. 1896, 
Páll Briem. 

101 

102
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103 Brief  rådgi 

25. júní djesbr. 1877. 
ingi, sent hi 

ns fyrir Ísland til landshöfðingja um skilning á lögum nr. 28, 14. 

knanlegu brjefi dags. 8 febr. þ. á., hafið þjer, ', herra la ndshöfð- 

i Suduramt- 
sráðaneyt. 

um 
regn 

því 

  

       

  

   

      
   

      

  

2 

bann á lögum 14. 

bátum, sem 

sjeu því algjör- 

því að viðhafa 

stök lög, en 

  

md rådaneytis 

desbr. 1877 

hann fyrir < 

lega til f 

snarvörpur 
£ 

    

  

   
friði viðvíkjan 

eyti verði að aðhyllast, nefnilega að nefnd 

a gert b: 

    

yk Ktum m     
   

    

      
   

  

      

   

  

nånari sam by kl 

  

& vitundar gefið til 

amtmanni Havsteen, að ept- 

nræddu lögum, sbr. 6. gr. 

þykktir Der, sem lågin 

num bátum 

poknanlegrar le 

ir áliti ráðane 

þeirra, ekki 

heimila 

ýms ákv 

      

   

= 
að 

104 hin rezka skipa- 
13. júlí Í þóknanlegt 

12. | inn skrifazt á 

álíta megi rjett brezka skipa- 

látin ná gildi á slandi, eins og annars- 

hefur skattamálastjórninni jafnframt verið falið að 

breyting þessi kæmist á. Hefur 

rá Þ því, að hún hafi ákveðið að hin umræ „dda skipa- 

gildi á Íslandi 1 . septbr. næstkomandi. 

Þetta er eigi látið hjálíða þjónustusamlega að tjá yður til þóknanlegrar 

leiðbeiningar og fr sirtingar að því viðbættu, að hinar nauðsýnlegu leið. 
beiningar þé víkjandi, munu verða látnar lögreglu istjórunum á Ís- 

landi í tje beina leið frá st skrifstofunni hjer í 
Kaupmannahötn. 

    

    
    

=
 

    
staðar 4] i 

kveda å 

nefnd yfi 

zast væri ad 

i
k
:
 

    

   
Krásetningar- og skipamæl 

105 Auglýsing 
um breyting á gfirsetukvennaumdæmunum í Norður-Múlasýslu. 

Samkvæmt ákvæðum amtsráðsins í Austuram!inu breytast yfirsetu- 

kvennaumdæmir í Norður-Múlasýslu eptirleiðis á þessa leið:



  

ung 
ere 
    

  

ry 

  

. UM 

  

og Hnif- 

á Hrafna- 

     8. umdæmið 
har eitra 

  

ilsdal, að 

  

svo og Brúarsókn 

  

9. umdæmið verður Hí 

á Jökuldal. 

umdæmið 

nenn eða 

, er öðr- 

undan þeim 

  

sinn 

  

      um er óháður, og 

starfa 3 

er boreist at 

  

    
       

  

sýslusjóði. Í hana skal hreppnum, tölu hunda 

þeirra og einnig ra da, | la frá hverjum ein- 

um. sku da h ýrslu samkvæmt       
bókinni. 

       Skyldur að haf num, ér á sje 

grafið nafn heimilisins. il hví ir, sem eigi ber 

helsi og lendir í fækin 

  

Alla hunda skal hreinsa með einhverju öruggu ormdrepandi meðali einu j ? Í 

] indi | ] hrecinsudu 

  

sinni á ári, í nóvembermánuði, o 

eyðilögð á trvggjandi hátt     
svo sem bezt þykir við 

að flytja 

og hjálpa 

     

    

Heimilt er læknin 

  

eiga, þó svo, að fulltryggil 

hunda sína á lækningastað | 

til við inngjöfina að við lögðum 

    i   

    

ra ur sýslusjóði, 

20 aura fyrir hvern hund, er 
Sýslunefndin annast útvegun með: 

eins skal úr sýslusjóði borga læl 

hreinsaður hefur verið 

   

í. ET. 

Brot gegn reglugjörð þessari varðar allt að 10 kr. sektum, sem sýslu- 
lek Oo OD. 

. 

1 
maður ákveður eptir málavöxtum, hvort sem lækningamenn eða hundeigendur 

  

€ 
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ar Jóstrarmanns, ef til er, og hálf- 
ar Í sýslusjóð, en ella fellur sektin öll í sýslasjóð. 

Hreppstjórar skulu skyldir að hafa nákvæmt eptirlit með, að reglugjörð 
þessari sje fylgt. 

9. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. janúar 1896. 
sk 

* 

Framanrituð reglugjörð var samþykkt af sýslunefnd Húnavatnssýslu á 
aðalfundi hennar 9.—14. marz 1894. 

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 29. júlí 1896. 

Jóh. Jóhannesson 
settur 

Skýrsla 
um aðalfund amtsráðsins í Austuramtinu 29. júní til 2. júlí 1896. 

Ár 1896, hinn 29. júní, var aðalfundur amtsráðs Austuramtsins settur og 
haldinn á Eskifirði af forseta amtsráðsins amtmanni Páli Briem, amtsráðsmanni 
Austur-Skaptafellsýslu hjeraðslækni Þorgrími Þórðarsyni, amtsráðsmanni Suður. 
Múlasýslu búfræðingi Sigurði Einarssyni á Hafursá, amtsráðsmanni Norður-Múla- 
sýslu prófasti Einari Jónssyni í Kirkjubæ og amtsráðsmanni Norður-Þingeyjar- 
sýslu hreppstj óra Árna Kristjánssyni á Lóni. 

Á fundinum komu þessi mál til umræðu: 

1. Forseti lagði fram reikninga yfir tekjur og gjöld eptirfylgjandi sjóða 1895 
með fylgiskjölum: 

a. Jafnaðarsjóðs Austuramtsins. 
b. Búnaðarsjóðs —— 
c. Búnaðaskólasjóðs —>-- 
d. Gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar. 
e. Gjafasjóðs Pjeturs sýslumanns Þorsseinssonar. 

f. Bókasafns Austuramtsins. 

Amtsráðið rannsakaði reikninga þessa og samþykkti þá síðan án athuga. 
semda. 

2. Fram var lagt brjef landshöfðingjans, dags. 21. sept. f. á., um, að amts- 
ráðið hafi eptirlit með, að fram fylgt verði lögum frá 11. júlí 1890, um 
styrktarsjóði handa alþýðufólki. 

3. Fram voru lagðir eptirfylgjandi sýslusjóðsreikningar : 
a. Austur-Skaptafellssýslu 1895. 
b. Suður-Múlasýslu 1894 og 1895. 

c. Norður-Múlasýslu 1895. 

d. Norður-Þingeyjarsýslu 1895. 

Og var amtsráðsmönnum Austur-Skaptafellssýslu og Norður-Þingeyjarsýslu 
falið að rannsaka þá.



. b. 

Fram voru lagðir eptirfylgjandi sýsluvegasjóðsreikningar : 

Austur-Skaptateilssýslu 1895. 

Suður.Múlasýslu 1894 og 1895. 
a. 

b. 

C. 

d. 

Og var am 

Forseti lagði fram e 

Cc. 

d. 

f. 

A. 

b. 

Eptirrit þessi voru yfirfarin og 
„1 

    

   

   

april þ. á. 

Ií.— 19. marz og 28. maí 

Úr Austur-Skapta 

— Suður-Múlasys 

1896. 
— Norður-Múlasýsla af fundi 14. sept. 1895 08 Í 

— Norður-Þingevjarsýslu af fundi 2l.- -22 
Af sameiginlegum fundi Norður- og Suður- Múlasý 

29. mai 1896. 
Af sameiginlegum fundi Norður. og Sudur-Pingeyjarsyslu 20. april 1896. 

—29. mai 1896. 

  

I Austur-Skaptafellssyslu : 

  

efndin hefði eigi * fengið neinar 

skýrslur um hag styrktarsj jóðanna, nema úr Hofshreppi og Borgarhafnar- 

hreppi, en reikningarnir þaðan eru eigi endurskoðaðir. Fól amtsráðið 

því forseta sínum að heimta upplýsingar um hag styrktarsjóðanna í 

sýslunni Í árslok 1895. 

Í Suður-Múlasýslu: 
1. Áætlun fyrir árið 1895 var eigi gjörð, fyr en á fundi 28. maí 1896, 

sem má alls ekki j 

2. Á fundi 18. sept. 

fram lagðir, er 

    

tekið fram, að hreppareikningar hafi verið 

ekið fram, hverjir reikningar þetta hafi verið; 

sýslunefndin fól svo oddvita sínum að endurskoða og úrskurða reikn- 

ingana, en sýslunefndin má eigi á þann hátt koma af sjer störfum 
sínum. 

8. Sýslunefndin hefur eigi enn samið skýrslu um efnahag sveitasjóðatina 

fyrir fardagaárin 1892--98, 1893—94 og 1894—95, Reikningana hef- 
ur sýslunefndin fundið m skakka, og það svo, að eng- 

i til ad laga og endurskoða sveitarreikn- 

1 á hendur endurskoðunin, 

enna starfa. — Amtsráðið 

" hreppur hefði borgað 

n syslunefndin hefur 

o Jo
 

mi
s GO "$ ex
 

  

c [m
d n vw o - fs = = 5 Ís
 

in
 

inn einn maður hefur 

  

     

      

lregið g skýrsluna um efnahag sveita- 

sjóðanna, forseta falið að gjöra nauðsynlegar fyrirskipanir til 

þess, að frekari dráttur verði eigi á þessu máli. 

4. Sýslunefndin samþykkti á fundi 28. maí 1896, að veita Eiðahreppi úr 

sýsluvegasjóði 30 kr., en til hvers er erki tekið fram. 

o. Skýrslur um styrktarsjóðina hafa engar verið fram lagðar og vanta 

þær frá byrjun.
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hreppi, að sjer , þessar komi fram fyrir 6. maí, 

en á fundi naf er ekki minnzt á styrktarsjóðina; þar sem sýslu- 

að gefa skýrslu um hag styrkt- 

að leggja fyrir sýslunefndina 

styrktarsjóðanna í árslok 1893, 

  

fndarmann, á fundi 17.— 19. 

3 n, án þess að þeir hafi skýrt frá 

neinum forföllum. Slíkt má eigi sjer stað, og ef sama kemur 

fyrir eptirleiðis, ber oddvita sýslunefndarinnar að kæra slíkt tafarlaust 

fyrir antmanni, sýslunefndarmenn sæti ábyrgð 

fy rir vanrækslu 

  

2 

svo að hlutaðeig: 

    

igi verið lagðar fram, og 

ið að leggja fyrir sýslu- 

sy larsjóð tn í árslok 

  

4 1. Styrktarsjóðsreikninga hefur vantað úr Presthólahreppi og Sauðaness- DJ 5 5 

hreppi, og eigi eru tilgreindar eigur styrktarsjóðanna í hinum hrepp- 

unum, og var roret bvi alið að heimta skýrslu um hag styrktar- 
    

          

2. , mann til að endurskoða 

til að nokkurstaðar sje slíkt 

I að leiðbeina nefndinni í því efni. 

6. Amtsr: íðsmenn 2 skaptaf lorður-Þingey SJ: irsýslu lögðu fram 

  

sýs slusjóðsreikni ga Samkvæmt tillögum 

  

þótti ekkert athugavert, 

ótti athugavert: 
     

   
   

b. Við sýslusj 
1. Bptirstöðvar 

2. Bóndi Páil 

sjóði fyrir 
verkleysi 

50 kr. borgun af sýslu- 

sem spjöll á túni og 

of bå borgun, brynir 

gjöld úr sýslusjóði. Amtstáðlð 

Vorglunarræðismaðnr. 

Carl Andreas Tulinius viðurkenndur som frakknóskur     
konsúlaragent í Fáskrúðsfirði.



Stjórnartíðindi B. 18. 137 1896 

Brjef landshöfðingja tíl sýslumannsins í Húnavatnssýslu um innheimtu vin- 108 
fangatolls o. fl. — Þjer hafið, herra sýslumaður, í þóknanlegu brjefi, dags. 4. þ.m., 81. júlf 
skýrt frá því, að skipið Ingeborg, sem komið hafi frá Noregi og verið fermt 
vörum til Blönduóss og Skagastrandar, hafi á leið sinni til síðastnefndra kaup- 
túna 26. april þ. á. lent í ís fyrir Vesturlandi og því leitað hafnar í neyð á Ísa- 
firði, hafi bæjarfógetinn þar heimt toll af vínföngum þeim, sem skipið hafði 
meðferðis, svo og vitagjald af skipinu, en með því að skipstjórinn á hinu um- 
rædda skipi hafi eigi haft peninga til að borga með framannefnd gjöld, hafi 
hann gefið út ávísun á verzlunarstjóra P. Sæmundsson á Blönduós fyrir upphæð 
gjaldanna, og hafið þjer nú eptir beiðni bæjarfógetans á Ísafirði innheimt upp- 
hæð ávísunar þessarar. Jafnframt þessu hafið þjer með skírskotun til 4. gr. til- 

skip. 26. febr. 1872, og landshöfðingjabrjefs 6. júlí 1886 (Stjtíð. 1886, B. bls. 83) 

tekið það fram, að þjer væruð í efa um það, hvort rjett hafi verið að innheimta 

umgetin gjöld á Ísafirði, og hafið þjer því beiðzt úrskurðar mins um þetta at- 

riði, og hvort yður beri eigi að færa hinar umræddu tekjur inn í bækur Húna- 

vatnssýslu og gjöra landssjóði beint skil fyrir þeim. 

Út at þes ssu er yður hjer með þjónustusam 

þóknanlegrar leiðbeining: 

  

  

    

lega til vitundar gefið, til 
gar, að með því að hvert sl p samkvæmt 8. gr. laga 15. 

apríl 1854 á að sýna skjöl sin og láta rannsaka þau á þeirri höfn, sem það 

kemur fyrst á, en vínfangatollinn ber að heimta þar, er skipin sýna fyrst skjöl 

sín, sbr. ráðgjafabrjef 30. júní 1876 (Stjtíð. 1876, B. bls. 70) og landshöfðingja- 
brjef 24. april 1877 (Stjtíð. 1877, B. bls. 57), var það rjett, 

Ísafirði heimti toll þann, sem hjer er um rætt. 

   

  

að bæjarfógetinn á 

Það virðist og liggja beinast 

við að skilja svo lög nr. 20, 10. okibr. 1879, um vitagjald af skipum, að það 

gjald skuli greiða á þeirri höfn hjer á landi, er skipið kemur fyrst á, hvernig 

svo sem á komu þess stendur. Af framangreindum ástæðum ber því bæjarfó- 

getanum á Ísafirði að standa landssjóði skil á hinum umræddu gjöldum. 

Skýrsla 107 
um aðalfund amtsráðsins í Austuramtinu 29. júni til 2. júlí 1896. 

(Framh.) 

c. Við sýslusjóðsreikning Suður-Múlasýslu 1895 þótti athugavert: 
1. Eptirstöðvar frá f. á. eru vantaldar um 50 kr. 

2. Í gjaldalið I. (fskj. 2.) eru dánarbúi setts sýslumanns Sig. Pjetursson- 
ar ofreiknaðar fyrir ferðakostnað og fæðispeninga 12 kr., en með ttil- 

liti til þess, að dánarbúið hefur ekkert fengið fyrir sendiferð í þarfir 

sýslunefndarinnar, virðist mega við svo búið standa. 

3. Eptirleiðis ber eigi að telja búnaðarskólagjöld sýslunnar í sýslusjóðs- 

reikningunum. 

4. Eptirstöðvarnar eru eigi rjett taldar í reikningnum, en það var lag- 

fært af sýslumanni, að öðru leyti eru eptirstöðvarnar, eins og áður er 

um getið, vantaldar um 50 kr., og ber því að telja eptirstöðvarnar: 

28 dag ágústmáa. 1896 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1806
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„ Í búi sýslumanns Johnsens. . . . . .. kr. 1029,28 
I bu 

a 

b. úi setts sýslumanns Sig. Pjeturssonar. . — 250,21 
  

Alls kr. 1279 „49 
Við reikning Norður-Múlasýslu þótti athugavert: 

1. Niðurjöfnunargjaldið er reiknað í heild sinni, en eptirleiðis ber að 
hafa sundurliðaða skýrslu um niðurjöfnunar gjald hvers hrepps. 

2. Í tekjulið 3 er talið inn komið fyrir mörk kr. 288.35, en skýrslu um, 

hverjir hafi greitt þessa upphæð vantar og ber að senda. 

3. Sýslunefndarmenn hafa sumir eigi tilgreint fyrir hverja daga þeir 
hafi reiknað sjer dagpeninga. 

Æptirleiðis ber að gæta þess, að þetta verði gjört. Enn fremur 

vantar kvittun fyrir kostn aði við fundarhöld á Eiðum, að upphæð 165 
kr. (gjaldal. 1. 15—17) og ber ad utvega bær og senda. 

4. Endurskoðandi hefur athugað, að eigi sje heimild til að greiða sýslu- 

manni 2 kr. á dag fyrir ferðakostnað og fæði, en amtsráðið ákveður, 

að sýslumaður að þessu leyti verði að teljast sem sýslunefndarmaður. 

Endurskoðandi hefur athugað, að full yfirsetulaun hafi verið útborguð 

til manns, er dó skömmu fyrir árslok 1895. Amtsráðið ákvað, að við 
svo búið mætti standa. 

6. Aðgjörð á Jökulsárbrú hefur kostað kr. 119.10, en úttektin ber með 
sjer, að smiðurinn hefur bæði reiknað sjer há daglaun og líka leyst 

verkið miður vel af hendi. Í þetta sinn má við svo búið standa, én 

eptirleiðis ber að hafa gætur á því, að borga eigi nema eptir því, 

sem verkið er af hendi leyst. 

7. Kvittun fyrir 30 kr. fyrir prentun á sýslufundargjörð 1894 (gjaldal. 
Vil) vantar og ber að senda. 

a 

„ Við sýslusjóðsreikning Norður-Þingeyjarsýslu 1895 þótti athugavert: 

Kvittun vantar fyrir dagpeningum reikningshaldara 12 kr. (gjaldal. 2), 

fyrir kostnaði við kjörfund 12 kr. (gjaldal. 4) og launum yfirsetukonunn- 

ar Í Svalbarðshreppi "0 kr. (gjaldal. 6) og ber að útvega og senda kvitt- 
anir þessar. 

Fram var lagt brjef sýslumannsins í Norður-Múlasýslu 25. júní þ. á. með 

útdrætti úr gjörðabók sýslunefndarinnar, þar sem hún óskar að nýtt yfir- 

setukonuhjerað yrði stofnað þannig, að það skyldi ná yfir alla Jökulsár- 

hlið og Jökuldal upp að Hofteigi og Hnefilsdal, að þeim bæjum meðtöldum. 

Amtsráðið ákvað því þá breyting á yfirsetukvennaumdæmum í Norður- 

Múlasýslu að þau skyldu eptirleiðis vera þannig: 

7. 

8 

10, 

umdæmi Tunguhreppur. 

umdæmi Hlíðarhreppur og Hofteigssókn upp að Hofteigi og Hnefilsdal, 

að þeim bæjum meðtöldum; og skyldi yfirsetukona þar hafa aðsetur á 

Hrafnabjörgum eða Hallgeirsstöðum. 

.„ umdæmi Hofteigssókn frá Hofteigi og Hnefilsdal, svo og Brúarsókn á 
Jökuldal. 

umdæmi Vopnafjarðarhreppur.
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Fram var lagt brjef syslumannsins i Norður-Múlasýslu, dags. 15. þ.m. þar 

sem hann óskar, að amtsráðið samþykki, að sýslunefnd Norður-Múlasýslu 

mætti leggja 35 aura á hvert hundrað í lausafje og jarðeign í sýslunni. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

Fram var lagt brjef sýslumannsins í Norður-Múlasýslu, dags. 15. þ. m., þar 

sem hann óskar, að amtsráðið samþykki, að sýslunefndin þar mætti taka 

2500 kr. lán til endurborgunar skuldar, sem hvílir á sýslusjóði. Amtsráðið 

samþykkti þessa lántöku með því skilyrði, að lánið skyldi endurborgast að 

minnsta kosti með jafnri upphæð á 20 árum, en bendir jafnframt á, aðláns- 

tíminn hefði átt að vera styttri. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Austur-Skaptafellssýslu, dags. 20. apr. 

þ. á., þar sem hann óskar að amtsráðið samþykki, að sýslunefndin þar 

mætti verja allt að 125 kr. af vegagjaldi sýslunnar til að styrkja gufubáts- 

ferðir í sýslunni sumarið 1896. Amtsráðið tók fram, að þó að sýsluvegirnir 

mundu þurfa vegagjaldsins með, þá veitti það samþykki sitt til þessarar 

fjárbeiðslu í þetta sinn. 
Amtsráðið tók til íhugunar, hvernig verja skyldi styrk þeim af gullbrúð- 

kaupslegati Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og konu hans frú Þórunnar 

Hannesdóttur, sem Norður- og Austuramtið eiga að verða aðnjótandi í 3 ár 

(1895— 1897); samkvæmt ályktun amtráðsins síðastliðið ár mun ganga til 

Austuramtsins 11/27 af styrknum, og leggur amtsráðið til að þessum hluta 

verði varið til að ryðja og bæta verstu torfærur á veginum yfir Smjör- 

vatnsheiði. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Norður-Múlasýslu dags. 24. júní þ. á., 

þar sem hann endursendir kæru verzlunarstjóra Q. F. Davíðssonar, dags. 20. 

júní 1895, út af útsvari verzlunar Örum á“ Wulffs á Vopnafirði haustið 1894, 

að upphæð 1191 kr. 80 aur., með öllum fylgiskjölum málsins.  Sýslunefndin 
hefir að nýju lagt úrskurð á málið samkvæmt fyrirskipun amtsráðsins og 

ákveðið að útsvarið skyldi standa óbreytt, og hefir áðurnefndur verzlunar- 

stjóri með brjefi, dags. 19. júní þ. á., að nýju skotið úrskurði sýlunefndar- 

innar til amtsráðsins. 

Amtsráðið lætur í ljósi, að þótt útsvarið sje mjög hátt, þá sje þó eigi 

hægt að fella það úr gildi sem ólöglegt, og þar sem ákveðið er í lögum 9. 
jan. 1880, 1. gr. að sýslunefnd leggi endilegan úrskurð á útsvarsmál, þá 

verður að sitja við úrskurð sýslunefndarinnar í Norður-Múlasýslu í þessu 

máli. 

Framlagt var brjef landshöfðingja, dags. 28. des. f. á., þar sem hann óskar 
álits sýslunefndanna um ráðstafanir til eyðingar refum hjer á landi, og um- 

sagnar amtsráðsins um málið.  Sýslunefndirnar í amtinu, að undantek- 

inni Norður-Þingeyarsýslu, höfðu sagt álit sitt um þetta og voru álitsgjörðir 

þessar lagðar fram og sömuleiðis kynnti amtsráðið sjer umsögn amtsráðsins- 

sins f Norðuramtinu.  Amtsráðið ljet síðan uppi svohljóðandi tillögur sínar 

um málið, sem ganga Í sömu átt og tillögur amtsráðsins í Norðuramtinu. 

Að því er snertir grenjaleitir og grenjavinnslu virðist amtsráðinu, að eigi 
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sje að svo stöddu rjett að breyta hinum gildandi lögum um það mál, en 
aptur á móti þótti ráðinu, að það fyrirkomulag, sem nú á sjer stað með 
eitranir til eyðingar refum, væri ótryggileet. 

Fyrir því leggur amtsráðið til, að sett verði ný lög um eitranir fyrir 
refi, og að efni þeirra laga verði á þessa leið: 

Sýslunefndirnar skulu sjá um rækilega eitrun fyrir refi í allri sýslunni. 
Hver sýslunefnd skal kjósa 1—3 menn til að hafa á hendi aðalframkvæmd 
á eitrun samkvæmt reglum, er sýslunefndin samþykkir. Framkvæmdar- 
stjórn þessi sendir sýslunefndinni við lok hvers árs skýrslu um eitrun og 
árangur hennar. Amtsráðið staðfestir kosning sýslunefnda á framkvæmda. 
stjórum og reglur sýslunefndanna um eitrun fyrir refi, og til amtsráðsins 
skulu sýslunefndirnar senda skýrslur framkvæmdast tjóranna og skal amts- 
ráðið hafa eptirlit með framkvæmdum þeirra, og hefir vald til að gjöra fyr 
fyrirskipanir, ef einhverjar sýslur draga sig í hlje hlutfallslega við aðrar 
sýslur. 

Allur kostnaður, sem leiðir af eitruninni, svo sem kaup framkvæmda- 
stjóra og borgun fyrir agn og eitur o. s. frv., skal greiðast að hálfu 
sýslusjóði, og að hálfu úr jafnaðarsjóði. 
Amsráðið tók til íhugunar, að sumstaðar væri ábótavant með grenjaleitir og 
grenjavinnslu og fól það því forseta sínum, að leggja fyrir sýslumenn að 
brýna fyrir hreppsnefndum að rækja van llega skyldu sína í því efni og 
að heimta hjá þeim skýrslu á hverju ári um grenjaleitir og grenjavinnslu, 
samkvæmt fyrirmynd, er amtsráðið samþykkti. 

úr 

Amtsráðsmenn Norður-Múla- og Suður-Múlasýslu lögðu fram sýsluvegasjóðs- 
reikninga þá, er þeir tóku til rannsóknar. Samkvæmt tillögum þeirra voru 
reikningarnir úrskurðaðir þannig: 
a. Við reikninginn úr Norður- Þingeyjarsýslu þótti athugavert: 

1. Skýrsla um aðgerð á sýsluvegi í Þistilfirði og vottorð um, h 
gerðin er af hendi leyst, vantar og ber að senda. 

2. Kvittun fyrir kostnaði (54 kr.) við skoðun á brúarstæði á Jökulsá 
(Gjaldal. 3) vantar og ber að senda. 

3. Í vottorði um vörðuhleðslu á neðri hluta Hólasands er ekki getið um, 
hvernig verkið sje af hendi leyst, eins og þó á að vera. 

b. Við reikning Austur-Skaptafellssýslu þótti ekkert að athuga. 
c. Við reikning Suður-Múlasýslu 1894, þótti athug gavert. 

Kvittun fyrir borgun fyrir vegavinnu á Reyndalsheiði er þannig lög- 
uð, að verzlunarstjóri St. Guðmundsson á Djúpavogi vottar, að upphæð- 
irnar sjeu borgaðaðar í reikninga viðkomandi verkeiganda þar við 
verzlunina, samskonar kvittun er gefin fyrir borgun vegavinnu yfir 
Þórudal af kaupmanni Fr. Wathne.  Eptirleiðis á að senda kvittun frá 
rjettum hlutaðeigendum. 

d, Við reikning Suður-Múlasýslu 1895 þótti athugavert: 
1. Ýmsum af verkfærraskýrslum er talsvert ábótavant og ber sýslunefnd- 

vernig að-
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inni eptirleiðis að hafa gætur á, að skýrslurnar sjeu vel af hendi 

leystar. 

2. Vottorð um, hvernig aðgjörð á Teigagerðisbrú og ruðningur á 

vegi hjá Ljósá hafi verið af hendi leyst, vanta og ber að senda. 

e, Við reikninginn úr Norður-Múlasýslu 1895 þótti athugavert, að kvittun 

fyrir T kr. (Gjaldalið TI) vantar, og ber að útvega hann og senda. 

Amtsráðið tók til íhugunar að verkfærraskýrslum er sumstaðar nokkuð 

ábótavant, og ákvað það því að fela forseta sínum að láta prenta eyðu- 

blöð undir verkfærraskýrslur til útbýtingar í sýslunum. 

Framlagðar voru skýrslur og reikningar kvennaskólanna á Ytriey og 

Laugalandi. Eptir að amtsráðið hafði athugað skjöl þessi, ákvað það, að 

veita kvennaskólanum á Ytriey 100 kr. og kvennaskóla Eyfirðinga 50 

krónur. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Austur-Skaptafellssýslu, dags. 20. 

apríl þ. á., með útdrætti úr fundargjörðum sýslunefndarinnar, þar sem 

skýrt er frá, að sýslan þar gangi í samband við Múlasýslurnar, þannig 

að sýslan leggi til sitt búnaðarskólagjald og hluta sinn af eignum Suður- 

amtsins, kr. 296,06 með áföllnum vöxtum, gegn því að sýslan eignist til- 

tölulegan hluta í allri skólaeigninni móts við Múlasýslurnar.  Amtsráðið 
felur oddvita sínum að útborga til stjórnarnefndar skólans þann hluta, 

sem Austur-Skaptafellssýsla á í búnaðarskólasjóði, þegar samband þetta 

er komið á. 

Framlagt var brjef frå hjeradslækni Zeuthen, dags. 15. f. m., þar sem 

hann óskar, að amtsráðið veiti meðmæli sín með þeirri tillögu lækna- 

fjelags Austfirðingafjórðungs, að reistur sje spítali á Austurlandi og helm- 

ingur af stofnunarkostnaðinum sje borgaður úr jafnaðarsjóði amtsins 

Eptir nokkrar umræður ljet amtsráðið í ljósi, að það væri meðmælt 

því, að stofnaður yrði spítali á Austurlandi, en þar sem um allmikla 

fjárupphæð er að ræða, ákvað amtsráðið að fela forseta sínum að leita 

umsagnar sýslunefndanna um málið, svo og að útvega yfirlýsing bæj- 

arstjórnarinnar í Seyðisfjarðarkaupstað um það, hvort hún vildi leggja 

fram fje til spítala þessa og umsögn hennar um málið. 

Framlagðar voru skýrslur um fjárskoðanir í Múlasýslunum, en úr Norð- 
ur-Þingeyjarsýslu voru engar skýrslur komnar. Amtsráðið athugaði hin- 

ar fyrirliggjandi skýrslur, síðan ákvað það að fela forseta sinum að 

heimta hinar vantandi skýrslur, svo og að láta framhalda skoðunum á 

sauðfje næsta vor í Norður-Þingeyjarsýslu og Norður-Múlasýslu. 

Amtsráðið kynti sjer ráðstafanir þær, er Amtsráðið í Norðuramtinu hefði 

gjört viðvíkjandi óþrifum á sauðfje. Eptir nokkrar umræður um það 

mál, ákvað amtsráðið að fela forseta sinum að leggja fyrir sýslumann Þing- 

eyjarsýslu að láta framfara, eigi síðar en fyrir lok næstkomandi nóv- 

embermánaðar almenna böðun á sauðfje í Norður-Þingeyjarsýslu með 

einhverju baðlyfi, sem væri óyggjandi gegn hverskonar óþrifum, og 

sömuleiðis fyrir aðra sýslumenn í amtinu að láta böðun á sauðfje fram 

1896 

107



1896 

107 

22. 

142 

fara, ef nokkursstaðar kæmi fyrir veruleg óþrif á sauðfje, á öllu því 
svæði, þar sem hætt væri við að óþrifin breiddust út, svo skyldi og 
kveðja til hæfilega marga menn í hverjum hreppi til að sjá um fram- 
kvæmdir á böðun á hverju heimili, hver á sínu svæði, og skyldu þeir 
gefa skýrslu um böðunina samkvæmt fyrirmynd, er amtsráðið sam- 
þykkti. 

Kostnaður sá, sem leiðir af eptirliti með böðunum, skal greiðast sam- 
kvæmt tilskipun 5. jan. 1866, 3. gr., en baðlyfin kosti eigendur sjálfir. 

Jafnframt var forseta falið að leggja fyrir sýslumenn, að gjöra råd- 
stafanir til að fá nægilega marga menn til að annast útvegun á bað- 
lyfum og að brýna fyrir hreppsnefndum að skora á menn að óska ept- 
ir baðlyfjum í tíma. 
Fram voru lagðir eptirfylgjandi reikningar búnaðarskólans á Eiðum: 
a. Reikningur yfir tekjur og gjöld skólans árið 1895—-96. 
b. Viðskiptareikningur skólasjóðs og skólabús 1895/96, 
c. Jafnaðarreikningur skólabúsins 6. júní 1896. 

Amtsráðið rannsakaði reikninga þessa og úrskurðaði þá. 
3. Amtsráðið tók til íhugunar, að nauðsynlegt væri að bókasafn amtsins 

yrði að sem mestum notum fyrir fjarlægari hjeruð amtsins, og þar 
sem ráðstafanir þær, sem gjörðar voru á amtsráðsfundi síðasta ár, hafa 
eigi reynzt fullnægjandi, þá var ákveðið að fela forseta, að undirbúa 
málið undir næsta fund. Ennfremur veitti amtsráðið bókasafninu 500 
kr. styrk. 

    

24. Var gjörð svohljóðandi áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Austur- 
amtsins 1897. 

Tekjur: 
1. Væntanlegar eptirstöðvar 1896 see eee. kr. 1000 00 
2. Jafnaðarsjóðsgjald 0... — 2000 00 

Kr. 3000 00 
Gjöld: 

1. Kostnaður við amstráðið . . . . . . . . . . . 0... Kr. 850 00 
2. Til heilbrigðismála 0... — 800 00 
3. Til menntamála: 

a. Til bókakaupa handa Eiðaskóla . kr. 100 00 

b Til kvennaskóla á Ytriey  . . . — 100 00 
c. Til —— Eyfirðinga - — 50 00 

d Tilbókasafns Austuramtsins . . . — 500 00 
e, Til verdlauna fyrir ritgjörð um óþrif á 

saudfje 0. — 100 00 — 850 00 

4. Afborganir og vextir af láni til Skjálfandafljótsbrúarinnar . . — 81 48 
öo. Kostnaður við notkun fangahúss á Eskifirði . . . . . „ . — 50 00 
6. Óviss útgjöld 2... 468 52 
1. Eptirstöðvar . 2 — 400 00 

Kr. 3000 00
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25. Framlagt var brjef frå hjeradslækni Fr. Zeuthen, dags. 2. júlí þ. á, þar 107 
sem hann óskar að sjer verði veittur 100 kr. styrkur af jafnaðarsjóði 

amtsins, til þess að sækja læknafund í Reykjavík 27. þ. m.  Amtsráðið 

sá ekki fært að veita þenna styrk. 
Fleiri mál komu ekki til umræðu og var svo fundi slitið. 

Páll Briem. Einar Jónsson. Sigurður Einarsson. Árni Kristjánsson. 

Þorgr. Þórðarsoi. 

Skrifstofu Austuramtsins 13. júlí 1896. 

Páll Briem. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um bann cegn innflutningi á 109 
lifandi peningi til Bretlands. — Samkvæmt tilkynningu f;á utanríkisráðaneytinu 27. juli 
hefur frumvarp til laga um bann gegn innflutningi lifandi penings („the Conta- 

gious Diseases (Animals) Billc) hinn 9. þ. m. verið samþykkt við 3. umræðu 

í efri málstofunni á Englandi með 82 atkvæða mun, og verður því að lögum, 

þegar frumvarpið hefur öðlazt undirskript drottningarinnar. Nefnt ráðaneyti 

getur þess um leið, að lögin eigi að öðlast gildi 1. janúar 1897, og hafi stjórnin 

sett það tímaákvæði í lögin vegna Íslands og Noregs, í viðurkenningarskyni 

fyrir það, að lönd þessi nú sem stendur sjeu laus við (alla) næma sjúkdóma, og 

til þess að gefa þeim ráðrúm til að leita úrræða gegn afleiðingum innflutnings- 

bannsins. 

Með skírskotun til fyrri brjefa ráðaneytisins snertandi málefni þetta, hið 

síðasta dagsett 17. f. m., er yður, herra landshöfðingi, þetta þjónustusamlega til 

vitundar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar, um leið og yður skal falið að birta 

hið nauðsynlegasta í þessu efni á þann hátt, er yður þykir bezt henta. 

1. 

II, 

II. 

  

Reikningur 110 

yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Austuramtsins 1895. 

Tekjur: 

Í sjóði við árslok 1894: kr. a. kr. a. 

a. Í ógoldnum fyrirframborgunum frá 1885 . . .. 81 97 

b. Oborgad jafnaðarsjóðsgjald úr Suður-Múlasýslu . . 217 10 

c. Í peningum . .. AA „0. 0... 1ð26 30 1825 37 

Niðurjöfnun á lausafje í amtinu 20 aura á hvert gjaldskylt 

hundrað 00. eee eee eee. 2114 30 

Endurgoldnar fyrirframborganir : 

Fyrir selda karboålsyru å Husavik 95—1/16 telst hjer. . . . 0 14 

Samtals Kr, 398: 3939 81



1896 

110 Gjöld: kr. a. kr. a. 
Í. Kostnaður við amtsráðið 2... eee 802 00 

Il. Til heilbrigðismála „0 150 50 

Ill. — menntamála: 

a. Laugalandsskóla 2... 50 00 

b. Ytri-Eyjarskóla 0... 100 00 

c. Eiðaskólans eee eee es. 100 00 

d. Bókasafns Austuramtsins . , „ . . . . . . 300 00 550 00 

IV. Til heyrnar- og málleysing …… eee eee 404 47 

V. Vextir og afborgun af Skjálfandafljótsbrá FR 81 48 

VI. Kostnaður við fjárskoðanir 22 eee eee eee 51 60 

VII. Ýmislegur kostnaður NF FR 18 67 

VIII. Ófáai nlegar fyrirframborganir frá 1885 BN 81 83 

IX. Til jafnaðar við tekjulið lll... 0 14 

X. Í sjóði við árslok: 

a, Óborg að jafnaðarsj ØBsgjald ur Sudur-Mulasyslu 

1894 ... RT 10 

b. Sömuleiðis úr sömu sýs su 1895 „0... 6 50 

c. Í peningum 2... 1575 52 1799 19 

Samtals kr. 3939 BÍ 

Skrifstofu Austuramtsins, Akureyri 20. jan. 1896. 

Páll Briem. 

Lausn frá sýslan. 
. £ * 2 

27. ágúst var umboðsmanni Múlasýsluumboðs Påli Olafssyni samkvæmt umsókn 

veitt lausn frá umboðsmennskunni frá næstkomandi áramótum að telja. 

Veitt prestakall. 

26. ágúst var presti að Brjámslæk' síra Þorvaldi Jakobssyni af landshöfðingja veitt 

Sauðlauksdalsprestakall í Barðastrandarprófastsdæmi, frá fardögum 1896 að telja. 

Óveitt prestakall. 
Fjallaþing í Norður. Þingeyjarprófastsdæmi, Víðihóls og Möðrudalssóknir. Metið 886 

kr. 39 a. Veitist frá næstu fardögum. Auglýst 20. ágúst. Umsóknarfrestur til 2. október. 

Óveitt sýslan. 

Sýslunin sem umboðsmaður yfir Múlasýsluumboði verður veitt frá næstkömandi 

áramótum, og eiga bónarbrjef umsækjanda að vera komin til landshöfðingja fyrir miðjan des- 

ember næstkomandi.  Bónarbrjetin sendist amtmanninum í Norðuramtinu og Austuramtinu 

áleiðis til landshöfðingja.
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Stjórnartíðindi B. 19. 145 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Búnaðarskólasjóðs Austuramtsins 1895. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. jan. 1895: 
a. Í sparisjóði Akureyrar eee eu, ++ 2182 06 

b. I peningum „2 2 79 

Búnaðarskólagjald 1895: 0 
a. Úr Norður-Þingeyjarsýslu FR 56 20 

b. Úr Austur-Skaptafellssýsn . ........ 31 67 

Vextir af kr. 2182,06 frá 1/11—94 til 112—95 

Til jafnaðar móti gjaldlið I. 

2184 85 

87 87 

87 73 
178 39 

Samtals kr. 2538 84 

Gjöld: 

Lagt í sparisjóð 31/12—95 

I sjóði til næsta árs: 
Í sparisjóði Akureyrar 

178 39 

2360 45 

Samtals kr. 

Skrifstofu Austuramtsins, Akureyri 19, jan. 1896. 

Páll Briem. 

Skýrsla 
um efnahag sýslusjóðanna í Austuramtinu 1894. 

I. Norður-Þingeyjarsýsla. 

Tekjur: 
Eign frá fyrra ári. . . . . kr. 153 16 

Niðurjöfnun 14 a. á hndr. . . . — 432 71 Í 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins . . . . kr. 551 78 

Skuld til næsta árs . . . . — 34 09 

II. Norður-Múlasýsla: 

  

Tekjur: 
Fign frå fyrra åri . . . . kr. 871 59 

Niðurjöfnun 20 a. á hndr. . . . — 2497 65 

Aðrar tekjur —  10000 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . kr. 2268 30 

Eign til næsta árs , . . . — 1200 94 

3. dag septembermán. 1896. 

Reykjavik. Ísafoldarprentsmiðja 1888 

2538 84 

585 87 

3469 24 

3469 24 

1896 

111 

112
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II. Suður-Múlasýsla. 

Tekjur: 
Eign frå fyrra åri . . . . kr. 1107 14 

Niðurjöfnun 20 a. á hndr. . . . — 1578 40 

Aðrar tekjur . . . . . . — 442 69 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins . . . . kr. 2078 95 

Eign til næsta års . . . . — 1049 28 

IV.. Austur-Skaptafellssýsla : 

Tekjur: 
Eign frá fyrra ári —.. . . . kr. 200 03 

Niðurjöfnun 22 a. á hndr. . , . — 550 00 

Aðrar tekjur . . . . . — 0 00 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins . . . . . kr. 434 25 
Eign til næsta års . . . . —- 315 78 

  

Skrifstofu Austuramtsins 14. júlí 1896. 

Páll Briem. 

Skýrsla 
um efnahag sýslusjóðanna í Austuramtinu 1895. 

I. Norður-Þingeyjarsýsla. 

Tekjur: 

Niðurjöfnun 20 a. á hndr. . . . kr. 617 66 

Aðrar tekjur . . . . . . — 5 10 
Skuld til næsta års . . . . — 31 33 

Gjöld: 
Skuld frá f. á. kr. 84 09 
Kostnaður sjóðsins . . . . — 620 00 

1I. Norður-Múlasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . . . kr. 1200 94 

Niðurjöfnun 20 a. á hndr. . . . — 1641 86 

Aðrar tekjur . . . . . . — 340 35 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . kr. 2100 11 
Eign til næsta árs . . . . . — 1083 04 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

3128 23 

3128 23 

150 03 

150 03 

654 09 

654 09 

3183 15 

3183 15



  

147 

III. Suður-Múlasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . . . kr. 1049 28 

Niðurjöfnun 18 a. á hndr. . . . — 1422 72 
Aðrar tekjur . . . . . — 120 81 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins . . . . kr. 1313 32 

Eign til næsta års . . . . — 1279 49 

IV. Austur-Skaptafellssysla. 

  

Tekjur: 

Eign frå fyrra åri . . . kr. 315 78 

Niðurjöfnun 27 a. á hndr. . . . — 670 00 

Aðrar tekjur . . . . . . — 321 50 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins . . . . kr. 900 38 

Sjóður tíl næsta árs — 406 90 

Skrifstofu Austuramtsins, 14, útí 1896. 

Páll Briem. 

Skýrsla 
um efnahag sýsluvegasjóða í Austuramtinu 1894. 

I. Norður-Þingeyjarsýsla. 

  

Tekjur: 
Eign frá fyrra ári . . - . kr. 4 52 

Sýsluvegagjald . . . . . — 381 58 

Gjöld: 
Vegabótakostnaður . . . . kr. 320 00 

Eign til næsta árs . . . . mm 16 05 

II. Norður-Múlasýsla: 

Tekjur: 
Sysluvegagjald . . . . . . kr. 1050 10 

Skuld sjóðsins . . . . . . — 2364 30 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins 

TIl. Suður-Múlasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . . . kr. 15 78 

Flyt kr, 15 78 

kr. 

kr. 

kr. 

2592 81 

2592 81 

1307 28 

1307 28 

336 05 

3414 40 

3413 40 

1896 

113 

114
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Sysluvegagjald . . 
Til póstvega vantalið frá fyrra ári 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins 
Til póstvega 

Eign til næsta árs 

IV. Austur-Skaptafellssýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 

Gjöld: 
Vegakostnaður 

Til póstvega 

Eign til næsta árs 

Skrifstofu Austuramtsins, 15. júlí 

Páll Briem. 

Skýrsla 

Flutt kr. 15 78 

— 1446 91 

— 249 69 

kr. 584 28 
— 1081 19 

— 4691 

kr. 22 67 

— 283 50 
    

kr. 80 00 

— 158 75 
— 67 42 

1896. 
  

um efnahag sýsluvegasjóða í Austuramtinu 1895. 

1. Norður-Þingeyjarsýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

II. Norður-Múlasýsla. 

Tekjur: 
Sýsluvegagjald 

Samkvæmt úrskurði 

Skuld sjóðsins 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins 

III. Suður-Múlasýsla. 

Tekjur: 
Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald . 

kr. 16 05 

— 302 50 

kr. 214 52 

— 104 08 

kr. 875 00 
— 4151 

— 1650 86 
  

kr. 4691 

— 1222 50 

— 1712 

— 1712 

— 306 

— 306 

— 318 

— 3818! 

— 2561 

— 2561 

— 1269 

38 

17 

55 

37 

37 

41
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Gjöld: 115 

. Kostnaður sjóðsins . . . . . kr. 8 00 

Eign til næsta árs . . . . .… — 126141 — 1269 41 

IV. Austur-Skaptafellssýsla. 

Eign frá fyrra ári . . . . kr. 67 42 

Sýsluvegagjald . . . . . . — 277 50 

Skuld sjóðsins . . . . . . — 1530 — 860 22 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . . „ — 360 22 

Skrifstofu Austuramtsins, 15. júlí 1896. 

Páll Briem. 

Reikningur 116 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs sýslum. P. Þorsteinssonar 1895. 

Tekjur: 

1. Í sjóði 1. jan. 1895: 

a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum . . kr. 1089 66 

b. Tnnritunarskírteini A. fol. 90 . . . . — 800 00 

c., Í skuldabrjefum einstakra manna . . . — 1050 00 

d. Í peningum . . . . . . . . — 38 84 9978 50 

2. Vextir: 
a. Af uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum . . . kr. 48 59 

b.  innritunarskirteini A. fol. 90 . . . „ — 28 00 

c, — skuldabrjefum einstakra manna . . . — 42 00 113 59 

Samtals“ kr. 3092 09 

Gjöld: 

1. Styrkur handa 2 fátækum bændum Í Vallanessókn, 

Guttormi Pálssyni og Jóni Pjeturssyni. . . . . . kr. 113 58 

2. Í sjóði við árslok: 
a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum  . . „ 1089 66 

b. Innritunarskirteini A. fol. 90 . . . . „ 800 00 

c, Í skuldabrjefum einstakra manna . . . . 1050 00 

d. Í peningum . ; . . . . . . 38 8: 85 — 2978 51 

Samtals kr. 3092 09 

Skrifstofu Austuramtsins, 19. jan. 1896. 

Páll Briem. 

, . 

Ágrip 117 

af reikningi landsbankans 1. april—30. júní 1896. 

Tekjur: . kr. a. kr. a. 

1, Í sjóði 1. apríl 1896 . . . 0... .198790 16 
Flyt kr. 198790 76
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kr. a. kr. a. 

Flutt: 198790 76 
Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán . . . . . . , 11465 59 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . . … 19955 00 
c. Handvedslån . . . 5565 00 
d. Lán gegn ábyrgð sveita. og bæjarfjolaga 0. fl. . 143 00 377928 59 

Víxlar innleystir . . . . . . . . . . 31770 00 
Åvisanir innleystar . . . . . . . . 11316 60 
Meðtekið frá landssjóði í nýjum seðlum . . . . . …… 32000 00 
Vextir . . . . . . . . . . . 4091 66 
Disconto . . . . 901 01 
Tekjur i reikning Landmandsbankans (fyrir seldar ávísanir 0. fl.) 111915 20 
Innlög á hlaupareikning . . . . . . . . „113115 86 
Sparisjóðsinnlög . . . . . . . . . . 204666 06 
Innheimt fje fyrir adra . . . . . . . . 16816 80 
Seld fasteign bankanum tilheyrandi . . . . . . 472 50 
Ýmislegar tekjur . . . . . . . . . 363 00 
Til jafnaðar móti gjaldlið 10 . . . . . . . - 5500 00 

— Samtals: 769348 04. 
Gjöld: 

Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán ss . . . . „ 23890 00 
b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán . . . . . „ 38278 00 
c. Handveíðslán — . . . . . ...…. 5550 00 B7718 00 
Vixlar keyptir . . . . . . . . . . „ 97896 35 
Á vísanir keyptar . . . . . . . „ 12475 90 
Skilað landssjóði í önýtum seðlum . . . . . . - 32000 00 

Útgjöld fyrir reikning Landmandsbankans . . . . 46883 66 
Útborgað af innstæðufje á hlaupareikning . . .  128697 T1 
Útborgað af innstæðufje með sparisjóðskjörum . , 238428 57 
Að viðbættum dagvöxtum . . . . . . 175 36 238603 93 

Utborgad af innheimtufje fyrir aðra . . . .… 1061 55 
Útgjöld fyrir varasjóð fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur . . . 800 00 
Keypt húseign fyrir . . . . . . . … 10000 00 
Kostnadur vid bankahaldid (laun 0. A) . , . . . „ 3192 55 
Ymisleg utgjåld . . . . . . . . . . . 142 21 
Í sjóði 30. júní 1896. . . . . . . . . . 129876 18 

Samtals: 769348 04 

Athugasemdir: 

Landsbankinn åtti 30. juni 1896: 
1. Skuldabrjet fyrir lánum: 

a, Fasteignarveðslán . . . . . „ kr. T40729,40 

Flyt: — 740729,40
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Flutt: kr. 740729,40 kr. a. 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarskuldabrjel . . . — 235685,23 

c. Handveðsskuldabrjef . . — 64603,72 

d. Skuldabrjef fyrir lánum gegn ábyrgð sveita 

og bæjarfjelaga o.f. . . . . . — 30911,00 1071829 35 

Konungleg ríkisskuldabrjef og önnur erlend verðbrjef hljóðandi 

uppá samtals 454600 kr., eptir gangverði 31. desbr. 1895 455515 00 

Skuldabrjef Reykjavíkurkaupstaðar 1400 00 

Óinnleysta víxla . . 138891 35 

Óinnleystar ávísanir 1696 80 

Fasteignir lagðar bankanum út fyrir láni að upphæð 1500 00 

Húseign í Reykjavík 10000 00 

Í sjóði 129876 18 
"Samtals: 1810708 68 

Seðlaskuld bankans til landssjóðs var 30. júni 1896. 500000 00 

Innstæðufje á hlaupareikning s. d. . . . 113151 70 

Innstæðufje með sparisjóðskjörum s. d. 965557 74 

Skuld til Landmandsbankans s. d. 1546 57 

Skuld utaf kaupum å huseign 5500 00 
Óútborgað innheimt fje 15755 25 

Varasjóður bankans 31. desbr. 1895 160280 93 
Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur 30. júní 1896 11732 80 

Ýmsar tekjur, sem enn eru eigi lagðar við varasjóð 31183 69 
Samtals: 1810708 68 

Stjórn landsbankans 24. júlí 1896. 

Tr. Gunnarsson. B. Kristjánsson. Eiríkur Briem. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Vesturamtsins 1895. 

Tekjur: Kr. a kr. a. 

Eptirstöðvar við árslok 1894 

a) Í landsbankanum 1919 44 

b) Í peningum. . 1592 64 3512 08 
Jafnaðarsjóðsgjald, 14 aur. á hvert hundrað 0 

A. Strandasýsla 173 10 

B. Isafjardarsysla 363 53 
C. Bardastrandasysla 213 43 

D. Dalasýsla . . 297 42 

E. Snæfellsness- og Hnappadalssysla 252 23 
F. Mýrasýsla . . .. 371 38. 1671 09 

Lån ur landsbankanum . 2. . . 8000 00 
Vextir af bankainnlagi TA 79 795 . 85 05 

Kr. 8268 22 

1896 

117 

118
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118 Gjöld: Kr. a. kr. a. 
1. Kostnaður við amtsráðið . 2... 655 00 

2. Bólusetningar . 2... eee eee 179 15 

3. Sáttamál . . .. FE 4 00 
4. Heyrnar- og málleysingjar FA 421 25 

5. Endurgoldið ofborgað jafnaðarsjóðsgjald úr - Snæfellsness- og 

Hnappadalssýslu 1894 . . .. . 17 48 

6. Til Torfa skólastjóra Bjarnasonar samkvæmt ályktun amts- 

ráðsins a 3000 00 

7. Leigur af bankaláninu frá 28. juni til 30. sept. 1895. 33 58 
8. a) Afborgun af nefndu láni „500 00 

b) Vextir frá 30. sept. 1895 til 30. sept. 1896 … … …. 108 38 608 33 

9. Til amtsbókasafnsins samkvæmt ályktun amtsrådsins 15. 
júni 1898. 0 eee eee 100 00 

10. Ýmislegur kostnaður .. BN 441 11 
11. Eptirstöðvar við árslok 1895: 

a) Í landsbankanum „ . . . . . 2... 2404 49 

b) Í peningum 2... 403 3 2808 32 

Kr. 8268 21 

Íslands Vesturamt, Reykjavík 16. jan. 1896. 

J. Havsteen. 

Embættaskipun. 

14. ágúst var settur sýslumaður cand. jurís Magnús Jónsson allramildilegast skipaður 

sýslumaður í Vestmannaeyjasúslu. 

Verzlunarræðismaður. 

21. júlí var kaupmaður Ditlef Thomsen viðurkenndur sem keisaralegur þýskur konsúll 

í Reykjavík. 

Óveitt prestakall, 

Brjánslækur í Barðastrandarprófastsdæmi, (Brjánslækjar og Hagasóknir). Veitist frá 

næstu fardögum. Umsóknarfrestur til 16 október næstk. Metið kr. 1022,17. Augl. 28.ágúst.
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hæga a Skýrsla 
um aðalfund amtsráðsins í Vesturamtinu 3. og 4. ágúst 1896. 

Ár 1896, 3. ágúst var aðalfundur amtsráðsins í Vesturamtinu settur og 

haldinn í Ólafsdal af forseta þess, amtmanni Júlíus Havsteen, ásamt amtsráðs. 

mönnunum Ásgeiri bónda Bjarnasyni á Knararnesi (úr Mýrasýslu), hreppstjóra 

dbrm. Þórði Þórðarsyni á Rauðkollsstöðum (úr Snæfellsness- og Hnappadalssýslu), 

skólastjóra Torfa Bjarnasyni í Ólafsdal (úr Dalasýslu), síra Guðmundi Guðmunds- 

syni í Gufudal (úr Austur-Barðastrandarsýslu), hjeraðslækni Davíð Sch. Thor- 
steinsson í Stykkishólmi (úr Vestur-Barðastrandarsýslu) og prófasti síra Páli 

Ólafssyni á Prestbakka (úr Strandasýslu). Úr Ísafjarðarsýslu var amtsráðsmaður 

eigi kominn, og gat forseti þess, að amtsráðsmaðurinn 

   

n þar hefði fyrir nokkru í 

prívatbrjefi skýrt sjer frá því, að öll líkindi væru til þess, að hvorugur fulltrú- 

anna þaðan mundi geta mætt á fundinum vegna anna. 

Forseti lagði fram tilkynningar hlutaðeigandi sýslumanns um framfarna 

kosningu amtsráðsmanns og vara-amtsráðsmanns fyrir Vestur. Barðastrandarsýslu 

á fundi sýslunefndarinnar þ. 15. og 16. maí f. á; sem amtsráðsmaður hafði verið 
kosinn hjeraðslæknir Ð. Sch. Torsteinsson á Stykkishólmi, og sem vara-amtsráðs- 

maður síra Lárus Benediktsson í Selárdal fyrir tímabilið frá 1. júní 1895 til 31. 
maí 1901. Enn fremur var lögð fram tilkynning sama sýslumanns um kosningu 

á vara-amtsráðsmanni í Austur-Barðastrandarsýslu á fundi sýslunefndarinnar þar 

28. júni f, á., í stað dbrm. Hafliða Eyjólfssonar úr Svefneyjum, sem andaðist á 

vorinu 1894, fyrir þann tíma, sem hann átti eptir að sitja í amtsráðinu, sem sje 

til 31. maí 1898; kosinn hafði verið Eyjólfur kaupmaður Jóhannsson í Flatey. 

Amtsráðið fann eigi neitt við kosningar þessar að athuga. 

Þessi mál komu til umræðu á fundinum: 
1. Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Vesturamtsins 

fyrir 1895, og var hann falinn amtstáðsmönnunum úr Strandasýslu og Vestur- 

Barðastrandarsýslu til endurskoðunar. 

2. Forseti lagði því næst fram reikning yfir Sj 
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     r tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs 

Vesturamtsins fyrir 1895, og var hann falinn amtsráðsmönnunum úr Snæ- 

fellsness- og Hnappadalssýslu og Dalasýslu til endurskoðunar. 

3. Þá var lagður fram reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Vestur- 

amtsins fyrir 1895, og var hann fenginn í hendur amtsráðsmönnunum úr 

Austur-Barðastrandarsýslu og Mýrasýslu til endurskoðunar. 

4, Síðast var lagður fram reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns Vestur- 

amtsins fyrir 1895, sem var falinn hinum sömu amtsráðsmönnum til endur- 

skoðunar. 

5. Forseti lagði fram brjef landshöfðingja, dags. 28. desbr. f. á., um að útvega 
tillögur sýslunefnda um breytingar á hinni núgildandi læknaskipun, en þótt 

neðri deild alþingis að eins hefði óskað eptir áliti sýslunefndanna um þetta 

mál, hefði það þótt nauðsynlegt, að fá einnig álit amtsráðanna um hina 

fyrirhuguðu nýju skipun á læknahjeruðunum, þar sem tillögur hverrar sýslu- 

nefndar út af fyrir sig, að eins næðu til sjálfrar sýslunnar. Álit sýslunefnd- 

anna voru framlögð og tillögur aukalæknisins í Dalasýslu og Bæjarhreppi, 

í. dag septembermán. 1896. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1896, 
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sem eigi hafði getað mætt á fundi sýslunefndarinnar i Strandasyslu.  Énn 
fremur voru lagðar fram tillögur amtsráðsins í Suðuramtinu um læknaskip- 
unarmálið. 

Nefnd var kosin til að láta uppi álit sitt um málefni þetta, og hlutu 
kosningu amtsráðsmennirnir úr Vestur-Barðastrandarsýslu, Strandasýslu og 
Snæfellsness. og Hnappadalssýlu. 

Forseti skýrði frá því, að hann samkvæmt umboði amtsráðsins hefði rann- 
sakað og úrskurðað sýsluvegasjóðsreikninginn úr Dalasýslu fyrir 1894, og 
sýslusjóðs og sýsluvegasjóðsreikningana úr Vestur- og Austur Barðastrandar- 
sýslu fyrir s. á. 

Forseti minntist á, að eigi hefði framkomið á amtsráðsfundinum í fyrra 
neinn sýsluvegasjóðsreikningur úr Dalasýslu fyrir 1894, en eptirritið af 
gjörðabók sýslunefndarinnar, viðvíkjandi fundarhaldi hennar 23. og 24. april 
í. á., hefði eigi sýnt annað, en að framlögð hefði verið skýrsla um unnar 
sýsluvegabætur, og hafði sýslunefndin látið sjer nægja þetta, í stað þess að 
heimta reikning. Forseti hafði síðan eptir skipun ráðsins heimtað reikning, 
sem loksins barst honum með brjefi sýslumannsins, dags. 12. nóvbr. f. á., 
og þar sem hreinskilnislega er játað, að hann (og sýslunefndin) heimti ekki 
inn sýsluvegagjaldið, heldur væri hver hreppur látinn vinna upp sitt gjald 
„með tvöfaldri vinnu<, eins og komizt er að orði í brjefum. Þótt reikningur 
Sá, sem sýslumaður samkvæmt þessu hafði búið til, væri eins og við er að 
búast, hafði forseti samt samþykkt hann í þetta skipti, og gefið sýslumanni 
og sýslunefndinni, í brjefi dags. 18. jan. þ. á., sem var lesið upp, nauðsyn- 
lega vísbendingu um, hvernig fara ætti með sýsluvegafje, sem sje hegða 
sjer nákvæmlega eptir hinum gildandi vegalögum, og sjerstökum fyrirskip- 
unum amtsráðsins (sbr. skýrslu um fund amtsráðsins í Vesturamtinu, 16.— 
18. júlí 1892, Stjórnart. 1892 B. bls. 224, og skýrslu um fund sama amtsráðs 
13.—15. júní 1893 (Stjórnart. 1893 B. bls. 70). Vegabótaskýrsla fylgdi með 
reikningnum undirskrifuð af einum manni Í stað þess, að út hefði átt að 
taka vegabæturnar. Sýsluvegagjaldið var reiknað út eptir verðlagsskránni 
fyrir 1894— 1895, en hefði átt að reiknast út eptir verðlagsskránni tyrir 
183—94, samkvæmt eldri og yngri vegalögum, sbr. brjef dómsmálastjórn- 
arinnar 9. nóvbr. 1867, 

Þrátt fyrir það þótt forseti hefði í þessu brjefi sínu lagt sýslumanni og 
sýslunefndinni fyrir, að fylgja nákvæmlega hinum gildandi vegalögum, bæði 
hvað niðurjöfnun vegagjaldsins snertir og innheimtu þess og reikningsskil, 
ályktaði amtsráðið að fela forseta að brýna eun einu sinni fyrir sýslunefnd- 
inni, að fylgja nákvæmlega eptirleiðis hinum núgildandi lögum 13. april 1894, 
um vegi, og fyrgreindum fyrirskipunum amtsráðsins, sem vildi þar auki taka 
það fram hjer, að unnin vegabót skyldi ávallt tekin út af 2 af sýslumanni 
tilkvöddum mönnum, ef kostnaðurinn hefði hlaupið 100 kr. eða meira, en 
ella mætti nægja vottorð sýslunefndarmanns eða 2 skilvísra manna um hina 
unnu vegabót. 

Forseti lagði fram sýslusjóðs og sýsluvegasjóðsreikninga úr öllum sýslum 
amtsins fyrir 1895, sem hann hafði yfirfarið samkv. 41. gr. tilsk. 4. maí
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1872 um sveitarstjórn á Íslandi, og fylgdu með þær athugasemdir, sem end- 

urskoðendur sýslunefndanna höfðu gjört við reikningana og svör reiknings- 

haldara. 

Amtsráðið skoðaði reikningana og úrskurðaði þá. 

Sjerstaklega var athugað við sýslusjóðsreikninginn úr Dalasýslu, að 

sýslunefndin þar hefir (gjaldlið 11) borgað út einum manni ö6 kr. fyrir Þing- 

vallafundarferð, eða ferð á Þingvallafund 1895; þessi útborgun hafði verið 

ályktuð á fundi sýslunefndarinnar 4. nóvbr. f. á., og eins og skýrt er frá Í 

brjefi sýslumannsins 12. desbr. f. á, sem var framlagt, samþykkt með eins 

atkvæðismun. Forseti hafði síðan í brjefi, dagsettu 17.,jan. þ.á., bent sýslu- 

nefndinni á, að þessi fjárveiting mundi ekki lögmæt, sbr. brjef landshöfð- 

ingja 16. júní 1884. (Stjtíð. 1884, B. bls. 118) og skýrslu um fund amts- 

ráðsins Í Suðuramtinu 29. júni—1. júlí 1886, nr. 20. (Stjtið. 1886, B. bls. 110), 

og skorað á nefndina, að taka ályktun sína til ítarlegrar yfirvegunar, þá er 

hún rannsakaði sýslusjóðsreikninginn fyrir 1895. — Sýslunefndin hefir samt 

sem áður haldið fast við þessa ályktun sína, og eigi fellt hinn umrædda 

gjaldlið úr reikningnum. 

Amtsráðið ályktaði, að áðurnefndur gjaldliður skyldi falla niður, með því 

slík greiðsla væri eigi samkvæm gildandi lögum, og skyldi oddviti sýslu- 

nefndarinnar annast um, að upphæðin 50 kr. yrði borguð sýslusjóði aptur, 

og talin með tekjum í reikningnum fyrir 1896. 

Forseti framlagði eptirfylgjandi endurrit af gjörðabókum sýslunefnda, sem 

voru yfirfarin: 

a. Úr Strandasýslu frá 29. okt. f. á. og 14.— 16. apríl þ. é 

Með því eigi mátti jafna niður, sem sýslusjóðsgjaldi meiru en 539 kr. 

89 a. samkvæmt 43. gr. tilsk. 4. mai 1872 um sveitarstjórn á Íslandi, 

sbr. 26. gr. 4, hefði sýslunefndin þurft samþykki amtsráðs til niðurjöfn- 

unar þeirrar, er fram hefur farið, 568 kr. 44 a, og ályktaði amtsráðið 

að veita slíkt samþykki. 

b. Úr Ísafjarðarsýslu frá 12. nóvbr. f. á. og 5.—7. marz þ. í 

Í brjefi 26. maí þ. á., sem var framlagt, hafði sýslumaðurinn í Ísafjarð- 

arsýslu óskað eptir samþykki amtsráðs til þess að jafna mætti niður 

sem sýslusjóðsgjaldi fyrir 1896 2529 kr. 40 a., sem er 721 kr. 28 aur. 

meira, en nefndin án samþykkis amtsráðs gat jafnað niður. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

c. Úr Austur- Barðastrandarsýslu frá 28. júní og 1. október f. á. og 18.—19. 

júní þ. å 

Var framlagt brjef sýslumanns, dags. 29. f. m., bar sem hann fyrir hånd 

syslunefndarinnar sækir um sampykki rådsins til þess að jafna niður 

sem sýslusjóðsgjaldi 25 aurum á hvert hundrað (700 kr.), sem fer fram 

úr því, sem jafna má niður án leyfis amtsráðsins.  Amtsrådid veitti hið 

umbeðna samþykki. 

d. Ur Vestur-Barðastrandarsýslu frá 15. maí og 16. oktbr. f. á. og 6.—T. 

maí þ. á. 

Sýslunefndin hefir upp á væntanlegt samþykki amtsráðsins jafnað niður 
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800 kr. sem sýslusjóðsgjaldi, sem fer langt fram yfir það, sem jafna 
mátti niður, sem er 453 kr. 1 eyrir. —Amtsráðið samþykkti þetta með 
hliðsjón af því, sem er tekið fram í hjer að lútandi brjefi sýslumannsins, 
17. maí þ. á, sem var framlagt. 

Úr Dal: asýslu frá 4. nóvbr. og 30. desbr. f. á. og 11. marz þ. á. 
f. Úr Snæfellsness- og Hnappadalssýslu frá 28. oktbr. f. á. og 23.—27. marz 

þ. á. 
Amtsráðið samþykkti að sýslunefndin hafði jafnað niður sem gjaldi til 
sýslusjóðs 1390 kr. 29 a, sem fer talsvert fram yfir það, sem jafna 
mátti niður án leyfis ráðsins, sem sje 1084 kr. Sa. 
Úr Mýrasýslu frá 15. nóvbr. f. á. og 17.—-18. apríl þ. á 
Forseti skýrði frá, að hann samkvæmt tillögum sýslumanns, í brjefi 21. 
apríl þ. á, sem var framlagt, hefði upp á væntanlegt samþykki amts- 
ráðsins leyft sýslunefndinni að jafna niður sem sýslusjóðsgjaldi 1073 kr. 
11 au., en upphæð sú, sem jafna mátti niður án samþykkis amtsráðsins 
er 992 kr. 37 a. Amtsráðið samþykkti þetta. 

Amtsráðið athugaði að sýslusjóðsgjaldið í öllum sýslum amtsins, nema 
Dalasýslu, hefði hækkað, eins og frá er skýrt bæði vegna kostnaðar við 
hundalækning gar og hækkunar á launum vfirsetukvenna. I Ísafjarðarsýslu 
hafði gjaldaukinn helzt orsakazt af láni til spítala og kostnaði til gufubáts- 
ferða. 

Samkvæmt tillögum sýslunefndarinnar í Strandasýslu ályktaði amtsráðið, 
að mæla fram með því við landshöfðingja, að hann veitti allt að 2000 kr. 
til vörðuhleðslu og til þess að bæta úr torfærunum á þeim hluta vegarins 
yfir Laxárdalsheiði, sem liggur frá sýslumótum Dalasýslu og Strandasýslu 
að Borðeyri, og sem er í fjallvegatölu. 

Forseti skýrði frá, að hann samkvæmt tillögum sýslumannsins í Barða- 
strandarsýslu og ályktun sýslunefndarinnar í Austur-Barðastrandarsýslu á 
fundi hennar 28. júni þ. á., hefði leyfi upp á væntanlegt samþykki amts- 
ráðsins, að sýslufjelagið mætti taka 1400 kr. lán, sem skyldi endurborgast 
á 14 árum, til þess að endurbæta allan sýsluveginn, sem liggur eptir endi- 
langri sýslunni. Amtsráðið samþykkti þetta. 
Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Barðastrandarsýslu, dags. 1. júní 
og 14. ágúst f. á, og tillögur sýslunefndanna í Vestur. og Austur-Barða- 
strandasýslum um það, hvar sýsluvegir skyldu liggja um sýslurnar, en til- 
lögur þessar höfðu ekki komið í tíma til amtráðsfundarins 14. júní f. á, 
Samkvæmt þessum tillögum var ákveðið, að sýsluvegir í Austur-Barða- 
strandarsýslu skyldu vera þessir: 

Frá Þingmannarjóðri yfir Vattarnes, fyrir Skálmarfjörð yfir Klettaháls, 
út með Kollafirði að sunnan, yfir Gufudalsháls, um Gufudal, fyrir Djúpa- 
fjörð, yfir Hjallaháls, inn fyrir Þorskafjörð að Kollabúðum þar til kemur á 
aðalpóstleið, en upp frá því fylgi sýsluvegur aðalpósvegi að Gilsfjarðarbotni, 

og í Vestur-Barðastrandarsýslu: 
"rá Smiðjukleifum út Barðaströnd, yfir Kleifaheiði upp hjá Haukabergi, 

út með Patreksfirði á Eyrar; þaðan eptir Mikladal í Tálknafjarðarbotn, út 

oa 

? 

  



12. 

14. 

15. 

16. 

157 

með Tálknafirði að norðan, þar til er vegurinn liggur upp á Hálfdán, 

yfir Hálfdán að Bíldudal, frá Bíldudal inn að Fossi, yfir Fossheiði um Móru- 

dal á sýsluveginn hjá Krossi. 

Aptur á móti gat amtsráðið eigi fallizt á þá tillögu sýslunefndarinnar í 

Vestur-Barðastrandasýslu, að vegurinn frá Haukabergi út að Hvallátrum, 

frá sýsluveginum upp á Hálfdán út að Krossadal, og vegurinn frá Selárdal 

inn að Bíldudal skyldu nemast úr tölu seiginlegra< sýsluvega, en helming- 

ur af vegabótakostnaði við þá greiðast úr sýslusjóði, því bæði eru mótmæli 

komin fram gegn þessu, enda hljóta vegir þessir að vera annaðhvort sýslu. 

vegir eða hreppavegir, og ákvarðanir samkvæmt 18, gr. laga 13. april 

1894, um vegi, verða eigi gjörðar í eitt skipti fyrir öll. Aptur á móti sam- 

þykkti amtsráðið, að vegurinn yfir Selárdalsheiði yrði numinn úr tölu 

sýsluvega. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Barðastrandarsýslu, dags. 15. maí 

þ. á., þar sem hann ber undir samþykki amtsráðsins þá ályktun sýslu- 

nefndarinnar í Vestur-Barðastrandarsýslu, að taka allt að 2000 kr. lán 
handa sýsluvegasjóðunum, sem skyldi endurborgast á 10—15 árum, til ruðn- 

ings og vegagjörðar á sýsluveginum, sjerstaklega yfir Mikladal, Hálfdán, 
Fossheiði og Kleifaheiði. Amtsráðið samþykkti þessa lántöku, en vildi samt 

brýna fyrir sýslunefndinni að gæta þess, að æfður verkstjóri yrði fenginn 

til þess að standa fyrir vegabótum þessum. 

Sýslunefndin í Strandasýslu, hefir lagt það til, að tekinn sje í tölu sýslu- 
vega vegarkaflinn frá Kálfanesmelnum fram í Hólmarif við Steingrímsfjörð, 

og samþykkti amtsráðið það. 

Endurskoðendur lögðu fram aptur reikningana yfir tekjur og gjöld jafnað- 
arsjóðsins, búnaðarskólasjóðsins og búnaðarsjóðsins, og voru reikningarnir 

samþykktir án athugasemda. 

Forseti framlagði brjef sýslumannsins í Barðarstrandarsýslu, 29. júní þ. á., 

og þar með fylgjandi ágripsendurrit af gjörðabók sýslunefndarinnar Í Aust- 

Barðastrandarsýslu viðvíkjandi ályktun nefndarinnar um brúargjörð á Vatt- 

ardalsá. 

Amtsráðið samþykkti, að sýslunefndin mætti fyrir hönd sýslusjóðs taka 

900 kr. lán með svo vægum kjörum, sem unnt væri til þess að brúa nefnda 

á, með því skilyrði, að sýslubúar legðu til 300 kr. og að það yrði álitið, að 

allur kostnaðurinnn við brúargjörðina færi eigi fram úr 1200 kr. 

Forseti lagði fram erindi frá sýslunefndarmanninum í Neshrepp innan Ennis 

i Snæfellsnessog Hnappadalssýslu, síra Helga Árnasyni Í Ólatsvík, 13. f.m., 

þar sem hann skýtur til amtsráðsins þeirri ályktun sýslunefndarinnar á 

fundi hennar 23.—27. marz þ. á., að honum bæri eigi sú 10 kr. þóknun, 

sem hann hafði gjört tilkall til fyrir að hafa hatt umsjón og eptirlit með 

ruðning á sýsluveginum á Fróðárheiði og á Búlandshöfða, sem átti að kosta 

54 kr. Ennfremur var framlagt umsagnarbrjef sýslumanns nefndrar sýslu, 

27. f. m., um målaleitun þessa. Amtsráðið áleit, að 12. gr. laga 18. apríl 

1894, um vegi, geti eigi heimilað sýslunefndarmanninum neina þóknun fyr- 

ir hið umrædda starf, og ekki væri heldur slíka heimild að finna í 3. gr. 
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laga 9. jan. 1880 um breyting á tilsk. um sveitastjórn á Íslandi, 4. maí 

1872, enda hefði hjer verið um lítið verk að ræða.  Amtsráðið fann því 

enga ástæðu til að breyta fyrnefndri sýslunefndarályktun. 
Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Barðastrandarsýslu, 15. maí þ. á., 

þar sem hann eptir ósk sýslunefndarmannsins úr Suðurfjarðarhreppi, síra 
Jóns Árnasonar í Otrardal, skýtur til amtsráðsins þeim úrskurði sýslunefnd- 

arinnar á hreppavegareikningi hreppsins fyrir 1895, að gjaldaliður VI., 5 
kr., fyrir áreið eða skoðun á vegagjörðum á hreppavegum á Norðhlið, 

Sunnhlíð og Hrafnskagahlíð skyldi falla burt og upphæðin teljast með tekj- 

um í næsta reikningi.  Amtsrådid ályktaði að úrskurðir sýslunefnda á 

hreppareikningunum væru endilegir, og að þeim yrði eigi breytt í amtsráð- 

inu, nema upplýst sje, að sýslunefndin hafi farið fram úr því, sem hún 
hafði vald til, eða beitt ólögum, sem alls eigi hefir átt sjer stað hjer, enda 

er það, eins og sýslumaðurinn tekur fram, skylda hreppsnefndarmanna, 

samkv. 19. gr. laga 13. apríl 1894, um vegi, að líta eptir því, hvort fram- 

kvæmd á hreppavegagjörð sje vel af hendi leyst. Af þessum ástæðum á- 

lyktaði amtsráðið að vísa málinu frá sjer. 

Forseti framlagði brjef sýslumannsins í Dalasýslu, 19. maí þ. á., þar sem 

hann skýrir frá, að sýslunefndin hafi ákveðið, að leita upplýsinga um stein- 

olíubáta og taka allt að 10000 kr. lán fyrir hönd sýslusjóðs, ef álitið yrði 

heppilegt að kaupa slíkan bát til ferða á Hvammsfirði og Gisfirði og óskar 

sýslumaður eptir að amtsráðið vilji veita nefndinni heimild til þessarar 

lántöku. 

Amtsráðið fann ekki ástæðu til að veita þetta samþykki að svo komnu, 

fyr en þær upplýsingar lægju fyrir, sem leita skyldi, um steinolíubáta eða 
báta af því tagi. 

Forseti skýrði frá þeirri uppástungu sýslunefndarinnar í Ísafjarðarsýslu, að 
aukið sje við yfirsetukvennaumdæmi sýslunnar einu umdæmi, sem nái yfir 

Ingjaldssand í Mýrahreppi, Mosdal og Valþjófsdal í Mosvallahreppi, og 
ennfremur að 10. yfirsetukvennaumdæmi sýslunnar (Grunnavikurhreppi), sje 

skipt í tvö umdæmi þannig að Skorarheiði skipti umdæmunum. 

Samkvæmt þessari uppástungu ákvað amtsráðið, að nýtt yfirsetukvenna- 
umdæmi skyldi stofnað, er nefndist 4. yfirsetukvennaumdæmi Ísafjarðar- 

sýslu, og næði yfir Ingjaldssand í Mýrahreppi (3. umdæmi) og Mosdal og 
Valþjófsdal í Mosvallahreppi (hinu núverandi 4. umdæmi). Í annan stað 
skyldi skipta Grunnavíkurhreppi, sem nú er 12. umdæmi en ekki 10. yfir- 

setukvennaumdæmi sýslunnar (sbr. Stjtíð, 1896, B. bls. 71) í 2 umdæmi, 

sem sje 13. umdæmi Ísafjarðarsýslu, sem nái yfir Grunnavíkurhrepp fyrir 

sunnan Skorarheiði, og 14. umdæmið, sem nái yfir nefndan hrepp fyrir 

norðan þessa heiði. Við þetta breytast nr. á yfirsetukvennaumdæmum 

sýslunnar, eins og þau eru talin í skýrslu þeirri, sem prentuð er í Stjórn- 

artíðindunum 1896. B. bls. 70— 72, og verða þau alls 16. 
Samkvæmt tillögum forseta hækkaði amtsráðið ferðakostnað tveggja manna, 

sem samkvæmt sjerstakri skipun amtsins höfðu fjallað um sættir utan síns 
, 

såttaumdæmis í septbr. f. å., ur 12 kr, upp i 20 kr. tyrir hvorn þeirra.



21. 

22. 

159 

Amtsráðið veitti 50 kr. úr jafnaðarsjóði á þessu yfirstandi ári og eptirleið- 

is árlega fyrst um sinn, sem þóknun fyrir skriptir við amtsráðið. 

Forseti lagði fram brjef landshöfðingja, 21. septbr. f. á, þar sem hann út 

af óreglu, sem sumstaðar hefði átt sjer stað um meðferð á styrktarsjóðum 
handa alþýðufólki, samkvæmt lögun 11. júlí 1890, fyrirskipar, að leggja 

skuli sýslumönnum fyrir, að leggja fram á hinum árlegu aðalfundum sýslu- 

nefndanna til athugunar skýrslur þær, um nefnda sjóði, sem ræðir um í 8. 

gr. laga þessara, þannig að þess væri getið Í gjörðabókum nefndanna, svo 

að það sæist, hvort skýrslur hefði vantað, og ef eitthvað hefði fundizt at- 

hugavert við framkomnar skýrslur, en síðan skyldi amtsráðið hafa eptirlit 

með, að heimtað yrði það, sem vanta kynni af skýrslunum, og að hrepp- 
unum yrði haldið til þess, að framfylgja ákvæðum nefndra laga. 

Af hinum framlögðu gjörðabókaendurritum frá aðalfundum sýslunefnd- 

anna Í Vesturamtinu á yfirstandandi ári, hafði fyrrnefndum lögum verið 

framfylgt eins og frá er skýrt hjer: 

a. Í Strandasýslu var allt í lagi, nema í Bæjarhreppi; úr þeim hreppi voru 

eigi komnar skýrslur og skilagreinir fyrir greiðslu gjaldsins á árunum 

1894 og 1895.  Amtsráðið fól forseta sínum að skora á sýslumann að 

annast um að þetta væri lagað fyrir árslok og senda forseta skýrslu 

um, að svo væri gjört. 
b. Í Ísafjarðarsýslu vantaði alveg reikninga fyrir árið 1895 úr Auðkúlu- 

Háls,- Ögur,- Reykjafjarðar- og Grunnavíkurhreppum, og hafði sýslu- 

nefndin falið oddvita, að heimta reikningana frá hlutaðeigandi hreppum, 
endurskoða þá og úrskurða og jafnframt tjá hlutaðeigandi reiknings- 

höldurum óánægju sýslunefndarinnar yfir þessari vanrækslu,  Reikn- 

ingurinn úr Eyrarhreppi bar ekki með sjer, hvað mikið væri í sjóði. 

Reikningarnir úr Suðureyrar-, Súðavikur- og Sljettuhreppum voru ekki 

endurskoðaðir, og hafði sýslunefndin falið oddvita, að senda þá aptur til 

endurskoðunar af hreppsnefndum þeim, sem í hlut áttu. 

Amtsráðið fjellst á þessar fyrirskipanir sýslunefndarinnar, og fól for- 

seta að heimta skýrslu sýslumanns um, hvort allt væri komið í lag fyr- 

ir árslok. 

c. Í Austur-Barðastrandarsýslu vantaði skýrslur úr Múlahreppi og Flat- 

eyjarhreppi, og hafði sýslunefndin falið oddvita sínum að ganga eptir 

skýrslum þessum-  Amtsráðið fól forseta, að heimta skýrslur sýslu- 

mannsins um að allt hjer að lútandi væri komið í lag fyrir árslok. 

d. Í Vestur-Barðastrandarsýslu hafðisýslunefndin lagt úrskurði á hina fram- 
komnu reikninga og virtist hafa verið eitthvert ólag á  reikningunum 

úr Dalahreppi, úr því oddvita og sýslunefndarmanninum, úr nefndum 

hreppi hafði verið falið að rannsaka alþýðustyrktarsjóðsreikningana úr 

hreppnum frá byrjun. 
Jafnframt framlagði forseti brjef sýslmannsins í Barðastrandarsýslu, 

15. maí og 29. júní þ. á., þar sem hann ber upp fyrir amtsráðinu þær 

óskir sýslunefndanna í Vestur. og Austur-Barðastrandarsýslu, að ráðið 

vildi hlutast til um, að breyting fengist á lögum 11. júlí 1690 um styrkt- 
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arsjóði handa alþýðufólki, sem færi í þá átt, að sýslumenn innheimtu 

gjaldið á manntalsþingum, og að sýslunefndin úrskurðaði reikninga hans 
hjer að lútandi fyrir hvern hrepp. 

Amtsráðið ályktaði að mæla með svofelldri breytingu, og fól forset- 

anum að afgreiða mál þetta til landshöfðingja. 

e. Í Dalasýslu voru framkomnir reikningar frá 4 hreppum (fyrir 1895 að 

líkindum), sem ekkert fannst að athuga við, og hafði oddvita verið falið 

á hendur að ganga eptir vantandi reikningum úr Hörðudals-, Hauka- 

dals-, Skarðstrandar- og Saurbæjarhreppum og úrskurða þá. 

Amtsráðið ályktaði, að oddviti skyldi senda forseta amtsráðsins skýrslu, 
þegar allt væri komið í lag, hvað þessa reikninga snertir, eigi síðar en 

fyrir árslok. 

f. Í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu voru framkomnir reikningar fyrir 

1895 úr Stykkishólmshreppi og Helgafellsveit, sem ekkert hafði fundizt 

athugavert við. Sömuleiðis höfðu verið lagðir fram reikningar úr Skógar- 

strandarhreppi, Eyrarsveit, Staðarsveit og Miklaholtshreppi, en þá reikn- 
inga höfðu hlutaðeigandi hreppsnefndir vanrækt að endurskoða, og kvitt- 

anir vantaði fyrir greiðslu í söfnunarsjóðinn. Úr hinum hreppunum, Breiðu- 

víkurhreppi, Neshreppi utan Ennis og Neshreppi innan Ennis, Kolbeins. 

staðahreppi og Eyjahreppi vantaði allar skýrslur eða reikninga fyrir 

1895, við víkjandi styrktarsjóðum handa alþýðufólki. 

Amtsráðið ályktaði, áð skora á sýslumanninn að gangast sem ríkast 
eptir því, að allt væri komið í lag,sem snertir þessa sjóði í gmsum 

hreppum sýslunnar, svo tímanlega, að hann gæti skýrt forseta frá því 

fyrir árslok, að reikningarnir fyrir 1895 úr öllum hreppunum væru end- 

urskoðaðir og hið innheimta fje greitt í Söfnunarsjóðinn. 

g. Í Mýrasýslu var að eins fram kominn einn reikningur fyrir 1895, sem 

var úrskurðaður, sem sje úr Hvítársíðuhreppi. Að öðru leyti hafði ver- 

ið ómögulegt að úrskurða hina framlögðu reikninga vegna vantandi upp- 

lýsinga, og hafði oddvita verið falið, að ganga eptir því, sem vantaði 

og úrskurða reikningana. Amtsráðið skoraði á sýslumann að annast um 

að allt, sem að þessu lýtur, væri komið í lag fyrir árslok og skyldi hann 

senda forseta skýrslu sína um það. 

23. Forseti lagði fram brjef landshöfðingja, dagsett 28. desbr. f. á., um það, að 

sýslunefndir og amtsráð ljetu í ljósi álit sitt um, hvort eigi væri unnt að 

gjöra frekari ráðstafanir, en nú eiga sjer stað, til eyðingar refum hjer á 
landi og ennfremur álit sýslunefndanna í Vesturamtinu um þetta málefni. 

Jafnframt skyrði forseti frá þeirri stefnu, sem sýslunefndirnar í Suðuramt- 

inu höfðu tekið í málinu, og álit það, sem amtsráðið þar hafði látið uppi 

um það á fundi sínum 23.— 24. júní þ. á. 

Tillögur sýslunefndanna í Sranda- og Mýrasýslu ganga í þá átt, að nauð- 
synlegt sje, að kæmu út almenn lög um eyðing refa, sem giltu fyrir allt 

landið, en hinar sýslunefndirnar halda sjer við þau ákvæði, sem nú gilda 
um grenjavinnslu og eyðing refa. 

Amtsráðið áleit litla von til, að almenn lög um þetta efni mundu
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koma að tilætluðum notum, og vildi því ekki ráða til að þau yrðu samin 

að sinni, enda væri ot lítil reynsla til fyrir því, að hve miklu leyti hinar 
núgildandi og nýlegu reglur um eyðing refa dygðu. 

Forseti framlagði skýrslu um kennsluna á kvennaskólanum í Reykjavík- 

1895—'96 og úm vorprófið við tjeðan skóla, og ennfremur til eptirlits reikn- 
ing yfir tekjur og gjöld skólans fyrir 1894/95. 

Samkvæmt framkominni bænarskrá veitti amtsráðið skólanum 100 kr. 

styrk úr jafnaðarsjóði fyrir yfirstandandi ár. 

Aptur var framlagður endurskoðaður reikningur yfir tekjur og gjöld amts- 

bókasafnsins í Stykkishólmi fyrir 1895, og var hann samþykktur án at- 

hugasemda. 

Með skírskotun til þess, sem gjörzt hafði á fundi amtsráðsins 14.—15. 

júni f. á., (sbr. Stjtíð. 1895 B. bls. 184), skýrði forseti frá, að bókavörður 

safnsins, hjeraðslæknir David Sch. Thorsteinson, hefði samið bókaskrá, og 
var hún lögð fram prentuð. Amtsráðið ályktaði að veita höfundinum sem 

borgun fyrir starf hans 150 kr., en í þessu skyldi vera fólgin borgun fyr- 

ir niðurröðun bókanna eptir skránni og skyldi bókaskráin seld fyrir 25 a. 

hvert eintak, til ágóða fyrir safnið. Ráðið veitti til safnsins á yfirstandandi 
ári 300 kr. 

Nefnd sú, sem skipuð hafði verið til þess að, að segja álit sitt um lækna- 
skipunarmálið, ljet uppi tillögur sínar og uppástungur hjer að lútandi, og 

fjellst amtsráðið á þær að öllu leyti. 

Samkvæmt þessum tillögum ættu læknahjeruðin í Vesturamtinu að verða 
þessi, en 1. hjeraðið liggur að nokkru leyti í Suðuramtinu, 

1. (Borgarfjarðarsýsla) Mýrasýsla ofan Langár. 

2. frá Langá að Straumfjarðará. (Læknissetur Hitarnes). 

8. Frá Straumfjarðará að Búlandshöfða. (Læknissetur Ólafsvík). 

4. Eyrarsveit, Helgafellssveit, Skógarströnd, Ytri hluti Fellsstrandar, að 

Kjallaksstaðaá, allar eyjar í Skarðsstrandarhreppi, nema Akureyjar, 

Rauðseyjar og Rúfeyjar, og Skarðsströnd inn að Ballará. (Læknisset- 
ur Stykkishólmur). 

Dalasýsla, að undanteknu því, sem fylgir nr. 4 og Bæjarhreppur í 

Strandasýslu nema læknir verði skipaður í Húnavatnssýslu, er sitji 

ekki austar en í utanverðum Miðfirði vestan Miðfjarðarár. (Læknis- 
setur milli Laxár og Svinadals). 

6. Geiradals-., Reykhóla- og Gufudalshreppar. (Læknissetur nálægt Beru- 
firði). 

1. Múlasveit og Hjarðarnes að Vatnsfirði, Flateyjarhreppur, Rauðseyjar 

og Rúfeyjar í Skarðsstrandarhreppi. (Læknissetur Flatey). 

8. Barðastrandarhreppur vestan  Vatnsfjarðarár, Rauðasands-, Tálkna- 

fjarðarðar-, Dala- og Suðurfjarðarhreppar, (Læknissetur Vatneyri). 

9. Vestur-Ísafjarðarsýsla. (Læknissetur Þingeyri). 

10. Ísafjarðarkaupstaður, Eyrar-, Hóls-, og Súðavíkurhreppar. (Læknis- 
setur Ísafjörður). 

o 

7. dag septembermán. 1896. 

Reykjavik. Ísafoldarprentamiðja 1896. 
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119 11. Ögur. Nauteyrar-, Reykjafjarðar- og Snæfjallahreppar. (Læknissetur 
á Langadalsströnd). 

12. Grunnavíkur- og Sljettuhreppar. (Læknissetur Hesteyri). 

13. Strandasýsla að undanteknum Bæjarhbrepp. (Læknissetur utarlega Í 

Staðarsveit). 

Barðstrendingar milli Vatnsdalsár og Hagavaðals ættu að eiga jafnt til- 
kall til læknishjálpar hjá lækninum í Flatey og lækninum í vesturhluta 

Barðastrandarsýslu, Múlahreppingar og Hjarðnesingar jafnt tilkall til lækn- 

isins í Flatey og læknisins í austurhluta Barðastrandarsýslu. 

27. Amtsráðið s samþykkti þá breytingu, sem sýslunefndin í Dalasýslu hafði- 

gjört á hinni núgildandi fjallskilareglugjörð sýslunnar, þar sem ákveðið er 

að ein fjárrjett skuli vera í hverjum hreppi, og að fjárrjettin í Laxárdals- 

hreppi sje á Dönustöðum, sem sje að fjárrjettin skyldi eptirleiðis vera í 

Gillastaðalandi norðan Laxár, þó þannig, að einnig mætti hafa aðra fjár- 

rjett sunnan Laxár í Svarfl lólslandi, ef meiri hluti hreppsbænda óskuðu 

þess. Þar sem hreppsbændur nú síðast hafa ákveðið, að láta sjer nægja, 
að hafa eina v Tet, sem sje á Gillastaðahálsi, gat amtsráðið eigi sinnt fram- 
kominni! beiðni frá sýslunefndarmanni og hreppsnefndaroddvita Kristjáni 
Tómassyni ; á í Þorbergastöðum. um að amtsráðið vildi skipa svo fyrir, að 

rjettirnar skyldu vera tvær í Laxárdalhreppi, önnur fyrir sunnan og hin 

fyrir norðan Laxá. 

28, Forseti skýrði amtsráðinu frá þeim ráðstöfunum, sem gjörðar höfðu verið 
á árinu 1895 og á yfirstandandi ári í flestum sýslum Vesturamtsins, svo og 
í Borgarfjarðarsýslu og Gullbringu-og Kjósarsýslu í Suðuramtinu gegn fjár- 
kláða, sem álitið var að gjört hefði vart við sig að meiru eða minna leyti, 
svo sem rskoðunum, lækningum og böðunum á stærri og minni svæðum, 
eptir því, sem hefði þótt þörf á. Ennfremur skýrði forseti frá því, að hann 
hefði í hyggju, að fyrirskipa almennar skoðanir og baðanir á fje á kom- 
andi hausti í i  Vesturamtinu fyrnefndum syslum i 

  

  

i Suduramtinu og i Årnes- 
sýslu vestan Hvitár og Ölfusár og enn austar, ef lögreglustjóra þar þætti 
Nauðsyn til ber: 

Jafnframt var framlagt brjef sýslumannsins í Barðastrandarsýslu, dags. 
29. Júní þ. á, þar sem borin er upp sú tillaga sýslunefndarinnar í Austur- 
Barðastrandarsýslu, að nauðsynleg baðmeðul yrðu útveguð á kostnað amts- 
sjóðs. 

Amtsráðið ljet í ljósi, að lög væru ekki fyrir því, að slíkur kostnaður 
yrði greiddur úr amtsjafnaðarsjóðunum, sbr. það, sem tekið er fram í 6. gr. 
tilsk, 5. jan. 1866, um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á Íslandi. 

Amtsráðið ályktaði að skora á forseta, að fyrirskipa almennar fjár- 
skoðanir og baðanir í öllum sýslum amtsins á komandi hausti, þá er fje 
væri komið í hús eða pössun, að menn hefðu nákvæmar gætur á heilbrigði 
fjárins á komandi vetri og láta almennar skoðanir og baðanir framfara að 
vori; ennfremur skyldi gæta þess vandlega að sótthreinsa hús. 

29. Amtsráðsmaður og skólastjóri Torfi Bjarnason í Ólafsdal skýrði ráðinu frá



30. 

31. 
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skólahaldinu þar og um kennsluna á skólanum 1895/96; var ennfremur lagð- 

ur fram reikningur um viðskipti amtsins og skólans 1895--96. 

Forseti skýrði frá því, að hann samkvæmt beiðni skólastjóra hefði leyft 

honum upp á væntanlegt samþykki amtsráðsins að fresta þvítilnæsta vetrar, 

að semja til prentunar skýrslu þá fyrir undanfarin ár um búnaðarskólann 

i Ólafsdal, sem amtsráðið hafði æskt eptir, að kæmi út veturinn 1895—96, 

svo í skýrsluna kæmist lýsing á hinu nýja og stækkaða skólahúsi, sem 

skólastjóri ætlaði sjer að koma upp nú á þessu sumri. 

Amtsráðið samþykkti bette: 

Amtsrådid ålyktadi ad verja til Ólafsdalsskólans á yfirstandandi ári fyrir 

skólaárið 1896/9r: 
1. Meðgjöf með 6 piltum í efri deild á 150 kr. . kr. 900 00 

  

2. Meðgjöf með 6 piltam í neðri deild á 250kr.. — 1500 00 

3. Laun forstöðumanns . . . . . „ — 800 00 

4, Laun aðstoðarkennara ; . . . „ — 350 00 

5. Til verkfærakaupa og áhalda . . . . — 100 00 

6. Til prófdómanda . . . — 40 00 

7. Vextir af og borgun upp i í bankalán . . — 104 33 

8. Til bokakaupa . . . . . . — 50 00 

9. Úr landssjóðsstyrknum fyrir 1896 til húsabygg- 
ingar . . . . . . — 500 00 

Samtals | kr. 4344 33 

> og skyldi til þess ganga: 

1. Styrkur úr landssjóði . . . . … kr. 3000 00 

2, Ur bunadarskålasjodi . . . . . … — 944 33 

3. Ur búnaðarsjóði. . . . . . — 400 00 

Samtals“ kr. 4344 33 

Amtsráðið ályktaði að veita sjerstaklega úr jafnaðarsjóði 300 kr. á yfir. 

standanda ári til þess að kaupa sjónauka (microscop), sem fylgdi fyrst um 

sinn búnaðarskólanum í Ólafsdal, þó sem eign amtsins og undir ábyrgð 

skólastjóra. 
Þá var rædd og samþykkt áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins fyr- 

ir 1897. 

Tekjur 
1. Væntanlegar eptirstöðvar . . kr. 1500 00 

2. Jafnaðarsjóðs-gjald . . . . — 1565 O0Kr,3065 00 

Gjöld: 

1. Kostnaður við amtsráðið . . . kr. 1000 00 

2. Bólusetningar frá tímanum fyrir 1.jan. 
1896 . . . — 100 00 

3. Til kvennaskólans í Reykja vík - — 100 00 

4, Til amtsbókasafnsins . . — 200 00 

Flyt kr. 1400 0ð 

1896 

119
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. Fluttar kr. 1400 00 
5. 3. afborgun upp í og vextir af banka- 

láni frá ?%/6 '95 . . . . — 565 00 
6. Ferðakostnaður . . . . — 200 00 
T. Ymislegt . . . . .,0 1, — 100 00 
8. Eptirstöðvar . . . . „ — 800 00 kr.3065 00 

Amtsrådid ålyktadi ad taka med væntanlegu leyfi landshöfðingja allt að því 
12000 kr. lán upp á jafnaðarsjóð amtsins úr landsbankanum í Reykjavík 
fyrir 15 til 20 ár, sem amtsráðið svo aptur lánaði Torfa Bjarnasyni í Ólafs- 
dal gegn 1. veðrjetti í Ólafsdal innan Saurbæjarhreppar í Dalasýslu með 
öllu því, sem þessari jörð fylgir og fylgja ber, húsum og öðru, að með 
töldu hinu nýja skólahúsi, sem þar verður byggt nú, ogí þeirri upphæð, 
sem það verður vátryggt fyrir eptir mati óvilhallra manna; að öðru leyti 
undirgengst Torfi Bjarnason hina sömu skilmála snertandi afborgun og vaxta- 
greiðslu, sem amtsráðið tekur að sjer gagnvart landsbankanum. Amtsráðið 
fól forseta sínum að undirskrifa skuldabrjef þess gagnvart bankanum, og 
taka við lánsfjenu til þess, sem sagt var. 
Amtsráðið ályktaði, að greiða 100 kr. fyrir fundarhúsleigu og átroðning. 
Fleiri mál komu eigi til umræðu, og var svo fundi slitið. 

Íslands Vesturamt, Reykjavík 14, ágúst 1896. 

J. Havsteen. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Vesturamtsins 1893. 

Tekjur: Kr. a. kr. a 
Eptirstöðvar við árslok 1894: 

a) Veðskuldabrjef einstakra manna . . . . . . 7718 00 
b) Í landsbankanum (190) 00... 1452 96 
c) Í peningum BFI 12 52 9943 48 

Vextir á árinu 1895: 
a) Vextir af skuldabrjefum sjóðsins frá 11/('94—11/5 

795 af 7218 kr, 7 
b) Vextir frå %/9794—11/8 95 af kr,500. . . .. 14 33 
c) Vextir af fje í sparisjédi 3/12795 , . .... 55 35 
d) Dagvextir af endurborgudu låni . . .... > bd 358 95 

Endurborgað lán „0. eee 100 00 
Búnaðarskólagjald 1895 . . 2 eee eee 637 59 

Kr. 10340 02 

Gjöld: 
Samkvæmt ályktun amtsráðsins lagt til búnaðarskólans
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í Ólafsdal fyrir skólaárið 1895—'96. . 
2. Endurgreitt ofborgað búnaðarskólagjald úr Snæfellsness- 

dalssýslu . FF 

3. Til jafnaðar færist tekjuliður 3 

4, Eptirstöðvar við árslok 1895: 

a) Veðskuldabrjef einstakra manna 

b) Í landsbankanum (20/1'96) 

Cc) Og oldnir vextir M/s 94—t1('95. 
d) Ogreittt búnaðarskólagjald úr Strandasýslu 1895 48 56 

7 e) I peningum 

1896 

… . kr. 900 00 120 

og Hnappa- 
6 18 

100 00 

1618 00 
1608 31 

6 00 

52 9 9333 84 

Kr. 10340 02 

Islands Vesturamt, Reykjavik 20. febr. 1896. 

J. Havsteen. 

Skýrsla 121 

um efnahag sýslusjóða í Vesturamtinu 1895. 

I. Mýrasýsla. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar frá fyrra ári. . . . kr. 

2. Sýslusjóðsgjald . . . . . — 

3. Adrar tekjur . . . . . . — 

4, Borguð skuld vegasjóði . . . . — 

5. Til jafnaðar við 100 kr. af gjaldlið Ill, sem 

eru fólgnar í gjaldlið I. . . . . — 

6. Skuld til landsbankans . . . . — 

Gjöld: 

1. Skuld frá fyrra ári við landsbankann kr. 

2. Kostnaður sjóðsins . — 
3. Afborgun og vextir af skuld við landsbankann — 

4, Til jafnaðar við tekjulið IV. (sbr. tekjulið I) — 

5. Eptirstöðvar til næsta árs. . . . — 

II. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

Tekjur: 

1. Sýslusjóðsgjald . . . . . kr. 

2, Óvissar tekjur . . . . . — 

Gjöld: 

1. Kostnaður sjóðsins  . . . . . kr. 

2. Eign til næsta árs . . . . . — 

127 23 
1125 7 

50 00 
31 355/6 

100 00 

„300 00 kr. 1784 353 
400 00 
909 16 
113 29 
81 355/6 

280 55 kr, 1734 355/6   

1257 63 

100 00 kr, 1357 63 

1210 92 

146 71 … 1357 63
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III. Dalasýsla. 

Tekjur: 
1. Eptirstöðvar frá fyrra ára 

2. Sýslusjóðsgjald 
3. Aðrar tekjur 

DO
 

ra
r 

jr
 

þa
n 

„ Kostnaður sjóðsins 

„ Eign til næsta árs 

Gjöld: 

kr. 2300 66 

—- 813 

— 372 
51 
46 

kr. 1112 

IV. Austur-Bardastrandarsysla. 

Tekjur: 
Eptirstöðvar frá fyrra ári. 

. Sýslusjóðagjald 

Aðrar tekjur 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

kr. 563 

— 447 
— 99 

kr. 580 

— 579 

V. Vestur-Barðastrandarsýsla. 

Tekjur: 
Eptirstöðvar frá fyrra ári, 

. Sýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur 

Gjöld: 
„ Kostnaður sjóðsins 

Eptirstöðvar til næsta árs. 

VI. Ísati arðarsýsla. 

Tekjur: 

„ Eptirstöðvar frá fyrri ári. 

„ Sýslusjóðsgjald 
„ Aðrar tekjur 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins . 
Eptirstöðvar til næsta árs. 

VII. Strandasýsla. 

Tekjur: 
. Eptirstöðvar frá fyrra ári. 
„ Sýslusjóðsgjald 

„ Aðrar tekjur 

kr. 349 

— 399 

— 211 

kr. 703 

— 256 

kr. 1012 

— 1568 
— 68 

kr. 1619 

— 1029 

kr. 314 

— 420 

— 50 

— 2434 
00 
63 

87 

41 

00 

42 

39 
71 

72 
80 

38 
20 

00 

kr. 3546 63 

— 3546 63 

— 1110 28 

— 1110 28 

— 959 82 

— 959 82 

— 2649 52 

— 2649 52 

— 784 58



167 1896 

Gjåld: 121 
1. Kostnadur sjodsins . . . . , kr. 620 32 
2. Eptirstöðvar til næsta árs. . . . — 164 26 kr, 784 58 

Íslands Vesturamt, Reykjavík 14. ágúst 1896. 

J. Havsteen 

Skýrsla 122 
um efnahag sýsluvegasjóða í Vesturamtinu 1895. 

I. Mýrasýsla. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar frá fyrra ári. . . . kr. 2 42 

2, Sysluvegagjald . . . . — 542 50 

3. Til jafnaðar við gjaldlið 3 (sbr. gjaldlið I) — 81 355/ekr,575 855/6 

Gjöld: 

1. Skuld frá fyrra ári til sýslusjóðs  . . kr. 31 355/6 

2. Til vegabóta . . . . -- 510 15 

3. Borguð skuld til sy slusjóðs . . . — 31 355/6 

4. Eign til næsta års . . . . . — 2 9916 575 855/s 

Il. Snæfellsness. og Hnappadalssýsla. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar frá fyrra ári. . . . kr. 189 69 

2. Sýsluvegagjald . . . . . — 181 25 „970 94 

Gjöld: 

1. Til vegabóta . . . . . . kr. 860 94 

2. Eptirstöðvar til næsta árs. . . . — 110 00 . 970 94 

III, Dalasýsla. 

Tekjur: 
Sysluvegagjald . . . . . . . . .„ — 477 50 

Gjöld: 
Til vegabóta . . . . . . . . … — 477 50 

IV. Austur-Bardastrandarsysla. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar frá fyrra ári. . . . kr. 285 82 

2. Sýsluvegagjald . . . . . …… — 275 00 .. 580 gg 

Gjöld: 

1. Til vegabóta . . . . kr. 72 00 

2. Samkvæmt urskurdi å reikningnum 1894 — 1279 

3. Eptirstöðvar tif næsta árs. . . . — 476 03 560 82
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kr. 208 21 
— 482 50 
    

kr. 543 50 
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V. Vestur-Barðastrandarsýsla. 

Tekjur: 
1. Eptirstöðvar frá fyrra ári. 
2. Sýsluvegagjald 

Gjöld: 
1. Til vegabóta . . . . . 

2. Samkvæmt úrskurði á reikningi 1894 

co
 

N
O
 

mm
 

Sd
 

=
 

RO
 

Eptirstöðvar til næsta árs. 

VI. Ísafjarðarsýsla. 

Tekjur: 
Eptirstöðvar frá fyrra ári. 

Sýsluvegagjald 

Vextir af innstæðu 

Gjöld: 
Kostnaður við vegabætur . 

. Eptirstöðvar til næsta árs. 

VII. Strandasýsla. 

Tekjur: 
Eptirstöðvar frá fyrra ári. 

Sýsluvegagjald 

„ Skuldir við ýmsa hreppa 

Gjöld: 
Kostnaður við vegabætur 

Borgaðar skuldir til ýmsra hreppa 

. Eptirstöðvar til næsta árs. 

— 22 48 

— 69 

kr. 3654 45 

— 1170 00 
— 101 84 

kr. 1387 75 

— 3538 54 

kr. 70 30 

— 343 76 

— 8 80 
  

kr. 163 75 
— 33 33 

225 78 
  

Íslands Vesturamt, Reykjavík, 14. ágúst 1896. 

J. Havsteen. 

Heiðursgjafir. 

kr. 635 

4926 

4926 

422 

422 

77 

1
 

=]
 

29 

29 

86 

81. ágúst veitti landshöfðingi bændunum Daníel Jónssyni á Eiði í Þingeyjarsýslu 

og Jóni Magnússyni á Snæfoksstöðum í Árnessýslu heiðursgjöf af styrktarsjóði Kristjáns kon- 

ungs niunda, 140 krónur hvorum, fyrir framúrskarandi dugnað og framkvæmdir í jarðabótum.
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Masjslu um styrk úr lands- 123 
æmt beiðni sýslunefndanna 25. ágúst. 

sýslumaður, í þóknan- 

í Árnessýslu í brjefi 9. 

núgildandi fjárlaga er 

Faxaflóa, veita til gufubáts- 

> eykjavíkur og Eyjafjalla 1050 

krónur, til móts 350 krónu úr s m tjeðra sýslufjelaga. 

Þetta er usa lega til vitundar gef- 

ið til þóknanle: 

   
     

   

    

veitt til gufi 

ferda å þessu < 

    

   

     

Brjef landshöfðingja tól amtmannsins í Suðuramtinu og Vesturamtinu um sveit- 124 

festi burfalings. -- Í brjefi, dagsettu 5. þ. m., sem hingað hefir borizt beina 27. ágúst 

leið, hefir hrepy I i Kjós arsýslu 

skotið til úrlau og tjeðs 

hrepps um svei 

Út af þessu } 

beiningar og frekari birtingar, að með því 

bæjarfógetinn í Reykjavík og 

eitt sáttir um sveitfesti umgetins F A 

aðarúrskurður á þetta mál, samkvæmt fáta 

gr. 

  

til þóknanlegrar leið- 

málsins bera með sjer, að 

zu- og Kjósarsýslu eru á 

með því lagður fulln- 

ýrðinni 8. janúar 1884, 3. 
       

    

     — Samkvæmt ósk 125 

þé óknanlegu brjefi, dag-29. ágúst 

mitt til þess að Skorrastaðarkirkja 

jörðin Nes er þjóðjörð, er ekk- 

irkjustæði og kirkjugarðsstæði fáist 

  > settu Í sær, yi j 

sj flutt að Nesi í No 

x 
rt því til fyrirstöði 

þar. 

  

Þetta er yður hjer með þjón ónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr- 

ar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

       

  

   
   

  

Brief land 
sbyggingar. 

þisk up, í þóknanlegu 

mitt til þess, að 

Bjarni Pálsson, 

koma upp á prestsse 

húss og kofa eins, e 
um, og sje húsið 21 alin á lengd og álnir & á breidd að utanmáli grindarinnar, 

með 4 álna háum stoðum og reisifjöl yfir því öllu, Skulu 8 álnir af lengd húss- 

ins vera stofa afþiljuð og afþiljaður bæjardyragangur, hvorttveggja með lopti 

) álna lengd þiljað matreiðsluhús, og loks búr þiljað og 

anna um lántökuleyfi handa prestakalli til 126 
yt herra amtmaður, og yðar, herra 3. sept. 

il jeg hjer með veita samþykki 

i í Húnavatnsprófastsdæmi, síra 

handa prestakallinu til þess að 
u bæjarhúsa: bæjardyra, búrs, eld- 

'gjum og torfþaki, en þilstöfn- 

3
 

=
 

  

inu 

yfir, í miðju húsinu á 6 

14. dag septembermán. 1896. 

Reykjavík. Ísafoldarprsntamiðja 1856,



1896 170 

126 með lopti yfir í hinum enda hússins. Ennfremur er þetta lántökuleyfi mitt þeim 
skilyrðum bundið, að lánið verði endurborgað af tekjum prestakallsins á 20 ár- 
um í lengsta lagi með jöfnum árlegum greiðslum, auk vaxta, að sannað verði á 
fulltryggjandi hátt, að húsið sje að öllu traust og vel vandað, að það með öllu 
tilheyrandi verði eign prestakallsins, að presturinn haldi húsinu jafnan rátryggðu 
undir eptirliti prófasts fyrir 1000 krónum að minnsta kosti, og að presturinn 
eða dánarbú hans skili húsinu við burtför hans eða fráfall í góðu og gildu 
standi eða með fullu álagi. 

Leyfi mitt frá 16. ágúst 1890 til lántöku handa tjeðum presti til húsabóta 
á prestssetrinu er hjer með apturkallað. 

Þetta er hinum heiðruðu stiptsyfirvöldum hjer með þjónustusamlega til vit- 
undar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

127 Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um bygging á húsi handa sjó- 
18. ágúst mannaskólanum í Reykjavík. — Eptir að hafa meðtekið þóknanlegt brjef yðar, 

herra landshöfðingi, dagsett 11. marz þ. á., hefir ráðaneytið fengið yfirlýsing F. 
Balds timburmeistara um það, hvort auðið væri að koma upp fyrir fje það, sem 
veitt er í 13. gr. V. b. 5.í hinum núgildandi fjárlögum, 8000 krónur, timbur- 
rúsi handa sjómannaskólanum í Reykjavík, er eigi sje í því bústaður handa 
forstöðumanni skólans, og sje annars svo stórt og þannig lagað, sem hið meira 
þeirra tveggja skólahúsa, er forstöðumaður skólans hefir stungið upp á í brjefi 
því með tveim teikningum, sem fylgdi áðurnefndu brjefi yðar, þannig að sleppt 
yrði vara-kennslubekknum, en bætt aptur við seymsluherbergi fyrir eldivið og 
ljósmat. Endurrit af yfirlýsing Balds timburmeistara fylgir hjermeð, og er hún 
á þann veg, að hann áliti að koma megi upp fyrir 11000 krónur hæfilega 
traustu og vönduðu húsi svo stóru og þannig löguðu, sem hið áðurnefnda meira 
skólahús, er forstöðumaður skólans hefir stungið upp á. Í þessari upphæð er 
eigi talinn kostnaður við kaup á lóð undir skólahúsið, nje við útihús (salerni 
og hlandhús) og girðing um lóðina; þann kostnað kveðst Bald timburmeistari 
eigi geta dæmt um, því að hann sje kominn undir stærð lóðarinnar, og þvi 
hvernig og hvar hún liggi. Svo hefir hann látið það álit sitt í ljós, að eigi sje 
auðið að byggja vandað hús svo stórt og þannig lagað, sem hið minna þeirra 
tveggja húsa, sem forstöðumaður skólans hefir stungið uppá, fyrir það fje, sem 
veitt hefir verið, 8000 krónur. 

Ráðaneytið, sem annars verður að vera alveg samdóma yður um það, sem 
tekið er fram í áðurnefndu brjefi yðar í samræmi við tillögur forstöðumanns 
skólans og stiptsyfirvaldanna, að æskilegt sje að hið umrædda skólahús yrði 
byggt úr steini og að í því sje bústaður handa hinum fasta kennara við skól- 
ann, hefir samkvæmt yfirlýsing þeirri, sem þannig liggur fyrir frá bygginga- 
fróðum manni, eigi álitið það ráðlegt að fara að byggja hið umgetna hús fyrir 
það fje, er til þess þess hefir verið veitt. Samkvæmt tillögum, yðar, — nefnilega, 
að mál þetta yrði látið bíða, þangað til alþingi kemur saman næst, ef hagan- 
legu og vönduðu húsi yrði eigi komið upp fyrir 8000kr.,— hefir ráðaneytið því á- 
kveðið að fresta þessu máli, þangað til alþingi kemur saman næst, og beðið
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Bald timburmeistara um að búa til teikningar og gera áætlun um kostnað við 127 

bygging á skólahúsi þannig löguðu, eins og þjer og forstöðumaður skólans hafið 

stungið uppá, með bústað handa kennara, og hvort er það væri úr steini eða 

trje. Um leið hefir þess verið leitað, hvort hann vildi koma fram með tilboð 

um það að taka að sjer bygging hússins. 

Jafnframt því að tilkynna yður þetta til þóknanlegrar leiðbeiningar og 

frekari birtingar, að því viðbættu, að væntanlegar teikningar Balds timbur. 

meisara og áætlanir munu, á sínum tíma og áður en frumvarp til fjárlaganna 

fyrir 1898 og 1899 verður samið, verða sendar yður, til þess að öllum hlutaðeig- 

endum verði gefinnn kostur á að segja álit sitt um þær, gefur ráðaneytið yður 

hjermeð heimild til þess að borga út upp á væntanlega aukafjárveiting gjöld 

skólans fyrir árið 1897 eptir sömu reglum, sem settar eru um gjöld hans á yfir- 

standandi ári. 

Brjef ráðgjafans fyrir Island tól landshöfðingja um synjun konungsstaðfest- 128 
ingar á lagafrumvarpi um breyting á lögum nr. 16, 18. sept. 1893 um sjerstaka heim-17. ágúst 

ild til að afmá veðskuldbindingar úr veðmálabókunum. — Með þóknanlegu brjefi, 
dags. 15. nóvbr. f. á., hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað lagafrumvarp, 

sem upp var borið af þingmanna hálfu og samþykkt á alþingi í fyrra sumar, 

um breyting á lögum nr. 16, 16. sept. 1893 um sjerstaka heimild til að afmá 

veðskuldbindingar úr veðmálabókunum og fer frumvarp þetta, þó að fyrirsögn 

þess eigi sje í fullu samræmi við innihaldið, í þá átt að veita embættismönnum 

þeim, er í hlut eiga, nýja heimild og gefa þeim nýja skipun um það að gjöra 

á þann hátt, sem nánar er fyrirskipað, og innan fastákveðins tíma samkynja 

ráðstafanir til að afmá gamlar veðskuldbindingar, eins og þær, er heimilaðar voru 

um stuttan tíma með nefndum lögum frá 1893. Hafið þjer, reyndar eigi alveg 

óhikað, lagt það til, að frumvarp þetta hlyti konungsstaðfesting, en þá tillögu 

yðar hefur ráðgjafinn þó eigi getað aðhyllzt. 

Eins og tekið er fram í ofannefndu brjefi yðar, hefir alþingi vegna þess 

að það, þar sem ógildingarstefnurnar hafa orðið svo margar, hefir bakað lands- 

sjóði æði mikinn kostnað að láta birta þær, eins og boðið er um slíkar innkall- 

anir, þrisvar sinnum í Berlingsku tíðindunum og enn fremur, Svo sem fyrirskipað 

er í lögunum frá 1893, í blaði því á Íslandi, er flytur opinberar auglýsingar, Í 

lagafrumvarpi því, sem hjer er um að ræða, skipað svo fyrir, að hinar umræddu 

innkallanir skuli nú kunngjöra eingöngu á þann hátt, að birta þær einu sinni Í 

B-deild Stjórnartíðindanna, og skuli slíkar auglýsingar teknar ókeypis í Stjórnar- 

tíðindin. Ráðgjafinn verður nú að álíta það allt of isjárvert, að fara svo langt 

út fyrir hinar almennu reglur um innkallanir, að láta það nægja, að birta ó- 

gildingarstefnur einu sinni í Stjórnartíðindunum, sem hvorki eru haldin eða lesin 

af mönnum almennt og þar sem engum, er eigi einmitt þekkti lagaákvæði þau, 

sem hjer er stungið upp á, myndi geta komið til hugar að leita að þess konar aug- 

lýsingum. Jafnvel þótt líta megi svo á, að rjett sje slíku tilfelli, og hjer er um 

að ræða, að gjöra, að því er hina lögformlegu hlið málsins snertir, allar fram- 

kvæmdir svo einfaldar og óbrotnar, sem unnt er, verður ráðgjafinn þó í öllu
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128 falli að álíta nauðsynlegt, að innkallanirnar verði birtar í blaði því slandi, 
17. ágústsem flytur opinberar auglýsing: | legustum tillögum mint um um 

málið, hef jeg þess vegna rå , að neitað sje um allrahæsta staðfestingu 

á lagafrumvarpi því, sem að framan ræði UD, og hefir hans hátign konungin- 

um hinn 14. þ. m. allramildilegast þóknast að samþykkja þá tillögu. 

En með því að ráðgjafinn verður samt sem áður að vera yður, herra 

landshöfðingi, samdóma um, að þörf sje á, eptir því sem þjer skýrið frá, að út- 

vega á ný sjerstaka heimild til að afmá veðsk 

Íslandi, hefir ráðaneytið í hyggj 

    
    1010 U 

  

ldbindingar úr veðmálabókum á 

ir næsta alþingi frumvarp til 

  

u, að leggja 

    
] 

laga um þetta efni, og þar sem bi á, að kilegt kynni að vera, 1 > FJ , æ 

ad lagafrumvarpid væri i 1 gr nokkuð öðruvísi orðað Oo 

en það er nú, er hje i í r, að láta uppi tillögur J i . ; i 2 

ydar um innihald ik s lagafrumvarps, er ráðgjafinn álítur að ganga megi í líka 

  

1 

1 
stefnu og frumvarp það 

að setja þau ákvæði, að 

er flytur opinberar auglýsingar. 

Þetta er hjer með þjón 

ingar, og skal jafnframt lagt fyrir yt 

tíðindanna ásamt ofannefndu brjefi* frá yður. 

þó í öllu falli verður 

blaði því á Íslandi, 

    

*) Brjef landshöíð 

Á alþingi því, er hal 

frumvarp til laga, er borið va 

1893 um sjerstaka heimild til að : 

hjer með að senda lagafrumvarp þe 

en læt jafnframt fylgja danska þýði 

Það verður eigi sagt, að Í 

gjöra nokkra breytingu á lögum i6. 

bindingar, því að frumvarpið fer ekki 

nákvæmari takmörk fyrir heimild 

handhafa að veðskuldabrjefum 

um, en tilgangur frumvarps 

ar og afmáningar. Það myndi held 

til að fara að opna nýjan veg til sjers 

menn þeir, sem helzt eiga hlut að m 

lögin frá 1893 leggja þeim ið er hvorttve 

er gefnar hafa verið út samkvæmt nefndum lögum 

að því er til innihaldsins kemur og birti 'mátans, að 'ggja ógilding- 

ardóm á innköllunum þessum, og þ 2 sy > I Pingeyjar 
sýslu og Suðurmúlasýslu — með öllu vanrækt að gefa út hinar fyrirskipuðu innkallanir, áður 
en frestur sá var útrunninn, som tiltekinn er í tjeðum lögum. Með því að tilgangi lagauna frá 
16. septbr. 1893 er þannig að eins að nokkru leyti náð, eriraun og veru þörf á nýrri lagaheimild 
til þess að afmá úr veðmálabókunum á þann hátt, or 

bindingar þær, er álíta má að eigi 

þeirra, að alþingi hefur samþykkt . í 
frumvarp þetta sniðið eptir lög: á i6. september 1898; þó er spara landssjóði 
kostnað svo ákvoðið, að innkallanir þ sem ræðir um í l. rpsins, skuli birta 
á þann hátt, að prenta þær að eins einu sinni í B-deild Stjórnartíðinda inna. Þó að birtingar- 

aðferð þessi sje eigi margbrotin, má þó vænta þess, eptir því sem málefni þessu er varið, að eigi 

    

     

   

  

    

   

    

   
   

    

; verið samþykkt 

nr. 16, 16. sept. 

um, og leyfi jeg mjer 

þingsins hálfu, 

  

  
kilningi að því að 

að afmá veðskuld- 

an hátt að setja 

a lögum til að innkalla 

afmá þau úr veðmálabókun- 

1 slíkrar innköllun- 

hafa verið ástæða 

embættis- 

þeim, er 

íköllunum þeim, 

svo ábótavant bæði 

   
    

, 
veitt er með 

      

takrar afm 

  

li, hefðu 
    á herðar, en þ: 

  nið snertir    
      mast er unnt að by 

      

   
= ntan haf. 

3S utan nal:    

y 
P 

     
     

   
       

  

amlar veðskuld- 

med tilliti til 

Að öðru leyti er 

  

  

sjeu lengur Í gildi 

afrumvarp það, sem 
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Að endingu verður ráðgjafinn að óska sjer Í tje látna þóknanlega skýrslu 128 

yðar um, hvað gjört hafi verið gagnvart embættismönnum þeim, sem, að því er17. ágúst 

ofannefnt brjef yðar ber með sjer, hafa með öllu vanrækt að fullnægja fyrir- 

mælum þeim, sem lög 16. septbr. 1893 lögðu þeim á herðar. 

Brjef ráðgjafans fyrir Island tíl landshöfðingja um synjun konungsstaðfest- 129 

ingar a lagafrumvarpi um undirbúning verðlagsskráa. — Með þóknanlegu brjefi, 17. ágúst 
dagsettu 24. okt. f. á, hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað lagafrumvarp, 

sem upp hafði verið borið af þingmanna hálfu og samþykkt á alþingi s. á. um 

undirbúning verðlagsskráa. Hafið þjer, eptir að hafa látið í ljósi það álit yðar, 

að breytingar þær á hinu núverandi fyrirkomulagi, er frumvarpið fer fram á, 

væru til bóta og haganlegar, engu að síður lagt það til, að synjað yrði um stað- 

festing á frumvarpinu vegna galla, er þjer bendið á, að sje á ákvæðum 1. 
greinar um samsetning nefnda þeirra, er þar ræðir um, en að lagt yrði fyrir næsta 

alþingi frumvarp sama efnis, þar sem bætt væri úr hinum áðurnefnda galla. 

Ráðaneytið, sem einnig hlýtur að vera þeirrar skoðunar, að vöntun á reglum 

um það, hvernig haga skuli samsetningu nefndar þeirrar, er ræðir um Í Í. gr., 

í hreppum, er umlykja eða heyra undir fleiri en eitt prestakall, mundi valda svo 
miklum erfiðleikum í framkvæmdunum, ef frumvarpið yrði að lögum, að það sje 

ekki fallið til þess að verða staðfest, hefir því að öllu leyti getað aðhyllzt til- 

lögur yðar, og í allra-þegnsamlegustum tillögum sinum um málið lagt það til, um 

leið og það hefur áskilið sjer rjett til að leggja breytt frumvarp fyrir næsta 
alþingi, að frumvarpi því, er nú liggur fyrir yrði synjað um konungsstaðfestins, 

og hefur hans hátign konunginum 14. þ. m. allra mildilegast þóknazt að sam- 

þykkja þá tillögu. 

Þetta er yður hjer með þjónustusamlega tjáð til þóknanlegrar leiðbein- 

ingar og birtingar í B-deild Stjórnartíðindanna ásamt áðurnefndu brjefi yðar*, 

sbr. ráðgjafabrjef 27. mai f. á. 

hljótist þar af nein vandkvæði, og þó að lagafrumvarpið sje í sumum öðrum atriðum miður 

heppilega orðað, verð jeg eigi að síður að vera þeirrar skoðunar, að ástæða sje til sakir þess, 

sem að ofan er tekið fram, að leggja það til, að lagafrumvarp þetta öðlist allrahæsta stað 

festing. 

#) Brjef landshöfðingja: 

Alþingi það, er haldið var síðastliðið sumar, hefir eptir löglegan undirbúning sam- 

þykkt frumvarp til laga, er borið var fram af þingmanna hálfu um undirbúning verðlagsskráa, 

og leyfi jeg mjer hjer með að senda lagafrumvarp þetta, eins það hefur verið samþykkt af 

þingsins hálfu, ásamt danskri þýðingu af þvi. 

Eptir hinum núgildandi reglum, sbr. konungsúrskurði 16. júlí 1817, 2. marz 1858 og 

27. febr. 1880, er undirbúning hinna árlegu verðlagsskráa hagað þannig: 

Í hreppi hverjum semur hlutaðeigandi hreppstjóri í kauptíðarlok skýrslu um peninga- 

verð vörutegunda þeirra, er sett eru á verðlagsskrár og gengið hafa kaupum og sölum það ár 

í hreppnum; skýrslu þessa sendir hann til sýslumanns, sem svo eptir hinum meðteknu verð- 

lagsskýrslum setur meðalverð á hverja vörutegund Í sýslunni, og sendir síðan skýrslu um þetta
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Benedikt Sveinsson, sýslumaður í Þingeyjarsýslu 
ss … 

Kunngjörir: Samkvæmt fyrirmælum laga nr. 18, 22, mai 1890, 6. gr., hefir 
sýslunefndin í Norður-Þingeyjarsýslu samið og samþykkt svolátandi 

Reglugjörð 

um hundalækningar í Norður-Þingeyjarsýslu. 

1. gr. 

Í hverjum hreppi sýslunnar skulu kosnir af hreppsnefnd 2—3 menn til 

að annast um lækningar hunda af bandormum. 

ásamt verðlagsskýrslum hreppstjóranna til hlutaðeigandi amtmanns. Á sama hátt semja 
prestar, hver í sínu prestakalli, samskonar verðlagsskýrslur og senda prófasti sínum, sem 
svo setur meðalverð á hverja vörutegund í prófastslæminu, og sendir skýrslu um það ásamt 
skýrslunum frá prestunum biskupi, og í Norðuramtinu og Austuramtinu prófasti þeim, sem í 
umboði biskups starfar að samningu verðlagsskráa í nefndum ömtum. Eptir hinum mótteknu 
skýrslum semur svo hlutaðeigandi amtmaður og biskup verðlagsskrá fyrir sýslu hverja í 
Suðuramtinu og Vesturamtinu og hlutaðeigandi amtmaður og prófastur sá, sem biskup hefur 

falið slíkt, verðlagsskrá fyrir hverja sýslu í Norðuramtinu og Austuramtinu, og gildir verð. 

lagsskrá hverrar sýslu fyrir kaupstaði þá, er liggja í sýslunni. —Verðlagsskrá þessi gildir frá 
miðju næsta maímánaðar og til sama tíma árið eptir. 

Aðalbreyting sú á framangreindum reglum, sem farið er fram á í lagafrumvarpi því, 
er alþingi hefir samþykkt, er falin í því, að stofnskýrslur þær, er liggja til grundvallar fyrir 
verðlagsskránum. framvegis skuli ekki samdar af hreppstjórum og prestum, hverjum í sínu lagi, 
heldur af nefnd, sem í hverjum hreppi og kaupstað sje skipuð presti, formanni skatta- 
nefndar, sem í landsveitum ætíð er hreppstjórinn, en í kaupstöðum bæjarfógetinn, og manni 
kosnum af hreppsnefnd eða hæjarstjórn, og skulu þessir þrír menn í samvinnu ár hvert í 
októbermánaðarlok semja skýrslu um peningagangverð í hreppnum á næstliðnu ári á vöru- 
tegundum þeim, er venja er að telja til verðlagsskráa, en verði þeir ekki á eitt sáttir um 
verðlagið, skal það sett eptir meðaltali skýrslna hinna 3 manna; sem fremur óverulega breyt- 
ing má nefna, að stiptsyfirvöldin setja verðlagsskrár fyrir allt landið, og að kostnaðurinn við 
prentunina, sem áður var greiddur af jafnaðarsjóðum amtanna, skuli nú greiðast af landssjóði. 
Loks gefur 1. gr. 1. liður lagafrumvarpsins reglur um nokkur atriði, sem hingað til hefir 
verið ágreiningur um. 

Að mínu áliti er fyrirkomulag það, að því er snertir upplýsingar um gangverð á 
vörutegundum þeim, sem taldar eru til verðlagsskráa, er alþingi hefur stungið upp á, ákjósan- 

legra en aðferð sú er nú tíðkast, því að eigi verður því neitað, að það virðist miður heppilegt, 

að prestur og hreppstjóri semji hvor í sínu lagi skýrslu um gangverð, án þess að bera sig að 

neinu leyti saman um verðlagið, enda verður eigi allsjaldan sú raun á, að óhæfilega mikill 

mismunur kemur fram í þessum tveimur skýrslum á verðlagi sömu vörutegundarinnar í einni 

og sömu sveitinni. Einnig verð jeg að álíta að önnur ákvæði lagafrumvarpsins sjeu, þegar á 

allt er litið, haganlegri og miði til bóta frá því, sem nú er. En þar sem svo er ákveðið í 

lagafrumvarpinu, að >presturc skuli vera meðlimur nefndar þeirrar, er skipa skal í hverjum 

hreppi til að undirbúa verðlagsskrár, þá er eins og alþingi hafi gleymzt það, að margir 

hreppar eru hjer á landi, er ná yfir meira en eitt prestakall, og þar sem því fleiri en einn 

prestur eru búsettir, en að aptur á móti eru til fleiri hreppar, er heyra undir tvö eða fleiri 

prestaköll án þess, að prestur sá, er í hlut á, sje búsettur í hreppnum. Að því er til allra 

þessara hreppa kemur, eru ákvæði lagafrumvarpsins, að því er snertir skipun hinna umræðdu 

nefnda, ótramkvæmanleg, því að eigi inniheldur frumvarpið nein þau fyrirmæli, er skorið geti 

úr því, hvaða prestur eigi að sitja í nefndinni í þessum tilfellum, þegar svo hagar til.
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2. gr. 

Lækning allra hunda í sýslunni fer fram tvisvar á ári, Í maimánuði og nóv- 

embermánuði. Hvar og hvern dag þessara mánaða lækningin fer fram í hverj- 

um hreppi, ákveða lækningamenn fyrir fram, og tilkynna hlutaðeigendum með 

viku fyrirvara. Skylt er eigendum hundanna að flytja þá á lækningastaðina. 

3. gr. 

Lækningunni skal hagað þannig, að hverjum hundi sje gefið inn 5 grömm 

af arekadufti eða 8 grömm af kamaladufti hrærðu út í vatni, graut, eða mjólk, 

og inntakan ítrekuð eptir 12 tíma. Vanalega fá hundarnir klýju eptir. inntök- 

una, en reyna verður að koma í veg fyrir að þeir selji upp fyrsta hálftímann 

eptir hvora inntöku, með því að hafa af fyrir þeim, vekja hug þeirra á ein- 
hverju, láta vel að þeim eða, ef það ekki dugar, gera þá sneypta o.s.frv, Eptir 

1/2 til 3 klukkutíma gengur ormurinn niður af hundinum. Meðalið sje gefið inn 

á fastandi maga. Lækningin stendur yfir í 24 tíma, og mega hundarnir einkis 

neyta þann tíma, en sjeu lokaðir inni í úthýsi, er sje þó hvorki fjárhús nje hey- 

hlaða. Þegar lokið er lækningunni, skal baða hundana úr fjárbaði og því næst 

afhenda þá eigendunum. Hús það, er lækningin hefur farið fram í, skal hreinsa 

"vandlega á eptir, og brenna allt, er gengið hefur niður af hundunum eða grafa 

að minnsta kosti 2 álnir í jörð niður. 

4. gr. 

Verdi vart vid bandorma i einstökum hundum milli lækningatima, skal 
tilkynna það lækningamönnum, og gera þeir þá ráðstafanir til að lækna þá svo 

fljótt sem unnt er. En eigi verða þeir hundar samt undanþegnir lækningum á 
hinum fyrirskipuðu tímum. 

5. gr. 

Nú valda forföll, að hundur kom eigi til lækninga, og skal húsbóndi 

hans, svo fljótt sem unnt er, færa hann lækningamönnum, en álítast ella hafa 

skotið honum undan lækningu. 

6. gr. 

Allir þeir hundar, er enginn finnst eigandi að, skulu lækningamenn ann- 

ast um, að þegar sjeu drepnir. 

T. gr. 

Lækningamenn skulu hafa bók, er löggilt er af sýslumanni, skulu þeir 

á hverju ári rita í hana skrá yfir hundaeigendur í hreppnum og tölu þeirra 

Galli sá, er nú hefir verið bent á, á lagafrumvarpi því, sem bjór er um að ræða, 

virðist mjer að hljóti að verða því til fyrirstöðu, að það öðlist allrahæsta staðfesting í þeirri 

mynd, sem það nú er í, en þar sem jeg, eins og tekið hefir verið fram, álít ákvæði þess, þeg- 

ar nefndur galli er undanskilinn, haganlegri og greinilegri en reglur þær, sem nú er fylgt, 

leyfi jeg mjer að vekja máls á því, hvort ráðaneytið eigi finni ástæðu til, að leggja fyrir al- 

þingi það, er næst kemur saman, frumvarp til laga um þetta efni, er innihaldi lík ákvæði og 

lagafrumvarp það, er hjer liggur fyrir, en þar sem svo sje ákveðið, að það skuli falið stipts- 
yfirvöldunum að gjöra út um það, hvaða prestur skuli sitja í nefnd þeirri, er ræðir um í 1. 
grein frumvarpsins, í þeim hreppi, þar er annaðhvort enginn eða þá fleiri en einn prestur 
er búsettur. 
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130 hunda, er þeir hafa haft til lækninga frá hverjum einum. Fyrir hver árslok 

skulu þeir senda sýslunefndinni skýrslu samhljóða bókinni. 

8. gr. 

Hreppsnefndin annast útvegun meðala og sjer um, að ávallt sjeu til næg- 
ar byrgðir af þeim. Borgun fyrir meðulin skal tekin úr sýslusjóði, er einnig 

borgar lækningu hundanna, 50 aura fyrir hvern hund, samkvæmt reikningi, er 

sýslunefndin úrskurðar. 

9. gr. 

Alla sulli úr slátruðu fje og hausa af höfuðsóttarkindum skal brenna og 

skulu lækningamenn hafa eptirlit með því, að fylgt sje nákvæmlega fyrirmælum 

laga nr. 18, 22. maí 1890, 5. gr. 

10. gr. 

Lækningamenn skulu iðulega áminna menn um að gæta allrar varkárni 

Í umgengni við hunda, hafa stöðugar gætur á því, að hundar nái ekki í matar- 

eða vatnsílát eða fái að liggja í rúmum manna. Börnum skal alls eigi leyft að 

leika sjer að hundum. 

11. gr. 

Vanræki lækningamenn að hlýða þessari reglugjörð, varðar það 5—10 
kr. sekt eptir málavöxtum. Sje hundi skotið undan lækningu af ásettu ráði eða 

hirðuleysi eða sje lækningamönnum sýnd óhlýðni eða mótþrói, varðar það 5—10 

kr. sekt eptir málavöxtum., Sektirnar renna í sýslusjóð. 

Þetta er öllum hlutaðeigendum til vitundar gefið. 

Skrifstofu Þingeyjarsýslu, 25. júní 1896. 

B. Sveinsson. 

Embættisskipan og sýslunar. 

4. septbr. var prestaskólakandidat Birni L. Blöndal af landshöfðingja veitt Hofsa 

prestakall á Skagaströnd í Húnavatnsprófastsdæmi, samkvæmt kosning safnaðarins, frá far- 
dögum 1896 að telja. 

8. septbr. veitti landshöfðingi cand med. d chir. Magnúsi Ásgeirssyni)styrk fyrir 1 

ár, frá 1. ágúst 1896 að telja, sem aukalækni í Grímsnesshreppi, Biskupstungnahreppi, Hruna- 

mannahreppi, Gnúpverjahreppi, Skeiðahreppi og Þingvallahreppi í Árnessýslu.
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 Stjórnartíðindi B. 23 1 

Brief landshöfðin gja a til amtmannsins í í Suður amtinu og Vesturamtinu um að Rang- 
arvallasýslusie veitt lánú væmt beiðni sýslumannsins í Rangárvalla- 

sýslu fyrir höndsýslunefnda rinní „og eptir að hafa meðtekið þóknanlegt brjef yðar, 

herra amtma ur dag sett 10. þ. m., þar er þjerfyrir hönd amtsráðsins í Suðuramtinu 

veitið 6 hefi jeg veitt Rangárvallasýslu 10000 kr. 

lán úr vas] ð sem hlotizt hefir 

af hinum stórkostleg emmstu, gegn því 

að lán þetta endurbor auk 40/0 vaxta. 

   

     

      

      

  

SÅ 

7 

betta er ydu jer x med þjó! anstusamlega til vitundar gefið til þóknan- 

legrar leiðbeiningar i 

andshöfðingja ið stiftsyfirvaldanna um lántökuleyfi handa prestakalli. — 
lögum yðar, herra amtmaður, og yðar, herra biskup, í þóknanlegu 

tu 10. þ. m., veiti jeg hjer með samþykki mitt til þess, að prestur- 

inn að Breiðabólsstað í Vesturhópi, síra Hálfdán Guðjónsson, taki 2000 króna 

embættislán handa prestakallinu til jarðabóta á umgetnu prestssetri, sem sje til 
7 þess að girða og sljetta túnið og til vatnsveitinga á engjunum, På er betta 

  

     

  

   

  

    
   

lántökuleyfi mitt þeim skilyrðum bundið, að tekinn verði að eins helmingur 

lá i stad, en hinn helmingurinn hefir sannað það 

Í yívöldunum, að það verk sje unnið bóta, sem sam- 

vari 1000 króna virði; að lánið verði prestakallsins á 20 

árum í lengsta lagi frá lántökudegi að tc árlegum afborgunum, auk 

vaxta, og að presturinn eða bú hans ” hans frå brauðinu eða 

råfall jarðabótum, er unnar verði hjer eptir og metnar ad minnsta kosti svo 

„mikils virði, sem upphæð lánsins nemur, eða svari ofanálagi fyrir það, sem til 

kynni að vanta. 

Þetta er hinum heiðruðu stiptsyfirvöldum hjer með þjónustusamlega til 

vitundar gefið til þóknanlegar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Brjef landshötðingja til stiptsyfirrvaldanna um skilning á lögum nr. 36, 13. 
desbr. 1895, að því er snertir það atriði, hvenær þau komi tíl framkvæmda. — Með 
þóknanlegu brjefi, dags. 9. ] | herra amtmaður, og þjer, herra 

IV 'ernig svara beri fyrirspurn frå prestin- 

wt log nr, 36, 13. desbr. 1895, um breyt- 

   
þ. m., hafið 

biskup, beiðzt leiðbeiningar minnar um það, 

um að Þingeyrum, síra Bjarna Pálssyni, hv 

ingu å 2, gr. laga nr. 15 frá 3. ol 884, er komu í gildi seinast á fardaga- 

árinu, sem leið, sjeu ekki að skilja á þá leið, að því er prestakall hans snertir, 

að ekkjan, sem í brauðinu er, og hefir í eptirlaun 122 kr. 37 a. eða 1/10 af upp- 

hæð teknanna , eptir gildandi mati, eigi fyrir fardagaárið 1895/96 að fá eptirlaun- 

in greidd með 100 krónum úr landsjóði, og 22 kr. 37 aur. af brauðinu. 

Jafnframt þessu h hafa hin heiðruðu stiptsyfirvöld tekið það fram, að prest- 

urinn muni byggja skilning sinn á umræddum lögum frá 1895 á því atriði, að 
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12, dag oktbermån. 1896. 
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133 með því að lögin sjeu komin í gildi nokkru fyrir fardaga 1896, og það sje orð- 
16. sept.in hjer um bil föst venja, að prestar greiði prestaekkjum eptirlaunahluta þeirra 

af brauðunum eigi fyr en að liðnu því fardagaári, sem um er að ræða, þá eigi 

sú útborgun, sem fram fer fyrir fardagaárið 1895/96, að fara að öllu leyti eptir 

optnefndum lögum. Aptur á mótí láta stiptsyfirvöldin það álit í ljósi, að edli- 

legast væri að lögin kæmu eigi í gildi fyrri en við þá eptirlaunaútborgun, sem 

fer fram eptir fardaga 1897 fyrir það fardagaár, sem nú er að líða. 

Út at þessu er stiptsyfirvöldunum hjer með þjónustusamlega til vitund- 

ar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar, að jeg fellst á þá 

skoðun, sem stiptsyfirvöldin þannig hafa látið í ljósi, að umrædd lög komi eigi 

til framkvæmda fyr en fardagaárið 97, því að það virðist eigi geta komið 

til nokkurra mála að þau gildi fyrir allt fardagaárið 1895/96 en að hinu leyt- 

inu mun það vera orðin venja að skoða hvert fardagaár sem eina heild, þegar 

um eptirlaun prestsekkna er að ræða að því leyti sem þau eru greidd af tekj- 

          

m anna 
Að endingu skal þess getið, að mál þetta heyrir undir úrslit dómstól- 

na. 

134 Brjef la dshöfðingja il amtma ansi, s á Suðuramtinu og Vesturaml- 

  

21. sept.ine um ad Arness ýslu — Samkvæmt beiðni sýslumanns- 

       

  

ins Í Arnes og tillögum yðar, herra amtmaður, í þóknanlegu brjefi, dags. 
18. p. m., hefi jeg veitt Árnessýslu 10000 króna lán úr viðlagasjóði landsjóðs til 

þess að hjálpa þeim sveitum sýslunnar, sem orðið hafa fyrir stórtjóni af jarð- 

skjálftum þeim, sem gengið hafa þar um síðastliðin mánaðamót, gegn því að 

lán þetta endurborgist á 10 árum með 1000 krónum á ári, auk 49 vaxta. 

Þetta er yður hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr- 

ar leiðbeiningar og frekari birtingar 

"T( So gå 135 Reglugjörð 

fyrir Austur-Barðastrandarsýslu um eyðing bandorma í hundum o. fl. 

Í. gr. 

Hreppsnefndinni í hverjum hreppi sýslunnar skal falið á hendur, að 

annast um lækning á hundum, eins og henni þykir bezt við eig og útnefna 

sjer til aðstoðar fleiri eða færri menn, eptir stærð og þjettbýli hreppanna, og 

skulu allir þeir, er þannig eru skipaðir til að annast um lækningu á hundum, 

skyldir til að hlýða undantekningarlaust ákvæðum hennar. 

2. gr. 

Lækninguna á hundunum skal hreppsnefndin láta fram fara á einum og 

sama degi í öllum hreppnum, einu sinni á ári hverju Í nóvembermánuði.



Hverjum hundi skal gefa inn 5 grömm af sarekac- eða skamalac-dupti, 

og skal lækningunni hagað þannig: 

Í sólarhring skal hafa hundinn inni og má hann alls engan mat eða 

drykk fá á meðan. Síðan skal gefa hundinum inn ó grömm af duptinu, hrærðu 

út í graut, slátri eða mjólk. Vanalega fær hundurinn klýju á eptir, en það 

verður að reyna að koma í veg fyrir, að hann selji upp fyrsta hálfa klukku- 

tímann á eptir, með því að hafa af fyrir honum, vekja hug hans á einhverju, 

láta vel að honum, eða, ef það ekki dugar, að gjöra hann sneyptan. 
Eptir !/9 til 5 klukkutíma gengur ormurinn niður af hundinum. Meðan 

meðalið er að verka, ætti hundurinn að vera í einhverju útihúsi. Það, er geng- 

ur niður af hundinum, á að hreinsa vandlega upp, brenna síðan eða grafa Í 

jörðu niður tveggja álna djúpt að minnsta kosti. 

4. gr. 

Sjerhver eigandi er skyldur að flytja hund sinn á stað þann, er lækn- 

ingamaður skipar. Sje hundi skotið undan lækningu, varðar það sektum, en 

valdi forföll, að hundur komi eigi til lækninga, skal eigandi sjá um, að honum 

sje komið til lækninga tafarlaust. 

1 

i 

DD. ST. 

     Hreppsnefndirnar skulu bryna fyrir månnum, rælum 

5. gr. í lögum nr. 18, 22. mai 1890, um SJ 

  

grafið svo djúpt í jörð niður, að hundar geti ekki í 

6. gr. 

Fyrir lækning á hverjum hundi skal greiða lækningamanni 25 aura fyrir 

hverja hreinsun. Allur kostnaður við lækninguna greiðist úr sýslusjóði. 

(. gr. 
Lækningamaður sendir hreppsnefndinni skýrslu um alla þá hunda, er 

hann hefur læknað, en hreppsnefnd semji aðalskýrslu og sendi hana sýslunefnd- 

aroddvita fyrir árslok. 

8. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða 1—10 króna sekt, er renni Í sýslu- 

sjóð. Mál, errísa út af brotum gegn samþykkt þessari, skal með fara sem opin- 

ber lögreglumál. 

Framanrituð reglugjörð var samþykkt af sýslunefnd Austur-Barðastrandar- 

sýslu á aðalfundi hennar 18.—19. júní 1896. 

Skrifstofu Barðastrandarsýsln 24. ágúst 1896. 

Páll Einarsson.
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136 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Vesturamtsins 1895. 

Tekjur : kr. a. kr. a. 
1. Eptirstöðvar við árslok 1894: 

a. Innritunarskirteini, Litr. A. Fol. 88. . . „ 1500 00 

b. Veðskuldabrjef einstakra: manna . . . „ 9800 00 

c. Í landsbankanum . . . . . . . 15 61 

d. Ógoldnir vextir. 34 00 

e. Í peningum . . . . . . . . 12 29 11861 90 

2. Vextir 1895: 

a. Áf innritunarskirteini . . . . . 52 50 
b. Af vedskuldabrjefum frå 11/69 A- 11/6 ØB , . . 316 00 

c. Af veðskuldabrjefum frá 1111094 og 18/1094—11/695 . 50 78 
d. Dagvextir af 2 endurborguðum lánum . . I 75 
e. Vextir af sparisjóðsfje #1/19ð4 . . . . . 6 66 
f. Vantaldir sparisjóðsvextir 31/1994 . . . . 0 20 427 87 

3. Endurborguð lán . . . . . . . . . . 310 00 

4. Landssjóðsstyrkur til Ólafsdalsskólans . . . . … 2500 00 

Kr. 14659 77 

Gjöld: kr. a. kr. a 
1. Borgað til Ólafsdalsskólans: 

á. Samkvæmt ályktun amtsráðsins  . . . . 299 00 

b. Landssjóðsstyrkur til sama skóla . . . ,…— 2500 00. 9799 00 

2. Til jafnaðar færist tekjuliður 3. . . . . . . . 370 00 
3. Eptirstöðvar við árslok 1895 

a. Innritunarskirteini, Litr. A. Fol. 88, . . „ 1500 00 
b. Veðskuldabrjef einstakra manna . . . . 9430 00 
c. Í landsbankanum 2096 . . . . „ 502 47 

d. Ógoldnir vextir, . . . . . . . 52 00 
e. Í peningum . . . . . . . . 6 30 11490 77 

Kr. 146: 59 Et 
Íslands Vesturamt, Reykjavík, 20. febr. 1806. 

J. Havsteen. 

137 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld bókasafns Vesturamtsins í Stykkishólmi 1895. 

Tekjur: kr. a. 
1. Eptirstöðvar við árslok 1894 (hjá amtinu 27 kr. 7? a., og hjá for- 

stöðunefndinni 20 kr. 40 a.) , . . 48 12 

Flyt: 48 12
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Flutt: 

Tillag úr jafnaðarsjóði 

Styrkur úr landssjóði KR 
Samtals: 

Gjöld 

Upp í borgun til bókavarðar fyrir að semja bókaskrá og röðun 

bókanna eptir henni. 

Brunabótargjald 1896/97 

syptar bækur .    

  

Aug lýsing 

Skápur o. fl. . . . . . . . . . 

Í sjóði (hjå amtinu 67 kr. 72 a. og hjå forstöðunefndinni 70 kr. 

64 að 

Samtals: 

Íslands Vesturamt, Reykjavík 26. apríl 1896. 

J. Havsteen. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld bókasafns Austuramtsins 1895. 

Tekjur: 

Í sjóði frá í. á... 

Tillag úr landssjóði . . 

—  — jafnaðarsjóði Aausturamtsins 

Árstillag 21 notenda safnsins 2/00 

Gjöld: 

Keyptar bækur. 

Fyrir bókband . . 

Kostnaður við samning og prentun bókaskrár 

Vátryggingargjald og húsaleiga 

Laun bókavarðar 

Ýmisleg gjöld . . . . 

Í sjóði við árslok 2 5 

1896 

48 12 137% 
100 

200 

348 

50 

10 

105 

36 

2 

6 

138 

348 

kr. 

305 

200 

300 

42 

847 08 

256 

43 

40 

48 

50 

10 

399 

847 
Skrifstofu Austuramtsins, 27. juli 1896. 

Páll Briem. 
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Reikningur 
yfir tekjur og gjåld hins almenna kirkjusjéds 1895. 

Tekjur: kr. a. kr. a. 
Sjóður frá fyrra ári: 

a. Lán . . . . . . . . 22030 16 
b. I landsbankanum . . . . . . „ 11314 99 
Cc. Oborgadir vextir frå 1893 . . . . . . 10 99 
d. Óborgaðir vextir frá 1894 . . , . . . 26 82 
e. Í peningum . . . . . . . .… 755 19 34198 15 
Innborgad kirknafje 5843 26 
Vextir: 

a. Vextir å årinu 1895 |, . . . . . . 839 47 
b. Vextir frå 1893 . . . . . . . . 10 99 
ct. Vextir frá 1894 , . . . . . . 26 82 
d. Vextir af bankainnlögum 3142 '95 |, . . .… 284 10 1991 38 
Endurborgud lån eda afborganir 1619 40 
Gjaldlidur 3 færdur til jafnadar 1563 64 

Samtals: 50445 83 

sjöld: 
Útborguð inneign kirkna 

á. Garðakirkju á Akranesi |, . . . . .… 3583 35 
b. Klausturhólakirkju . . . . . . . 674 51 
c. Oddakirkju . . . . . . . . . 111 57 
d. Reyniskirkju . . . . . . . .… 1248 18 
e. Útskálakirkju . 0. . ., , , 1, 343 82 
f. Borgarkirkju á Mýrum . . . . . . 10 00 

g. Staðarhraunskirkju . . . . „ 156 12 
h. Hjaltabakkakirkju eða Blönduóskirkju . . . 10 24 6197 79 Sjerstök útgjöld: 0 
a. Leigur af ágóða Hjaltabakkakirkju . . . . » 30 
b. Leigur af ágóða Klausturhólakirkju 

1 04 
G. Leigur af ágóða Garðakirkju á Akranesi. 3 29 4 63 
Lánað út A I 7563 64 
Tekjulidur 4 færdur til jafnadar 1619 40 
Tekjuliður 3.b. færður til jafnaðar. . 70 99 
Tekjuliður 3. c. færður til jafnaðar . 26 82 
a. 3. og síðasta afborgun upp í skuld sjera Einars 

Þórðarsonar á Hofteigi færist hjer til útg gjalda, þar 

Flyt: 15483 27



185 1896 

Flutt: 15483 27 

sem afborgunin felst bædi i tekjulid 1 a, og tekju- 139 

lið2 . . . . . 113 33 

b. Sömuleiðis færast vextir frá tt, 794 til 11/6 795 af 

nefndri skuld til útejalda, þar sem þær eru taldar 

bæði með vöxtum og innborguðu kirknafje . . 4 52 117 85 

8. Sjóður við árslok 1895: 
a. Lán . . . . . . . 217861 08 

b. Á vöxtum í landsbankanum . . . . . 6539 09 

Cc. Óborgaðir vextir frá 1895. . . . . . 24 00 

d. Í peningum. . . . . . . . . 420 54 34844 71   

Samtals: 50445 83 
Stiptsyfirvöld Íslands, Reykjavík 8. júní 1896. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

Skýrsla 140 

um innieign kirkna í hinum almenna kirkjusjóði við árslok 1895. 

  

  

Innieign í | Lagt í |Tokið úr| Hlut- | Innieign í 
7. |kirkjusjóðn-) kirkju- | kirkju- | fallsleg- kirkjusjóðn- 

Kirkjur. um við árs sjóðinn á | sjóðn- ur ágóði! um við 
| lok 1894, årinu 1895. um å år-| å årinu | årslok 1895. 
| inu 1895. | 1895 

| 1 

Kr. a. | Kr. a. (Kr. da Kr a Kr. a 
I. Norður-Múlaprófastsdæmi. | | 

1. Skeggjastaðakirkja . . . ... 138 39) « « << 4 71! 143 10 
2. Askirkja í Fellum . ..….. 2384 O4| « « « « | 82 01! 2466 05 
3. Hofskirkja í Vopnafirði . .. 1174 72! « « « « | 39 92) 1214 64 
4, Hjaltastadakirkja. . . .….. 199 721 « « G 6 80, 206 52 
5. Hofteigskirkja . . 604 22) 202 85| « « 22 55, 829 62 

II. Nordur- Ping zeyjarprofastsdæmi 
6. Åsmundarstadakirkja . . .. 215 59| « < « « 7 35| 222 94 
7. Svalbardskirkja . . 273 911 < = < « 9 34! 283 25 
8. Skinnastaðakirkja . . 532 89! « « « «| 18 12! 551 01 

IIL Sudur- Þingeyjarprófastsdæmi. 

9. Húsavíkurkirkja a 3354 TT! « « « « 1114 97! 3469 74 
10. Hálskirkja . . 8.8.0. 406 40) « « « « | 13 81| 420 21 
11. Laufáskirkja .. …… > „| 10000) << 85| 100 85 

IV. Eyj jafjarðarprófastsd: æmi. 
12. Gl æsibæj arkirkja. . 0... 174 63 68 11! « « 6 14! 248 88 
13. Kaupangskirkja . .....…. 201 70! « « K &« 6 87| 208 57 
14. Stærri-Arskågskirkja . .….. 406 18| 120 00 « « | 15 91! 540 09 
15. Saurbæjarkirkja RN 183 25 60 00) < a 6 öð| 249 7 
16. Grímseyjarkirkja FR 268 06| 100 00 « « 9 54) 377 60 
17. Uppsakirkja .. . 14532| < <= < « 5 40| 150 72 

v. Skagafjarðarprófastsdæmi.           18. Barðskirkja í Fljótum 253 98) 3800 « « 8 03! 280 01 
19. Goddalakirkja us 294 30! 388 64! « « | 16 85! 629 79 
20. Ripurkirkja FA 304 22| 412 65) < « | 14 81| 731 68
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184 

| Innieign í | 

   
Lagt í Tekið úr! 

kirkju- | falls se 

  

Kirkjur. ik | | irkjusjóð. sjóðnum | 
{ lok 1894. 1895. á árinu | á 
| 1895. 

Kr. a. Kr. a. Kr. a, 

21. Glaumbæjarkirkja 133 59) 416 5å « « 
VI. Hånavatnsprøfastsdæmi. 

22. Hjaltabakkakirkja 10 24) « « 10 24 
23. Tjarnarkirkja . . 82 74 < < « 

24. Melstaðarkirkja G 150 00! « « 
VIL. Strandaprofastsdæmi. 

25. Staðarkirkja í Steingrímsfirði 448 30) « « ce 
26. Tröllatungukirkja 103 15) < < c 

VIII. Norður- Ísafjarðarprófastsdæmi. 
27. Vatnsfjarðarkirkja 282 85 202 00) e < 
28. Unaðsdalskirkja 419 43) 225 771 = 
29. Staðarkirkja í Aðalvík 254 05 50 00) < = 

IX. Vestur-Is: ifjarðarpr rófastsdæmi. 
30. Holtskirkja í Önundarfirði 313 65) 194 68) < < 

X. Barðastrandarprófastsdæmi 
öl. Sauðlauksdalskirkja . 283 41! 100 00! « « 
32. Gufudalskirkja 109 64 « < < < 

33. Brjámslækjarkirkja 177 01! < c « 
XI. Dalaprofastsdæmi. 

XII. Snæfellsnesprofastsdæmi. 
34. Helgafeliskirkja 130 97| 360 00) < = 

„ XIII. Mýraprófastdæmi. | 
35. Alptaneskirkja . 318 TO) 116 00; « « 
36. Stadarhrauskirkja 156 12) e e (156 12 
37. Sti afsholtskirkja 266 271 100 00; «< «| 
38. Borgarkirkja å Myrum 79 DTI « « 70 00 

XIV. Borgar fjarðarprófastsdæmi. 
39. Garðakirkja á Akranesi 3473 351 110 00 3588 35 

XV. Kjalarnesprófastsdæmi. 
40. Reynivallakirkja 357 41! << « | « 
41. Utskålakirkja, 125 02/ 222 68343 82 
42. Stadarkirkja í Grindavík. 132 60! « < < « 

XVI. Árnesprófastsdæmi. 
43. Hraungerðiskirkja 550 97! 150 00! « « 
44, Olafsvallakirkja 733 91| 200 00! « « 
45. Hrepphólakirkja 677 42! 75 00! « « 
46. Hrunakirkja . 244 821 4000. c 
47. Mosfellskirkja 138 40 ec > c « 
48. Klausturhólakirkja 674 51! « « 614 51 
49. Þingvallakirkja 41 28 10 00) < < 
50. Arnarbæliskirkja 472 51) « « << 
51. Hróarsholtskirkja 144 39 TD 81| « a 
52. Gaulverjabæjarkirkja 1064 32 16 00! « « 
53. Strandakirkja i Selvogi 959 04! « « c 

XVII. Rangárvalla) prófastsdæmi, 
54, Breiðabólsstaðarkirkja 627 77! 208 35) c = 
55. Oddakirkja 33 02| 106 17/111 57 

XVIII, Vestur- Skaptafellspró ófastd. 
56. Reyniskirkja 1289 46) < « 11248 18. 

  
  

    
  
  

    

Hlut- 

    

1895. | 

Kr. 

10 

12 

  

« 

81 

85! 

68 
60 

36 

  

  
  

| Iunieig gn 

  

sjóðnum v rið 
árslok 1895. 

Kr. a. 

560 27 

85 55 

150 85 

463 98 
106 75 

498 
661 £ 
312 

519 99 

395 51 

113 3 37 
183 04 

5 41 

69 
27 
43 
34 

61 87 

369 
10 

137 

53 
13 
12 

721 
960 74 
7176 2 
292 
143 

8 
52 ' 

488 56 
225 * 

1176 

991 

858 
29 

65
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Inn ieign | Lagt í Tokið úr) Hlut- | Tnnieign ” 
Kirk; í kirkju- | kírkjusjóð- | kirkju- | fallsleg-| í kirkju- 140 

ir kjur. | sjóðnum (Inn & årinu! sjodnum |ur ágóði, sjóðnum 
| við árslok 895. | á árinu | á árinu | við árslok 
i 1894. | d 1895. | 1895. ! 1895. 

cv | Kk r. | | Kr. Kr. a. Kr. a. 

57, Sólheimakirkja . . . . 211 Le 8 87! 320 38 

XIX. Austur-Skaptafelispr ófastsdæmi. | | | 

58. Einholtskirkja . . . .... 1 532 « « 1« «11821! 551 17 

59. Stafafellskirkja . . „0... 208 < ee «+ 891 217 39 

  

XX. Sudur-Mulapr ófastsdæmi. | | | 

60. Hålmakirkja . . .... 0. 3923 15. 200 00 < « (136 76! 4259 91 
61. Eydalakirkja „2... 482 sl 200 í « « | 14 98) 647 3 
62, Vallaneskirkja BR 1587 le « « | 61 51| 2113 02 

4 82)? 97791114 244 71 damtalg Inn (99 
samtals kr, 594094    

Aths. Så upphæd, sem kemur til skipta hjer, eru vextir, sem fallid hafa til 

eða áttu að falla til eða áttu að greiðast á årinu 1895, 1123 kr. 57 a. að frá- 

dregnum gjaldlíðunum 2? og 7 b. í reikningnum yfir tekjur og gjöld kirkjsjóðs- 

         
ins 1895, 9 kr. íð a. = 1114 kr. 42 a. 

Að meðtöldum ski rjefum Glæsibæjarkirkju í Eyjafjarðarprófastsdæmi, 

400 kr., og Strandakirkju í Selvogi, 200 kr., sbr. Stjórnartíðindi 1894, B. bls. 

142, er eign hins almenna kirkjusjóðs víð árslok 1895 alls 34844 kr. 71 eyrir. 

1 
Stiptsyfirvöld Ísl ands, Reykjavík 29. sept. 1896. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

  

   
  

Brjef landshöfðingja t! biskups um sameining tveggja sókna, og niðurlagning í eg ja 141 

kirkna og bygging einnar í þeirra sta i i 5. oktbr. 

og löglegri ályktun hjeraðsfundarins í V 

da Búlanc 

fastsdæmi 18. í oktbr.1894, 
samkvæmt tillögum yð-       og að fenginni yfirlýsingu eig sk 

ar, háæruverðugi herr: Í í þóknanlegum brjefum 17. júní f. á. og 28. f. m., og 

með skírskotun til 4. í lögumnr. 3, frá 27. febr. 1880, leggja samþykki mitt 

á, að kirkjurnar að Ási og Búlan Adi í Skaptártungu verði lagðar niður þannig: 

1. að Búlandssókn sameinist Ásasókn og byggð verði að Gröf ný kirkja fyr- 

ir hina þannig sameinuðu Asasókn, og tilfalli þeirri kirkju tekjur þær, er 

áður hafa tilfallið Búlandskirkju og , Ásakirkju. 

2. að skuld Búlandskirkju til eigenda hennar falli niður, 

3. að skrúði og áhöld (ornamenta og instrumenta) Búlandskirkju og Ása- 

kirkju, svo og allar aðrar eignir hinnar síðarnefndu kirkju hverfi til hinn- 

ar fyrirhuguðu Grafarkirkju. 

4. Að því leyti, sem Búlands eigendur hafa gert það að skilyrði fyrir sam- 

þykki sínu í þessu efni, að þeim verði leyft að losast við prestsmötugjald 

það, er nú hvílir á eigninni gegn því að greiða innan 5 ára einu sinni 

fyrir allt 1040 krónur til prestakallsins, þá mun verða leitað allrahæsts 

leyfis til þessa. 

22. dag oktbermán. 1996. 

Reykjavík. Ísafolda antsmiðja, 1896. 

 



1896 

141 
5. oktbr. 

142 
6. oktbr. 

143 
“. oktbr. 

186 

5. Jörðunni Búlandi halda eigendurnir að öðru leyti, að óskertum rjettindum 

hennar, hlunnindum og öllum ínytjum. 

Þetta er yður hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr- 

ar leiðbeiningar og frekari birtingar, að því viðbættu, að ekkert virðist vera 

því til fyrirstöðu, að eigendur Grafar fái sanngjarna þóknun fyrir að láta af 

hendi kirkjustæði og kirkjugarðsstæði, úr því hlutaðeigendur allir eru því með- 

mæltir, en um breyting, ef með þarf, á lántökuleyfinu til bygginsar hinni fyrir- 

huguðu kirkju að Gröf, vænti jeg tillagna stiptsyfirvaldanna á sínum tíma. 

Brjef landshöfðingja tél amtmannsins í Suðuramtinu og Vesturamtinu um að 

verja megi Eldgosasjóði Suðuramtsins til styrktar fátækum leiguliðum, er tjón bafa 
beðið af jarðskjálftum í Rangárvallasýslu og Árnessýslu. — Eptir að hafa  meðtek- 
ið þóknanlegt brjef yðar, herra amtmaður, dagsett 3. þ. m., vil jeg hjer með 
veita samþykki mitt til þess að hinum svo nefnda Eldgossjóði Suðuramtsins á- 

samt tilföllnum vöxtum verði skipt upp milli Rangárvallasýslu að ?/s hlutum 

og Árnessýslu að 3/5 hlutum, til þess að bæta úr tjóni því, er nefndar sýslur 

hafa orðið fyrir af hinum nýafstöðnu jarðskjálftum, þannig að hlutaðeigandi 

sýslunefndum sje falið að úthluta fjenu til fátækra leiguliða, sem orðið hafa fyr- 
ir mestum skaða við ofangreindan atburð. 

Þetta er yður hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegrar 
leiðbeiningar og frekari ráðstöfunar. 

2 
Brjef landshöfðing a fél sýslumannsins í Borgarfjarðar og Mýrasýslu um 

endurgreiðslu á tolli af brennivíni, er tekið hafði niður. — Í erindi, dagsettu 99. 
ágúst þ. á., hefir kaupmaður Thor Jensen á Akranesi farið fram á endurgreiðslu 
á aðflutningsgjaldi af TT pottum af 80 brennivíni, sem lekið hafi niður úr ílát- 
um, er flutzt hafi frá útlöndum til Akraness með skipinu >Otra< 8. maí þ. á. 
og fylgdi erindi þessu vottorð snertandi þetta mál frá umboðsmanni yðar í tjeðu 

kauptúni. 

Eptir að hafa fengið álit hins umboðslega endurskoðanda um málefni þetta 

og umsögn yðar, herra sýslumaður, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 21. f. m, er 

yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar 

og frekari birtingar, að með því að það eptir atvikum verður að álítast sannað 

með hinu umgetna vottorði, að hinir umræddu 77 pottar af 89 brennivíni hafi 

lekið niður á leiðinni til Akraness, þá fellst jeg á, að beiðandanum samkvæmt 
3. gr. laga nr. 10 frá 11. febrúar 1876 sje endurgoldið aðflutningsgjald það, sem 
hann hefir af þeim greitt, og skal jeg því þjónustusamlega skora á yður að 
greiða honum 23 kr. 10 aura, að frádregnum innheimtulaununum, af aðflutnings- 
gjaldi því, er þjer heimtið saman á þessu ári, og telja þessa upphæð með út- 
gjöldum í aðflutningsgjaldsreikningi yðar.
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Staðfesting konungs ad mandatum á skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð 
iðnaðarmanna í Reykjavík 

Vjer Christian hinn níundi af Guðs náð konungur Danmerkur, Vinda 

og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og 

Aldinborg 

Gjörum kunnugt, 

    

sast hefir verið sótt 

og beðið um allra hæsta yrir styr kjarsjóð iðn- 

aðarmanna í Reykjavík, — en skij 38 ' Í frumrit j rvid —, bå 

höfum Vjer allcamildilegnst < staðfest hefnda "skipul llagsskrá, sem jafi Vor fyrir 

Ísland geymir samhljóða og sannað endurrit af, eins og V 

hana. 
Vjer bönnum öllum og hverjum einstökum að tálma því, sem að framan 

er skráð. 

    

    

stafestum 

Ritað í aðsetursborg Vorri Kaupmannahöfn 18. septbr. 1896. 

Samkvæmt allramildilegastri skipun Hans Hátignar Konungsins 

Kump. 

Skipulagsskrá 

fyrir styrktarsjóð iðnaðarmanna í Reykjavík. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af >Iðnaðarmannafjelaginu í Reykjavík<, með þeim 

2263 krónum 66 aurum, sem það átti í Söfnunarsjóði Íslands í ársbyrjun 1895. 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja iðnaðarmenn í Reykjavík, sem og ekkjur 

þeirra og börn. 

> 
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3. gr. 

Tekjur sjóðsins eru: Árstillög sjóðsstyrkjenda, ársvextir af höfuðstólnum og 

frjálsar gjafir. Árstillagið er 1 kr. 50 a. frá hverjum meðlimi Iðnaðarmanna- 

fjelagsins, en 2 kr. frá hverjum utanfjelagsiðnaðarmanni. 

  

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skal vera: formaður, gjaldkeri og skrifari, og kjósast af Iðn- 

aðarmannafjelaginu á aðalfundi í janúarmánuði ár hvert. Á na fundi kýs 

fjelagið einnig á ári hverju 2 menn til að endurskoða reikninga sjóðsins. Stjórn- 

inni ber að sjá um að höfuðstóll sjóðsins sje ávaxtaður í aðaldeild Söfnunar- 

sjóðs Íslands, sem og að tekjur sjóðsins sjeu lagðar við höfuðstólinn og ávaxt- 

aðar á sama hátt og hann, eins fljótt og því verður viðkomið, að því leyti sem 

þeim eigi er varið til styrkveitinga samkvæmt 5. gr. Stjórn sjóðsins ber um 

sn
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hver áramót að gera reikning um fjárhag sjóðsins fyrir það ár, sem þá er að 

líða út, og skal sá reikningur endurskoðaður af endurskoðunarmönnum. 

5 or ð. g1 

Höfuðstólinn má aldrei skerða. Þegar hann er orðinn 3000 krónur, má 

verja helmingi af vöxtum hans og helmingi af árstillögum sjóðstyrkjenda tii 

styrkveitinga. Þó má, þegar sjerstakleg atvik bera að höndum, verja allt að 

t/s af ársvöxtum og helmingi árstillaga til styrkveitinga. En þegar sjóðurinn 

hefir náð 30000 króna upphæð, má árlega verja 3/4 af ársvöxtum hans og árs- 

tillögum. 

  

, 

6. gr. 

Aðnjótandi styrks úr sjóðnum geta orðið þeir iðnaðarmenn í Reykjavík, er 

greitt hafa tillag í sjóðinn samkvæmt 3. gr, þegar þeir verða hjálparþurfar, t. 

d. sökum veikinda eða eliilasburða, sömuleiðis ekkjur þeirra og eptirlátin börn, 

sem hjálpar þurfa sjer til framfæris. 

1. gr. 

Styrk úr sjóðnum veiti 5 manna nefnd, og sjeu 3 þeirra stjórn sjóðsins, en 

2 aðrir sjóðstyrkjendur, sem til þess eru kosnir á aðalfundi ár hvert. 

Um styrkveitingu skal sækja fyrir hver árslok og eiga umsóknarbrjefun- 

um að fylgja skilríki um verðleika og þörf umsækjanda.  Styrkveitingum skal 

síðan úthlutað fyrir aðalfund sjóðsins Í janúarmánuði. 

  

8. gr. 

Skyldi svo fara, að en; sjóðstyrkjandi yrði, skal „Styrktarsjóður iðnað- 

armanna Í Reykjavík< leggjast undir umsjá dómkirkjuprestsins og bæjarfógetans 

  

   i Reykjavik, og skulu þeir taka með sjer til styrkveitinga 3 menn af flokki 

iðnaðarmanní y wrlega | sjóðsins samkvæmt 2. grein 

samanborinni Ð ' 6. grein hjer að framan. 

  

9. gr. 

Eptir aðalfund í janú ár hvert sendir st 

um fjárhag sjóðsins sí 
órn styrktarsjóðsins skýrslu 

i ans, sem hefir eptirlit med 

eptir framanskrifaðri skipulagsskr: 

     
ár til landshöfðin 

    að sjóðnum sje 

Þannig samþykkt á fundi sIðnaðarmannafjelagsins í Reykjavíke 7. april 

1595. 

Matthías Matthíasson. Arinbj. Sveinbjarnarson. 

pt. formaður. skrifari. 

Andrjes Bjarnason. 

pt. fjehirðir.
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Brjef landshöfðingja til póstmeistarans í Reykjavík um endurgjald á pening. ' 

um, er glatazt höfðu úr tveim póstsendingum. — Með þóknanlegu brjefi 2 

þ. m., hafið þjer, herra póstmeistari, meðal annars skýrt mjer frá því, að með 

austanpósti þeim, er hingað kom 13. janúar þ. á., hafi auk annara sendinga 

verið peningapoki frá Borgum, er afhentur hati verið þar til flutnings af hrepps- 

nefndinni í Bæjarhreppi í Austur-Skaptafellssýsiu og fara hafi átt til 

bankans; hafi í pokanum átt að vera 600 krónur, en þegar bank sagjaldkerin 

hafi opnad pokann i votta vidurvist, hafi eigi fundizt I honum nema 500 

án þess þó að nokkur missmíði sæjust á pokanum. Ennfremur hafið þjer 

urnefndu brjefi skýrt frá því, að með austanpóstinum, sem hingað kom 8. marz 

þ. á. hafi komið meðal annara sendinga poki frá sama Poster Br 'eiðslustað, er Í 

hafi átt að vera 1600 krónur; hafi sendingin verið frá Eggerti verzluna yrstjóra 

Benediktssyni á Papós og átt að fara til Halldórs bankagjaldke ra Jónssonar, en 

þegar sending þessi svo hafi verið opnuð hjer á póststofunni af móttakanda í 

viðurvist yðar og póstþjóna yðar, þá hafi vantað 120 krónur upp á æð, 

sem í pokanum átti að vera, enda hafi pokinn borið þess merki, að farið hafi 

verið í hann, eptir að hann hafði verið innsiglaður. 

Samkvæmt skýrslu yðar og vottorðum póstafgreiðslumannsins að Borg- 

um hafa báðar hinar umræddu peningasendingar verið taldar af honum og inn- 

siglaðar með innsix gli póstafgreiðslunnar, auk þess að hin fyrnefnda sending var 

innsigluð með innsigli heimilismanus eins á Borgum, og hin arnefnda með 

innsigli þess, er sendi. 

  

   
há unp! þá uppl    

Báðir framannefndir sendendur hafa nú krafizt endurgjalds á þeim upp- 

hæðum, sem til vöntuðu, er hingað kom, og hafið þjer látið það álit í ljósi, að 

póststjórninni beri að standa skil á þeim 120 krónum, er vantaði upp á hina 
í 

1 
síðarnefndu sendingu, en aptur á móti sje það efasamt, hvort hún sje skyld til 

að greiða þær 100 krónur, er vanta hafi átt upp á hina sendinguna; með því 

að hún hafi eigi, auk innsiglis póstafgreiðslunnar, verið útbúin með innsigli þess 

  

, 
er sendi, eins og 13, gr. 3. c. í auglýsingu um póstmál frá 3, mai 1872 mæli 

fyrir. 

Það er „nú að vísu svo, að Í 13. Sr 3. tölulið staflið c. og ofan- 

gar peningasendingar 

bokum á sjeu t taldar af póstmanni , þá skuli „ak póstsinnsiglis sendi nein 

með innsigli þess, er sendir, en    
  

staflið c í sömu greininni, þar se þessu leyti virðist standa ve 

þá virðist liggja beinast við að skilja það svo, sem hugsunin sje á ö 

unum hin sama, nefnilega sú, að slíkar sendingar skuli auk póstinn la inn-    
sigla með innsigli ei 

  

ihvers manns, sem eigi sje ríðinn við póstmál, enda mun 

það einatt hafa átt sjer stað, að sendendur slíkra sendinga hafi notað inns sigli 

annara við slík tækifæri. 

Og hvað sem þessu líður, þá virðist eigi verða hjá því komizt að greiða 

hinar umræddu upphæðir báðar úr póstsjóði, samkvæmt 13. gr. í tilskipun 26. 

febr. 1872, um póstmálefni á Íslandi, með því að það virðist eptir atvikum nægi- 

lega sannað, að þær hafi misfarizt í vörzlum póststjórnarinnar, og skal jeg því 

fi, dagsettu 1.10. oktbr.
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þjónustusamlega skora á yður, herra póstmeistari, að greiða úr póstsióði 100 kr. 
hreppsnefndinni í Bæjarhreppi og1 20 krónur Eggerti verzlunarstjóra Benediktssyni. 

Brjef landshöfðingja til bæjarfógetans í Reykjavík um að methylvínandi sje toll- 
oktbr.frjáls. — Jafnframt því að skýra frá því, að hingað hafi flutzt með póstskipinu 

147 

   >Laurac 5. þ. m. meðal annars 10 gallons af methylalkohol (mehylated spirits), 
ljósmnyndagjörðar, en verði alls eigi notað til drykkjar, hvorki 

blandað nje óblandað, og að viðtakandi sendingar þessarar, Sigfús bóksali Ey- 
mundsson, hafi færzt undan að greiða toll af henni, hafið þjer látið það álit yð- 
ar í ljósi, að eigi beri að heimta toll af áminnstum vínanda, með þvi hann 
verði eigi talinn til áfengisdrykkja, sbr. fyrirsögn tolllaganna, tilsk. 26. febr. 
1872, laga 11. febr. 1876 og T. nóvbr. 1879 sum gjald af brennivíni og öðrum 
áfengum drykkjum<, og ráðherrabrjef 21. ágúst 1886. Og hafið þjer leitað úr- 
lausnar minnar um það, hvort skilningur yðar í þessu efni sje rjettur. 

Út af þessu er yður hjer með þjónustusamlega til vitundar getið tilþókn- 
anlegrar leiðbeiningar, að jeg er á sömu skoðun og þjer úm það, að innfluttar 
lagartegundir því að eins verði álitnar tollskyldar, þótt þær innihaldi vínanda, 
að þær sjeu ætlaðar til eða geti orðið notaðar til drykkjar, og að því beri eigi 
að heimta toll af methylvínanda, sbr. áðurnefnt ráðgjafabrjef. 

sem haft sje ti 
y 
lí 

a 
fy
 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld landsbókasafnsins árið 1895. 

Tekjur: Kr. a. kr. a. 
1. Sjóður við árslok 1894: 

a. Innritunarskirtelni . . 

b. 3!/2ð/o ríkisskuldabrjef . 
Cc, Í landsbankanum . . . . . . 

d. í sjóði hjá gjaldkera . . . - . . 67 61 7509 16 

2, Vextir: 

  

a. af innritunarskirteini 1/;94— 1/595 . 231 00 
b. ríkiskuldabrjefum 11/694—11/695 . . . . 28 00 
c. af fje í landsbankanum. . . . . . 44 47 303 47 

3. Styrkur úr landssjóði: 

á, til að kaupa bækur o. fl. . . . . . 2500 00 
b. til eldividar, åhalda o. fl. . . . . 450 00 
c. brunabótargjald . . . . 300 00 
d. af fje, sem ætlað er til aðstoðar við bókavörð . 100 00. 3350 00 

4, Bætt vid rikisskuldabrjef upp å . . . . . . . 200 00 

Kr. 11363 23
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a. 

b. 

Til að kaupa bækur 

eldivið og ílagning 

hreinsun og ræsting 

járnhlera og járnhurð 

ýmislegt. 
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Gjöld: 

. . 

keypt ríkisskuldabrjef með vöxtum 

aðstoð við að lagfæra gömul handrit 

Brunabótagjald 

Sjóður við árslok 1895: 

innritunarskírteini, 

. . 

Litr. A. Fol. 101 . 

og handrit og til bókbands. 

31/29/, ríkisskuldabrjef Litr. E. Nr. 21830, 11601, 

21811, og 1934 á 200 kr. 

landsbankanum 

sjóði hjá gjaldkera 

5826, 

Reykjavík 29. febr. 1896. 

Eiríkur Briem. 

57 25 

432 33 

24 15 

207 34 

100 00 

300 00 

1106 357 

11363 23 

Reikning þenna höfum við yfirfarið með fylgiskjölum og finnum ekkert 

við hann að athuga. 

Björn Jensson. Þórh. Bjarnarson. 

Styrkveitingar úr landssjóði. 

samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1896 og 1897, 13. gr. 

Til 

T 
Í. VI b. 1. 

barnaskóla í sjóþorpum og verzlunarstöðum öðrum en kaupstöðum var 

landshöfðingja, daesettu 14. oktbr. 1896, veittur þessi styrkur fyrir 1896. 

l. Barnaskóla í Vestmannaeyjum . 

15. 

16. 
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Þykkvabæ 

€   Eyrarb. og Stokkseyri     

  

Grindavík 

Útskálum 

Keflavík 

Njarðvík 

Vatnsleysuströnd 

Garðahreppi 

Bessastaðahreppi . 

Seltjarnarneshreppi . 

Skipaskaga 

Ólafsvík „ .. 

Sandi 

Inifsdal 

Sudavikurhreppi . 

kr. 200 00 

9 200 00 

3 00 

7 00 

00 
00 
00 
00 
00 

) 00 

3 00 

00 

00 

með brjefi
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IT. Barnaskóla á Sauðárkróki . . . — 100 00 

18. — á Siglufirði „20. — 150 00 

Em bættisskipun. 

14. septbr. var cand. med. á chir. Guðmundur Hannesson allramildilegast skipaður 2} 1 

hjeradslæknir í 11. læknashjeraði Íslands. 

Veitt sýslan. 

22. október skipaði landshöfðingi fyrv. alþingismann Sigfús Arnason til að vera póst- 

afgreiðslumaður í Vestmannaeyjum. 

Utanþjóðkirkjuprestur. 

17. septbr. staðfesti konungur allramildilegast kosning prestaskólakandidats Þorvarð 

ar Brynjólfesonar til prests fyrir ætanþjóðkirkjusöfnuðinn í Vallanessókn og Þingmúlan 

  

sókn í Suðurmúlaprófastsdæmi. 

Óveitt emb ætti, 

  

lækisembættið í 9. læknishjeraði Íslands. Árslaun 1500 krónur. 

     

    

rir en Íslendingar um embætti þetta, verða þeir samkvæmt konungsbrjefi 8, 

súrskurðum 27- maí 1857 og 8. febr. 1863 að láta bónarbrjefum sínum 
  

  

skilríki fyrir því, að þeir kunni íslenzka tungu. 

septbr. 

Umsóknarfrestur til 17. febr. 1897.



Stjórnartíðindi B. 25. 193 

Utkomið í A-deild Stjórnartíðindanna. 
Allrahæst auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendi ríkiserfingja í fjærvist 

konungs, undirskrifuð af konungi 28. septbr. 1896 (A. nr. 16, bls. 64—65). 
Auglýsing um mislingasótt á Færeyjum o. f., undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir 

Ísland 9. nóvbr. 1896 (A. nr. 17, bls. 66—67). 

Brjef Íandshöfðingja tól sýslumannsins í Barðastrandarsýslu um mæling 
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skipa. — Verzlunarfjelagið P. J. Thorsteinsson £ Co. hefir í brjefi 18. f. mán. 28. okt. 
beiðst úrlausnar minnar um það, hvort eigi verði hjá því komizt, að þilskip 

þess verði mæld, og, ef eigi verði hjá því komizt, hvort það sje þá eigi leyfi- 

legt, að það sje gjört á Bildudal, þar sem skipin standi tóm á landi. 

Út af þessu er yður, herra sýslumaður, hjer með þjónustusamlega til 

vitundar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar fyrir spyrjandanum, að 

mæla ber öll skip og báta, sem eiga heima á Íslandi, og eru meira en 12 smá- 

lestir að rúmmáli, nema þau hafi áður löglegt mælingarbrjef, sbr. 1. gr. tilskip- 

unar handa Íslandi um skipamælingar, 25. júní 1869, en að það er gert ráð fyrir 

því í 19. gr. nefndrar tllskipunar og 8. gr. laga nr. 2, frá 2. febr. 1894, um 

aukatekjur, dagpeninga og ferðakostnað sýslumanna, bæjarfógeta o. fl., að mæl- 

ingin fari fram annarsstaðar en þar, er sýslumaður eða bæjarfógeti á heima, 

enda her þá eigendum skipanna að greiða ferðakostnað hlutaðeiganda embættis- 

manns, auk dagpeninga, 4 kr. um hvern dag, er hann þess vegna verður að 

vera fjærverandi frá heimili sínu. 

Brjef landshöfðingja til biskups um sameining 2 sókna, og níðurlagning 2 kirkna 
i a 

og bygging einnar í hennar stað. — Eptir ósk hlutaðeigandi sóknarnefnda og lög- 

legri ályktun hjeraðstundarins í Rangárvallaprófastsdæmi 18. septbr. þ. á., vil 

jeg hjer með samkvæmt tillögum yðar, háæruverðugi herra, í þóknanlegu brjefi, 

dagsettu í gær, og með skírskotan til 4. gr. í lögum nr. 5, frå 27, febr. 1880, 

leggja samþykki mitt á, að kirkjurnar að Eyvindarmúla og Teigi i Fljótshlíð, 

sem hlutaðeigandi söfnuðir hafa tekið að sjer, verði lagðar niður, þannig: 

   

  

  
   

  

     

1., að Eyvindarmúlasókn og Teigssókn sameinist, og heiti hin sameinaða sókn 

Hlíðarendasókn ; 

2., að byggð verði að Hlíðarenda í Fljótshlíð hæti! kirkja, 

fyrir Hlíðarendasókn á kosti 20 safnaðarins, kirkju 

tekjur þær, er áður hafa tilfallið Eyvindarmúlakirkju og Teigs 

3., að skrúði og áhöld (ornamenta og instrumenta) Eyvindarmúlakirkju og Teigs- 

kirkju hverfi til hinnar fyrirhuguðu Hlíðarendakirkju. 

Þetta er yður hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknan- 

legrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

20. dag nóvembermán. 1896. 

  

149 
18. nóv.



1896 194 

150 / 

Aætl- 
um ferðir landpóstanna 

  

  

  

  

  

  

                  

    
  

  

  

  

Póstleiðir. | Póststöðvar. 1. ferð. | „2. ferð. | 3. ferð. | 4. ferd. | 5. ferð. 

Frá Reykjavík | 4. jan. (30. jan. (23. febr. (18. marz |1l3. april 
A. | — Leirvogstungu 4 30. — (123. — (18. — (13. — 

Milli Reykjavíkur — (Fossá) 4 — (30. — 123. — 18. — (13. — 

og Hjarðarholts | — Saurbæ 5. — 3l. — 124. — |19. — |14£. — 
| — Hesti 5. — 81. — (24. — 9. — {4 — 
| — Arnarholti 6. — 1. febr. (25. — 20. — 15. — 

1. Frá Reykjavík. — (Sauðafelli) 6. — | l. — 25. — 120. — (6. — 
. | — Harast. (Skógum)| 6. — (1. 25. — (20. — |15. — 

(vesturleið). lað Hjarðarholti 8. — (3. — |26. — 29 — | — 
krá Hjarðarholti (10. jan. | 5. febr. 28. 19. april 
| — Harast. (Skógum)10. — 5. — 28. 19. — 

- | — (Saudafelli) 10. — 5. — 28. 19. — 

" 2. Frá Hjarðarholti | — Arnarholti ll. — 6. 1. . 20. — 

| — Hesti 11. — {6 — 1. 5. 20. 
< (frh. suðurleiðar). | — Saurbæ 12. — T. — 2. 26. 21. — 
2 — (Fosså) 12. — 17. — 12, 26. 21. — 
> — Leirvogstungu 12. — T. — 2. 26. 2l. — 
s í Reykjavík (14. — 9. — 3. 28. 123. 

2 Frá Ísafirði | 3. jan. (29, jan. (22. febr. (17. marz 12. apríl Os J J FE 
an „B. — (Vigur) 3. — 29. 22. — 12. — 
= | Milli Ísafjarðar | — Ógri 3. — 29, — 122. — 12. — 
= og Hjarðarholts. | — Vatnsfirði 3. — 129. — (22. — 12. — 

BA — Arngerðareyri 4. — 130. 23. — 113. — 
I. Frá Ísafirði. |... Bæ 5. — 31, — 124, — 14. — 

| | — Hvoli 6. — | 1. febr. (25, 15. — | FE | [ | . 
| (suðurleið). að Hjarðarholti |8. — (3. 26. — 17. — 
| Frá Hjarðarholti 10. jan. 5. febr (28. febr. (24. 119. april 

| — Hvoli 10. — 3. 28. — | (19. 
2. Frá Hjarðarholti | — pæ 11. — 6. — | 1. marz 25. (20. 

| … — Årngerdareyri 12. — T. — | 1. — (91. — 
| (frh. vesturleiðar. — Vatnsfirði i 1 | 9 21. = 

| — Ögri 1 | 9 — 21, — 
| — (Vigur) 12. — 7 — 9 — (21. — 

á Ísafirði ll. — 19. — 13. — 123. — 

A Frá Reykjavík. | 4. jan 1. febr. 24. febr. 4. apal 
þei ae TD  , | — Leirvogstungu 4. — (1. — 24. — 120. 14. — 
= Milli Reykjavíkur possi) | 4. — (1. — (4. — 20. 14. — 
Fw og Stadar. | — Saurbæ 5. — {2 — 125. — 21. 115. — 

r on orm | — Hesti | 5. — | — 125. — for. 115. 
2 | Fá Rokk | 4rmarholti — |6. — (3. — 26. — |22. — 116. 
Ss (norðurleið). | að Stað | 8. — |5., — 28. — 4. (18. — 

= Frá Stað 10. jan. | 7. febr. | 2. marz |26. marz 20. apríl 
Ss | | — Arnarholti ll. — | 8 — (3. — 127. — |21, — 
S | . | — Hesti 1 — (8 — 3 — for, — 1 — 
+ | 2. Frá Stað. — Saurbæ 12, — 90 — 4 — og, — 9 
Sí Fossá í | | g gg 
"| (frh, suðurleiðar). | TT (Fossá) (12. — | 9. — |4 — |28. — 22%, — 

| | — Leirvogstungu (12. — | 9. — | 4. — 128. — 122, — 

| | £ Reykjavik 14. — 1 — | 6. — (30. — "24.  
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5. — 127. — (16. — (23. — (10. — 29. 17. — 6. 1. — 1. — 

5. - 27, — 116. — (23. — 10. 29 17. — 6. — l. 1. — 

5. — þat. — (6. — 28. — (0. — 29. 17. — 6. — 1. — 1. — 

6. — 28. — 17. — }24 11. 30. — (18. — |7. — |2 — |2. — 
T. — (29, — 118. — 25. — 12% — 31. — 19. 8. | 3. — 3. — 

8. — 80. — 19. — 26 13. — 1. sept. 20. - 9. á — {4 — 
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13. — 4. — 24. 31 118. — 6. 25. (14. - 10. 10. - 

13. — 4. — 24. — 131. — 18. 6 25. (14, (10. 10. — 

15. — 5. 26. — 2. ág. (20. — — |27. 16. — |12. 12. — 
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— 28. — 8. 24. —  — 3 18. 7 — 3. — 3 — 

— (28, — 118. — 24, — 11. 30. — 18. 7. 3 — 13. — 

8. 29. - 19. - 195. — 112, 31. 19. 8. Í 4. 

8 29, — (19. — 25, — 12%. — (31. — 19. 8. - 4. — | 4 
9. — 30. — (20. — |26. 13. — | 1. sept. 20. — (9. — | 5. (5. — 

10. 31. — (21. — 27. — 14. 2 21. 10. — 7. 17. — 

12. maí 2. júní 23. júní 29. júlí 16. -— t. sept. (23. sept. 12. okt. | 9. nóv. | 9. des. 

13. 3 — 4 — 30. — 17. — 5 — 24. — 13. — 10. — 10. — 

13. — 3. — (24. — 30. 17. — 5. 24. 13. — 10. — 10. — 

lt. — 4. (25. — 31. — 18. — 6 25. 14. - ll. — (Il. - 

14. — t. - 125. — 31. 18. 6. — 25. — 14. 11. — (11, — 

14. 4 — 25. — 31. 18. 6 25. 14. 11. — |ll. — 

19. — 6. — 26. — | 1. åg. 19. - 7. 26. 16. — 113. — |13. —
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150 Póstleiðir. Póststöðvar. | 1. ferð. | 2. ferð | 8. terð. | £ ferð. | ð. ferð. 

i Frå Akureyri 2. jan. (30. jan. (23. febr. 18. marz.'12. apr 
Möðruvöllum 2 (30. — 23. 18. 12. — 

B. — Steinsstöðum 3 (31. — 24, — 19. — |13. — 
Milli Akureyrar | — Miklabæ 3 — 31. 24. — 19. — 113: — 

og Stadar. — Víðimýri 4. — | 1. febr. 25. — (20. — (14. — 
— Bólstaðarhlíð fm (1. — (25. — 0. — | — 
— Blönduósi 5. — {2 — 126. — 121. — /15. 

I. Frá Akureyri — Sveinsstöðum 5 — | 2. 26. — 21. 15. — 
(suðurleið). — Lækjamóti 6. — (3. — |27. — 22. — |16. 

Staðarbakka 6. — 3 — 27. — 2. — |L6. — 
að Stað 3. — 5. 28. — 24. — (18. — 
Frå Stad 10. jan. | 6. febr. | 1. marz. 26. marz.(19. apr. 
— Staðarbakka 10. — (6. — |1. — 26. 119. — 
— Lækjamóti ll. — 7. — 2 — 27. — 20. — 

|—- Sveinsstöðum |1l. — (7. — |2 27, — 120. — 
2. Frå Stad. '— Blönduósi 12, 18 — 13. — 928. — 9 — 

(frh, norðurleiðar) |-— Bólstaðarhlíð 12. 18. — 3. — 28 — 91. — 
|— Víðimýri 13. — 19. — (4. — 9. — 22. — 
'— Miklabæ 13. — 9. — 4. - 129. — 122, — 

| — Steinsstöðum 14. — (10. — 5. 30. — (23. — 
| — Möðruvöllum 14. — 10. — 5. — 30. — (23. — 
lað Akureyri 16. — (12, — 71. apr. (25. — 

A. |Prá Akureyri (lí. jan. (13. feb. 8. marz! 2. apr. (26. apr 
Milli Akureyrar | si ti Mm TT 13 “ 3 5 0 set 7 „ Ms |— Ljósavatni (. — (15. — i 8, - 2. — 26. — 
og Grimsstada. | — Grenjaðarstað 18. — 14. 9. 3. — 127. — 

þe I. Frá Akureyri | Reykjahlíð (19. - 15. — |10. 4. — 28. — 
ís (austurleið). lad Grímsstöðum 21. — (17. — 112, — 6. 30. — 
” | Frá Grímsstöðum 22, jan. (18. febr. (13, marz| 7 apr 1. mai 
I | Reykjahlíð 23. 19. — (4. — 8. — 2. — 
Þ| 2. Frá Grímsstöðum |— Grenjaðarstað 24. 20. — (15. — 19. — |3. — S| (frh. vesturleidar). |— Ljósavatni 24, — 0. — (15 — 19, — 3. 

|— Hálsi 24. — 20. 15. — 9 — 3. — 
S á Ak ureyri 26. — 122, - 117. — ll. — 4. — 
> | B. Frá Se yðis firði 16. jan (12. febr. | 7. marz| 1. apr. (25. apr 
dn Tilli seyðisfjarð. — Egilsstöðum 17. (13. —- 8. — 2. — 126. — 
= | IL Bót 17. —. 13. 8. 2, — 126. — Ss og Grímsstaða. mn ssvallum —— 17 13. — 18 — 2, — 26. — 
| |. Frá Seyðisfirði Skjöldólfsstöðum 18. 114. 9. — 3. — 127, — 
| (vesturleið). jað Grímsstöðum (20. — 16. — |l. — 5. — (29. — 
E Frá Grímsstöðu m 22, jan. (18. febr. (13. marz | 7. apr 1. mai 

1 |— Skjöldólfsstöðum 23. — (18. — 4 — 8. — 2. — 
| 2. Frá Grímsstöðum |. Fossvöllum 24. — 120. — 15. — 9. — 3. — | (fh. austurleiðar). |— Bót 24. — 20. — 93 

|— Ægilsstöðum |25. — 20. 16. — 10. — 4, — 
| lá Seyðisfirði 26. — 2 — 7 — | — Bb. —    



197 

  

F
n
 

DS
 

KO
 

BO
 

KO
 

KO
 

B
O
 | 

—
 

oo
 

B
B
S
 

r
o
w
 

= 
i
r
 SÓ
 Þ

Ó 
op 

ferð. í 

maí 

i 

130. — 
a | 

Í TT | 

7. ferd. | 

26. maí 
(26. 
26. — | 
27, — 
27 — | 
28. — 
28. — | 
(99. 14 lad 

29, — | 

  

9 
töl

 
i5
 

15
 

15
 

19
 1
9 

19
 1
9 

19
 
BO

 
19

 
19
1 

1Ð 

| 

. juni 

T
T
 

T
Å
 

Gu
s 

Ha
 

UD
 

OD
 

BO
 

BO
 

BO
 

re
 

re
 

  

  

8. 

17. 
(17. 

ferð. | 

juni 

17. 
18. 

L 
3
 

m
s
 

  

T
o
t
t
 

UD
 

vo
 

vo
 

LO
 

>
 

1
 

T
O
 

DU 
ED
 

00 
V
D
 

I 
t
i
 
O
D
O
 

oo
 

GT 

. juni 

. júlí 

. juli 

   

. juni | 

9. ferð. | 

22, júlí 
10. ferð. | 11. 

mm 
00
 

OD
 

BO
 

ot
 

ot
 

S
T
 

TI 
I
 
C
I
 
C
C
 

|
 

  
  

  

ferð. | 12. 

| 
ag
 

  

). sept. 

sept. 

7 
117. 
17. 
18 
18. 

119 
119 

5
5
 

Va
 

KO
 

Ka
 

KO
 

LD
 

BOR
 

TO
 
KO
 

KO
 

KO
 
RO

 T
O 

BO
 

RO
 

BO
 

KO
 

BO
 

BO
 

RO
 

IO
 

IV 

    

RO
 

B
O
)
 

m
m
 

==
 

CO
 

VU
 

VS
 

KO
 

Oo
 
T
T
T
 

Öl
 

Ot
 

co
 

==
 

Ud
 

Co
 

Cd
 

KO
 

i
k
)
 

sept. 

a
 Lo
 

Fa
 

O
R
 
fr
ed
 
gr
 

fe
ed
 f

r 
fr

 
a
 

oO 
mn
 

Lo
 

  

=
 

Lo
 

Tu
 
O
H
 

ra
 
V
D
 
O
D
 

IN 
T
r
 

þa
 | 

(22. 
23 
2 

RS
 

H
e
e
 l
s 

3. ferð. | 

okt. 

  

  

H
i
 

S
T
 

Sø
 

14. ferð. 

nóv. 

. nóv. | 9. 

i   
| T
O
O
:
 

05
 

0 
KO
 D
O 
m
m
 

15. ferð. 

des. 

| | 
| 

| 

9. 

Is — 
19. — 
2 — 

LO
 
B
O
R
Ð
I
 

F
R
E
 G
o 

(=
) 

16. des. 
17. — 
17. 
17. 
18. 
20. 

22. des. 
23. 
24 — 
24. 
25. 
26. — 

1896 

150



1896 

150 

198 

  
a
n
g
s
o
d
s
p
u
v
 

u
r
 

snv
eng

 

  

  

    

      
  

  

      

  

      

  

  

  

   

    

  
        

  

  

Póstleiðir. | Póststöðvar. (1. ferð. | 9. ferð. | 8. ferð. | 4. ferð. | 5. ferd. 

Á. Frá Reykjavík 3. jan. 29. jan. |21. febr. 118. marz (12. april 
Milli Reykjavíkur| — Kotströnd 4. — 30. — (22 — (19. — 113, — 

og Odda. — Hraungerði 4. — (30. — 22. — 19. — (13. — 
— Kálfholti 4. — (30. — 122, — 19. — (13. — 

I. Erá Reykjavík. — Ási 5. — 131, — 3. — 120. - 14. — 
(austurleið). að Odda 6. — | 1. febr. 24. — (21. — 15. — 

Frå Odda 7, jan. | 3. febr, 25. febr. (22, marz (16. april 
9 ; — Ási Y. — (3. — 25. — (22. — 116. - 

| 2. Frå Odda, - Kálfholti mm (3 — 95 9 — 16. — 
S/ (frh. suðurleiðar). — Hr rungerøi 8 — 4. — 26. marz|23. — (17. — 

— Kotströnd 8. — 4 — 26. — 3 — IT — 
PP í Reykjavík 9. — (6 — 28. — |25. — 119. — 
% Frá Kirkjubæjarkl. | 2. jan. (29. jan. (20. febr. 17. marz 11. apríl 
= B. — Rofabæ 2. — (29. — 120. — |17. — | — 
= Milli Kirkjubæj-| — Mýrum 2 — 9. — 20. — 7. — ll. — 

ce) arki. og Odda, | — Vik 3. — (30. — (21. — 118. — (12. — 
SA | — Eyjarhólum 3. — (30. — #1 — |8. — |. — 

í til. Frá Kirkjubæjarkl. | —. Holti 4. —— 131. — 93 — 119. —— 13. — 
{ 5 (frh. suðurleiðar). | — Seljalandi 4. — (Hl — (29 a 13. — 

' | | Að Odda 5. — 2. febr. |24. orm (15. — 

| frá Odda 7. jan 3. febr. (25. 2. marz 116. april 
| — Seljalandi To 8. — 95. 22, — 16. — 

' (02. Frá Odda — Holti T. — 13. — 25. 22, — (16. — 
| | —- Eyjarhólum 8. — 4. — 26. 123. — IT — 
| (frh. austurleiðar). | — Vík 8. — 4 — 196. 93 (17. Én 

| | Myrum 9 — 5. 127, — 24. — (18. - 
| | — Rofabæ 9. — 5. — (27. — (24. — (18. — 
| i 40 Kirkjubæjarkl. (11. T. — | 1. 26 20. 

MN A. . }Frá Kirkjubæjarkl. (13. jan. | 9. febr. | 3. 
áliti Kirkjubæj-| — Sandfelli 14. —- (10. — {4 

— Kálfafellsstað 15. I. — 5. 
— Hólmi 15. — 11. — 3. 

| ad Bjarnanesi (17. — 113. | 7. 

'Frå Bjarnanesi (19. jan. |15. (9. . 
Á í miaenanaei | — Hólmi 19. — 115. — (9. — 4. — 128. — 

2 Frá Bjarnanesi | stað 0. — 16. — 110, — 5. 29. — 
í (frh. suðurleiðar). | , 17: N re | pe | 
| OS { — Sandfelli (21. — (17. (ll. — 6. (30. — 
| | ad Kirkjubæjarkl. (233. — (18. -— (138, — |8 — | 2. mal 

— Frá cifirði 12. jan 7. febr 2. marz (29. marz (21. april“ 

þa B |— E 13. — (8. — 13. — 30. (29. — 
Milli Eskifjarðar | — Arnkellsstöðum (13. — 8. — 3. — 380. — 192. 

| og Bjarnaness. | Höskuldsstöðum 14. (0. — 4. — 31 — (23. - 
| — júpavogi 15. — 110, 5. — l. apr. (24. — 

Frå Eskifirdi | Starmyri 16. — I. — | 6. — 2. — 125, — 
(suðarleið). | — Stafafelli 16. — ll. — 6 — 2 — 26. — 

| að Bjarnanesi 13. SS — 3. - 197. — 

'Frå Bjarnanesi 15. febr. 10. marz | 5. april 29, apríl 
| — Stafafell 16. — (ll. — , 6. 129. — 

| 2. Frá Bjarnanesi | —— Starmyri 16. — 11, — |6. — 30. — 
| (frh. austurleiðar). | Djúpavogi 17. — 1% — T. — | I. mai 
| í — Höskuldsstöðum 18. — 113. — 8 — 12% 

| | — Arnkellsstöðum — 19. — 14. — (9. — 3. 

| | — Egilsstöðum — 120. — 15. — 110, — 4 — 
| | að Eskifirði — (21. — 16. — (ll. — 5
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10. — — |23. lå. — 2. 20. — |10. — — 6. — 

11. — — (24. — 116. — |3. — (21. — (ll. — — 1 — 
11. — - DÅ — 16. - 3. 19] . 7. — 
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6. — |28. — |19. — |24. 12, — 130. — (17. — | 6. — — 123 — 
6. — (28. — (19. — 24. — 12, — 130. — 117. 6. — |2. — 

To (20 — 120, — 25, — (13. — (31. — 118 — 7. — 3 — 3. 
IT — 99. — 120. — b5 73. — (31 — | 3 3 
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Þessir eru aukapóstar: 

GULLBRINGUSÝSLUPÓSTURINN milli Reykjavíkur og Hvalsness leggur af stað frá 
Reykjavík eptir komu aðalpóstanua, fer um Hafnar fjörð, Kálfatjörn, Kefla- 
vík og Útskála að Hvalsne si, og snýr þá aptur sömu leið til Reykjavíkur. 
EYRARBAKKAPÓSTURINN milli Keflavíkur og Eyrarbakka, leggur af stað frá Kefla- 
vík eptir komu Gullbringusýslupóstsins þangað frá Reykjavik, fer um Kirkjuv og, 
Jårngerdarstadi i Grindavik, Ertu í Selvogi og Þorlákshöfn til E yrar- 
bakka; dvelur þar að minnsta kosti 6 klukkutíma og fer þá aptur sömu leið til Kefla- 
víkur. 

JORGARFJARÐARSYSLUPOSTARNIR eru fjórir: 

'á Saurbæ á Hvalfjarðarströnd eptir komu aðalpóstanna norðan 
, 
i sudurleid, um Vogatungu vestan Akrafjalls út á Akranes að 

a. Hinn fyrsti fer fi 

og vestan þangað 

Skipaskaga, og fer síðan sömu leið aptur að Saurbæ. 

b. Annar fer frá Skipaskaga á Akranesi sama dag og vestanpósturinn á að 
  leggja af stað frá Reykjavík í 15. og 13.—15. póstfei ð, vestan Akrafjalls um 

Vogatungu að Saurbæ á Hvalfjarðarströnd, og eptir að báðir aðal- 
póstarnir eru þangað komnir frá Reykjavík, snýr hann aptur sömu leið að Skipa- 
skaga. 

ce. Minu þriðji fer frá Hesti eptir komu aðalpóstanna þangað í uorðurleið, að Lundi 
ykjadal og snýr þaðan þegar aptur að Hesti. í Lundarre 

  

d. Hinn fjórði fer frá Arnarholti eptir komu aðalpóstanna þangað frá Reykjavík, 
um Reykholt að Gilsbakka í Hvítársíðu og snyr þaðan aptur beina leið að 
Arnarholti. 

MÝRARSÝSLUPÓSTURINN fer frá Arnarhol t1 svo fljótt sem unnt er eptir komu 
aðalpóstauna þangað frá Reykjavík í 6.-—12. ferð nel, að Bor garnesi í Borgarhreppi 

    

og snýr þaðan þegar aptur að Arnarholti, en i 1.—5. og 1315. ferð fer hann um 

    Borgarnes að Straumfirði (Kórunes þaðan þegar aptur sömu leið. 

      

  
       

            

    

     
  

SHOÖLMSPÓSTURINN mili Arnarholts og Stykkishólms, fer frá 
holti í hvert skipti þegar eptir komu vestanpóstsins þangað frá Reykjavík, og“ 

við á Staðarhrauni og Rauðkollsstöðum: snýr aptur frá Stykkis 
hólmi eptir 12 tíma viðstöðu þar, og fer aptur að Árnar holti; kemur 

„að áður en annarhvor aða t ðan af stað til Reykjavíkur. 
ÓLAFSVÍKURPÓSTARNIR sturinn er kominn frá Arnarbolti að 
Rauðkollsstöðum í 15. og 1315. póstferð, fer ankapóstur þaðan um Staða- 
stað að Búðum og um aukapósti, sem fer þangað frá Ólafsvík sama 
daginn sem vestanpóstinum er áætlað að koma að Arnarholti í vesturleið í nefndum 

Ha Kauðkollsstöð- 
pb IsstoSum svo tima að hann nái þar 

stykkishólmsp inum á suðurleið, en hinn snýr aptur nu leið til Ólafs 
víkur. — Í 619 póstferð fer auka: frá Rauðkollsstöðum svo fljótt sem 

  

hægt er eptir komu Stykkishólmspóstsins frá Arnarholti um St áðastað og Búðir 

að Ranuðkolls- 
stöðum; en senda skal þá frá Búðum Þegar er pósturinn er hangad kominn frá , i „4 i Í 2 

beina led til Olafsvikur og snýr þaðan 

  

Rauðkollsstöðum, aukapóst fyrir sunnan jökul um Hjallasand, Saxahvol og Hella til 
Ólafsvíku r, og snýr sá póstur aptur sömu leið að Búðum. 
FLATEYJARPÓSTURINN ter frá St ykkishólmi til Flateyjar strax eptir komu 
beggja aukapóstanna frá Aruarholti og Stað í 1, 2, 3. 4., 13., 14. og 15. ferð, og snýr ” …” i 

aptur til Stykkishólms eptir sólarhrings dvöl.
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10. 

11. 

SNÆFELLSNESSÝSLUPÓSTURINN fer frá Stykkishólmi eptir komu aukapótssins 

frá Stað í Hrútafirði og fer um Grundarfjörð til Ólafsvíkur, og sömu leið 

  

aptur eptir 6 tíma dvöl. 

DALASÝSLUPÓSTARNIR eru tveir: 

a. 

b. 

Fer annar frá Stað í Hrútafirði þegar eptir að norðanpósturiun er kominn 

þangað frá Akureyri, að Hjarðarholti í Dölum. Eptir komu vestanpóstsins 

þangað frá Ísafirði heldur hann áfram um Harastaði (Skóga) og Breiða 

bólstað á Skógarströnd til Stykkishólms, og eptir sólarhringsdvöl þar 

snýr hann aptur sömu leið að Stað í Hrútafirði. 

Hinn pósturinn fer frá Hjarðarholti í Dölum þegar eptir komu aðalpóstsins 

þangað frá Reykjavík og aukapóstsins frá Stað, fram Fellsströnd um Staðarfell 

og Skarðströnd í Skarðstöð og þaðan alla leið að Hvoli; þaðan snýr hann 

aptur sömu leið að Hjarðarholti í Dölum. 

BARÐASTRAÐARSÝSLUPÞÓSTARNIR eru fimm: 

a. 

b. 

{a
 

= 

ÍSAFJ. 

b. 

30. 

T 
Hinn fyrsti fer frá Bæ í Króksfirði, þegar eptir að vestanpóstur er þangað 

kominn frá Hjarðarholti, fer um Gufudal, Vattarnes, Brjánslæk, Botn 

í Patrekfirði, Geirseyri og Sveinseyri að Bildudal, og snýr aptur 

sömu leið að Bæ. 
+ sturinn frå Bæ er    Annar fer frå Sveinseyri i 

   þangað kominn á vesturleid, ad í jafnskjótt aptur 

að Sveinseyri, og nær þar fyrsta aukapósti á leiðinni frá Bíldudal, sem þó 

  

   eigi má bíða hans svo, að hætt geti orðið við að hann nái ekki aðalpóstinum á suð- 

urleið í Bæ. 

Hinn þriðji fer frá Geirseyri í Patrekstirði eptir komu fyrsta aukapósts þangað 

frá Bæ að Sauðlauksdal, og snýr þegar aptur til Geirseyrar. 

Hinn fjórði fer frá Flatey í hvert skipti eptir komu Flateyjarpóstsins þangað frá 

  

Stykkishólmi, að Brjánslæk, og snýr aptur þ 
k I omu vestanpóstsins þangað frá Isafirdi, 

  

Hinn fimmti fer frá Bæ í Króksfirði eptir 

um Kleifar í Gilsfirði að Stað í Hrútafirði. Eptir komu norðanpóstsins frá Ak. 

ureyri að Stað fer hann þaðan aptur sömu leið að Bæ, og sje kominn þangað áður 

en jötna fer þaðan áleiðis til Ísafjarðar. 

ÐARSÝSLUPÓSTARNIR eru sex: 

inn fyrsti fer frá Ísafirði þegar eptir komu vestanpóstins þangað að sunnan, 

un Veðrará, Holt í Önundarfirði, Mýrar í Dýrafirði og Þingeyri að 

Rafnseyri, en þaðan er pc óstflutningur sendur til Bíldudals eptir Þeim regl- 

um, sem settar eru með auglýsing landsh. 26. ágúst 1892 (5 1892, B. bls. 168) 

  

   

  

  og þaðan aptur til Rafnseyrar; snýr síðan aukapósturinn aptur sömu leið til   

Ísafjarðar. 

sunnan, frá Ísafirði sjóleiðis til Sn æ- 

  

Annar fer þegar eptir komu vestanpós 

fjalla, þaðan að Stað í Grunnavík og þaðan aptur til Hesteyrar í 

Sljettuhreppi, og ef tími er að Stað Í Aðalvík, og síðan, sem fyrst að unnt 

  

€ r, sömu leið aptur tl lsafjarðar, 

Hinn þriðji fer frá Ísafirði eptir komu vestanpóstsins þangað í 2., 4, 6., 8., 12. 
  og 14. ferð að Botni í Súgandafirði, og snýr þaðan aptur á Ísafjörð. 

  

Hinn fjórði fer frá Ísafirði eptir komu norðanpóstsins þangað, að Tröð í 

Alptafirði, og snýr þaðan aptur á Ísafjörð. i 1 Ve Ø 

2., ferð incl. að þa
 

Hinn fimmti fer frá Ísafirði eptir komu vestanpóstsins í 6. 

Hóli í Bolungarvík og snýr þaðan aptur til Ísafjarðar. 

dag nóvembermán. 1896. 

entsmiðja 
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f. Hinn sjötti fer frá Arngerðareyri eptir komu vestanpósts þangað að sunnan 

að Ármúla í Nauteyrarhreppi, og snýr þaðan aptur að Arngerðar- 

eyri. 

STRANÐASÝSLUPÓSTARNIR eru tveir: , 

a. Annar fer frá Stað í Hrútafirði daginn eptir komu norðanpóstsins þangað frá 

Reykjavík, fer um Borðeyri, Bæ, Prestbakka, Óspakseyri, Stóra- 

fjarðarhorn í Kollafirði, Kirkjuból í Tungusveit, Kálfanes og 

Hrófberg í Steingvímsfirði um Stað í Bjarnarfirði og Kúvíkur við 

Reykjarfjörð að Árnesi í T rjekyllisvík, og snýr aptur þaðan sömu 

leið að Stað í Hrútafirði. 

b. Hinn fer frá Bæ í Króksfirði, eptir komu aðalpósins frá Ísafirði, um Trölla- 

tungu að Kirkjubóli í Tungusveit, og þaðan aptur um Stórafjarð- 

arhorn og Kleifar í Gilsfirði að Bæ. 

HÚNAVATNSSÝSLUPÓSTARNIR eru fjórir: 

a. Hinn fyrsti fer frá Sveinsstöðum daginn eptir komu norðanpóstins þangað frá 

Stað um Vesturhópshóla að Tjörn á Vatnsnesi og snýr aptur þaðan sömu 

leið að Sveinsstöðum. 

b. Annar fer frá Sveinsstöðum eptir komu aðalpóstsins þangað að sunnan, að 

Ási í Vatnsdal, og snýr þaðan aptur að Sveinsstöðum. 

c. Hinn þriðji fer frá Sveinsstöðum, eptir komu aðalpóstsins að sunnan um 

Reyki á Reykjabraut og Auðkúlu í Svínadal að Guðlaugsstöð- 

um í Blöndudal og þaðan aptur sömu leið að Sveinsstöðum. 

d. Hinn fjórði fer frá Blönduósi eptir komu aðalpóstsins þangað frá Sveins 

stöðum um YtriEy tl Skagastrandarverzlunarstaðar, og eptir 

sólarhringsdvöl þar fer hann aptur að Blönduósi. 

SKAGAFJARÐARSÝSLUPÞÓSTARNIR eru fjórir: 
a. Hinn fyrsti fer frá Víðimýri eptir komu norðanpóstsins þangað frá Stað, um 

Mælifell að Goðdölum og sömu leið aptur að Víðimýri. 

b. Annar fer frá Víðim fri daginn eptir komu norðanpóstsins þangað frá Stað, um 

Sauðárkrók, Garð í Hegranesi, Lón, Hofsós, Haganes og Hraun 

til Siglufjarðar, og snýr aptur sömu leið eptir sólarhringsdvöl þar. 

Cc
 Hinn þriðji fer frá Sauðárkróki eptir komu Siglufjarðarpóstsins frá Víðimýri, 

að Hvammi í Laxárdal, og snýr aptur til Sauðárkróks. 

d. Hinn fjórði fer frá Lóni eptir komu Siglufjarðarpóstsins þangað frá Víðimýri, 

um Viðvík að Hólum í Hjaltadal, og snýr aptur þaðan að Lóni. 

EYJAFJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR eru þrír, og fara allir frá Akureyri daginn ept- 

ir komu norðanpósts þangað frá Stað: 

a. Hinn fyrsti fer um Tjörn í Svarfaðardal og Reyki í Ólafsfirði að 

Hraunum í Fljótum og snýr aptur þaðan eptir komu aukapóstsins frá Siglu- 

firði sömu leið á Akureyri. 

b. Annar fer um Hrafnagil að Saurbæ í Eyjafirði og sömu leið aptur á 

Akureyri. 

c. Hinn þriðji fer um Grýtubakka í Höfðahverfi að Þönglabakka og 

sömu leið aptur á Akureyri. 

ÞINGEYJARSÝSLUPÓSTARNIR eru fimm: 
a. Hinn fyrsti fer frá Ljósavatni eptir komu Seyðisfjarðarpóstsins þangað frá Á k- 

ureyri að Halldórsstöðum í Bárðardal, og snýr þaðan aptur að 

Ljósavatni.
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hb. Annar fer frá Grenjaðarstað eptir komu aðalpóstsins frá Akureyri um 

Laxárdal að Skútustöðum og þaðan aptur um Reykjadal að Gre njaðar- 

stað. 

c. Hinn þriðji fer frá Grenjaðarstað, þegar er Seyðisfjarðarpósturinn er þangað 

kominn frá Akureyri, um Húsavík og Víkingavatn að Skinnastöðum 

  

og snýr aptur sómu leið að Gren jaðarstað, og skal hann ná þar Seyðisfjarðar 

póstinum á leið til Akureyrar. 

d. Hinn fjórði fer frá Vopnafirði sama dag og Seyðisfjarðarpósturinn á að fara frá 

    

Akureyri, um Skeggjastaði Sauðanes, Svalbarð og þaðan beint að Skinnar 

stöðum; mætir þar hinum þriðja aukapósti (frá Grenjaðarstað) og snýr þá aptur 

sömu leið til Vopnafjarðar. 

e. Hinn fimmti fer frá Raufarhöfn um Grjótnes og Presthóla að Skinna- 

stöðum svo tímanlega að hann verði þangað kominn fyrir komu aukapóstsins frá 

Grenjaðarstað og Vopnafirði, og snýr aptur tl Raufarhafnar þegar eptir komu 

umgetinna aukapósta að Skinnastað. 

MÚLASÝSLUPÞÓSTARNIR eru sjö: 
a. Hinn fyrsti fer milli Seyðisfjarðar og Vopnafjarðar. Hann fer frá Seyð- 

isfirði svo tímanlega, að hann sje kominn að Egilsstöðum áður en aðal- 

póstarnir koma þangað á austurleið. En þegar báðir aðalpóstarnir eru þangað 

komnir, heldur aukapósturinn áfram um MHjaltastað, Kirkjubæ í Hróars- 

tungn, Sleðbrjót í Jökulsárhlíð og Torfastaði á Vopnafjörð, og snýr aptur 

þaðan eptir sólarhingsdvöl sömu leið á Seyðisfjörð. 

b. Annar fer frá Seyðisfirði eptir komu aðalpóstsins þangað frá Akureyri, um 

Stakkahlíð að Desjarmýri og sömu leið aptur tii Seyðis fjarðar. 

ce. Hinn þriðji fer sömuleiðis frá Seyisfirði þegar sptir komu aðalpóstsins þangað frá 

Akureyri, að Brekku í Mjóaf irði, og snýr þaðan aptur til Seyðisfjarðar. 

d. Hinn fjórði fer frá Egilsstöðum þegar eptir komu aðalpóstanna á austurleið, 

yfir Lagarfljót um Ás í Fellum að Valþjófsstað, og sömu leið aptur að Eg- 

ilsstöðum. 

e. Hinn fimmti fer frá Skjöldólfsstöðum þegar eptir komn aðalpóstsins þangað 

frá Akureyri, að Brú í Jökuldal og sömu leið aptur að Skjöldólfs- 

stöðum, 

f. Hinn sjötti fer frá Eskifirði þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá Djarna- 

nesi um Búðareyri við Reyðarfjörð og B úðir í Fáskrúðstirði að Stöð 
  

í Stöðvarfirði, og sömu leið aptur á Eskifjörð. 

g. Hinn sjöundi fer sömuleiðis frá Eskifirði þegar eptir komu aðalpóstsins þangað 

frá Bjarnarnesi, að Skorrastað í Norð firði, og snýr þaðan aptur á Eski 

fjörð. 

SKAPTAFELLSSÝSLUPÓSTURINN fer frá Prestsbakka þegar eptir komu aðal- 

póstsins þangað frá Odda, um Borgar fellíSkaptártungu að Mýrum 

í Álptaveri og snýr þaðan aptur sömu leið að Prestsbakka. 

VESTMANNAEYJAPÓSTURINN fer frá Odda að Ljótarstöðum daginn eptir 

komu aðalpóstsins frá Reykjavík, og snýr þegar aptur að Odda. Þegar pósttaskan 

kemur frá Vestmannaeyjum að Ljótarstöðum skal henni komið svo snemma að Odda, að 

hún komist á aðalpóstinn á leið hans til Reykjavíkur. 

RANGÁRVALLASÝSLUPÓSTARNIR eru þrír: 

a. Hinn fyrsti fer frá Ási í Holtum, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá 

Reykjavík að Fellsmúla á Landi, og snýr þaðan aptur að Ási. 
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b. Annar fer sömuleiðis frá Ási í Holtum Jæfnsnemma hinum síðastnefnda, um 
Háf í Háfshverfi og Hábæ í Þykkvabæ að Grímsstöðum í VesturLand- 
eyjum og snýr aptur sömu leið að Ási. 

c. Hinn þriðji fer frá Odda þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, um 
Stórólfshvol að Teigi í Fljótshlíð, og þaðan aptur sömu leið að Odda. 

ÁRNESSÝSLU ÞÓSTARI IR eru fjórir: 

a. Hinn fyrsti fer frá Kotströnd í Ölfusi þegar eptir komu aðalpóstsins þangað 
frá Reykjavík, að Úlfljótsvatni í Grafningi og snýr þaðan aptur að Kot- 
strönd. 

b. Annar fer frá Hraungerði sem fyrst eptir komu aðalpóstsins frá Reykjavík, um 
Arnarbæli í Grímsnesi og Mosfell að Terfastöðum í Biskups- 
tungum, og þaðan aptur sömu leið að Hraungeri. 

c. Hinn þriðji fer sömuleiðis frá Hrangerði, sem fyrst eptir komu aðalpóstsins frá 
Reykjavík, um Ólafsvelli að Re ykjum á Skeiðum, og þaðan aptur sömu 
leið að Hraungerði. 

d. Hinn fjórði fer og frá Hraungerði, sem fyrst eptir komu aðalpóstsins frá 
Reykjavík, ofan á Eyrarbakka, og snýr þaðan aptur daginn eptir að Hraun- 

gerði. Reykjavík, 28. nóv. 1896. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 

Jón Magnússon. 

Auglýsing 
um breyting á yfirsetukvenna-umdæmaskipun í Vesturamtinu. 

(Stjórnartíðindi 1896, B. bls. 10—79). 

Samkvæmt ályktun amtsráðsins á fundi þess 3. og 4. ágúst þ. á., skulu 
yfirsetukvenna-umdæmin í Ísafjarðarsýslu vera þessi 

1. 

R
N
 

1
 

> 
go 

10, 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Auðkúluhreppur. 

Þingeyrarhreppur. 

Mýrahreppur, að undanskildum Ingjaldssandi. 

Ingjaldssandur ásamt Mosdal og Valþjófsdal í Mosvallahreppi. 
Mosvallahreppur, að undanskildum Mosdal og Valþjófsdal. 
Staðarprestakali í Súgandafirði. 
Hólshreppur. 

Eyrarhreppur. 
Eyrarsókn í Seyðisfirði, ao: Álptafjörður, Seyðisfjörður, Hestfjörður, og af 
Ögursókn: Skötufjörður með Vigur allt að Ögurnesi. 

Reykjarfjarðarhreppur og Ögursókn út að Ögurnesi. 

Nauteyrarhreppur. 

Snæfjallahreppur. 

Grunnavíkurhreppur fyrir sunnan Skorarheiði. 

Grunnavíkurhreppur fyrir norðan Skorarheiði. 
Sljettuhreppur að Geirhólma. 

Sljettuhreppur yfir Strandir milli Geirhólma og Hælavíkur ófæru. 
Íslands Vesturamt, Reykjavík 9. nóv. 1896. 

J. Havsteen.
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Með brjefi landshöfðingja, 
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Styrkur úr landssjóði. 

13. gr. B. VI. b. 1. 

dagsettu 28. októbr., var barnaskólanum á 

króna styrkur fyrir 1896. 
13. gr. B. VI. b. 2. 

Til sveitakennara var með brjefi landshöfðingja, dagsettu, 2. nóvbr., 
tyrir 1896: 

ut
 

Ha
 

d
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-1
 

t
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12. 

t
p
 

e
t
 

En >
>
 

I. Norður-Múlasýsla. 

  

Jónas Einarsson í Vopnafjarðarhreppi 45 kr. 

Sesilia Stefánsdóttir í sama hreppi . 25 — 

Einar Runólfsson í sama hreppi. . .....…. 25 — 

Ólafur Metúsalemsson Í sama hreppi . . . . . 2. 25 — 

Tryggvi Guðmundsson í Seyðisfirði . . . . . . 60 — 

Jón Davíðsson í Kirkjubæjarprestakalli . . . . . 65 — 

Ólafur Júlíus Bergsson í Kirkjubæjar- og Hofteigs- 

prestakölum 5 — 

Jón Jónsson í Hjaltastaðaprestakalli . 2... . . 45 — 

Stefán Halldórsson í Kirkjubæjarprestakalli . . . 35 — 

Sigurður Jónsson í Valþjófstaðarprestakalli . . . 25 — 

Einar Hávarðarson í sama prestakalli . . ... 40 — 
Om Pétur Stefánsson í sama prestakalli 85 — 

II. Suður-Múlasýsla. | 

Þórarinn Benidiktsson í Eyðahreppi 45 kr. 

Þorvarður Brynjólfsson í Vallahreppi =. 2... . 4 — 

Stefán Þórarinsson í Skriðdalshreppi . . . . . . 65 — 

Runólfur Sigurðsson í sama hreppi. 2. . 2. 2 2 60 — 

Þorkell Jónsson í Fáskrúðsfirði . 2... 2... 45 — 

Gísli Sigurðsson í Breiðdalshreppi. . ....…. 45 — 

Jón Björnsson í sama hreppi. 2. 2. 80 — 

  

III. Skaptafellssýsla. 

Bergþór Ólafsson í Einholtssókn . . .. 10 kr. 

Benidikt Jónsson í Nesjahreppi . . 2... 25 — 

Lárus Helgason í Kirkjubæjarprestakalli 15 — 

Guðmundur Halldórsson í Langholtsprestakalli 10 — 

Stefán Hannesson í Ásaprestakalli. . . . . . . 35 — 

Eyjólfur Guðmundsson í Hvammshreppi 15 — 

Guðmundur Þorbjarnarson í Dyrhólahreppi 35 — 

IV. Rangárvallasýsla. 

Lárus Bjarnason í Eyvindarhólaprestakalli . . . 40 kr. 

Jón Sveinbjarnarson í Ásólfsskálasókn . . 2... 80 — 

Ágúst Árnason í Stóradalssókn 20 — 

Pálmi Guðmundsson í Austur-Landeyjum . . . . 50 — 

  

Steinn Sigurðsson í Vestur-Landeyjum . .... 45 — 

  

Nikulás Þórðarson í Fljótshlíð . 2... 20 — 

Guðmundur Guðmundsson í Oddaprestakalli . . . 45 — 

Runólfur Nikulásson í sama prestakalli . .. 40 — 

Vigfús Guðmundsson í sama prestakalli . . . . . 50 — 

Guðmundur Vernharðsson á Landi . . . . . . . 40 — 

Siggeir Sigurðsson í Kálfholtsprestakalli . . . . 45 — 

Sigurður Olafsson í Efriholtaþingum . . . . . . 40 — 

V. Arnessýsia. i 
r 

Þórður Jasonsson í Villingaholtshreppi . . . . . 45 kr. 

Jón Sigurðsson í Gaulverjabæjarhreppi . . . . . 35 — 

Kristján Diðriksson í Hraungerðisprestakalli . . . 25 — 

Eskifirði veittur 150 

veittur þessi styrkur 

470 kr. 

340 — 

1896
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Fluttar 1570 kr. 
4. Guðmundur Sigurðsson í Skeiðahreppi . . . . . 35 — 
5. Eirikur Kolbeinsson í Gnúpverjahreppi . . . .. 35 — 
6. Helga Pjetursdóttir í Hrunamannahreppi  . . . . 80 — 
1. Ingibjörg Þ. Kúld í Skálholts. og Hrunasóknum  . 95 —- 
S. Geir Egilsson í Torfastaðaprestakalli . . . . . . 35 — 
9. Helgi Sigurðsson í Haukadalssókn . . . . . . . 93 — 

10. 

11. 

12. 

Jakob Bjarnason i Grimsneshreppi . . ..... 40 — 
Guðmundur Eysteinsson í Hjalla- og Reykjasóknum 
Bergur Einarsson í Arnarbælissókn . .. 

    

    

          

    
    

  

     

  

13. Gisli Arnbjarnarson í Hjallasókn . ...... 85 — 
14. Brynjólfur Magnússon í Selvogshreppi . .... 30 — 475 — 

VI. Gullbringu og Kjósarsýsla. 
1. Vilhjálmur Ketilsson í Hafnahreppi . . . . . . 55 kr. 
2. Sigurður E. Straumfjörð í Miðneshreppi 00 — 
3. Ólafur Gíslason í Mosfellssveit . 2... 0... 25 — 
4. Ásmundur Þórðarson í Kjalamesi . 2... 30 — 
5. Vilborg Jónsdóttir í Kjós . 2. . ... 25 — 185 — 

VII. Borgarfjarðarsj 

1. Bjarni Bjarnason á Hvalfjarðarströnd  . . . . , 65 kr. 

2. Gisli Hinriksson í Innri Akraneshreppi . . .. 45 — 

5. Valgerður Bjarnadóttir í Reykholtsprestakalli . . . „40 — 

4. Anna Ólafsdóttir í ókn og Gilsbakkasókn 25 — 

5. Pálína Ólafía Pjetursdóttir í Hestsþingum 30 — 

6. Emil Petersen í sama prestakalli . . 2... . . 40 — 945 — 

VILL. Mýrasýsla. 
1. on í Hvammsprestakalli . . . . . 35 kr. 

2. Mafsdóttir í Stafholtsprestakalli . . . 35 — 

3. takalli . . 2... 25 — 

4. rprestakalli . . 204 60 — 155 — 

lk. Snæfellsnessy 

1. Kveinn Sveinsson í Kolbeinsstaðasókn . . , 15 kr. 

2. Skúli Guðmundsson í Breiðuvíkurhreppi 0 — 

3. rus Jonasson í Neshreppi innan Ennis 00. DD — 

4. Sveinbjörn A. Egilsen I Stykkishålmi . . . . . . 60 — 
    5. Sigurður Jónsson í Helgafellssveit... 0... 

  

{Framh. 

Oveitt embætti, 

er ráðgjafinn fyrir Ísland annast um veiting á 

ýslunmannsembættið 
„ 

g Nordurmilasislu og bæjarfógetaembættið á Seyðisfirði í 

    

    lingar um embætti þessi, verða þeir samkvæmt konungsbrjefi 8. april 
g mal 18557 og 8. febr. 1663 að láta bónarbrjefum sinum fylgja full- nægjandi skilríki fy vi ) þeir kunni íslenzka tungu. 

st 10. nóvbr. 1596. 
frestur til 2. aprils 1897. 

    

   1844 og konungsti   

    

   

  

u 

Umsoknar   

Oveitt prestakall 
Hraungerði (Hraungerdis-, Laugardæla- og Hróarsholtssóknir) i Arnessprófastsdæmi. — 

Prestsekkja er í brauðinu, sem nýtur eptirlauna samkvæmt lögum. Metið 1472,S6.  Veitist frá næstu 
fardögum. Auglýst 24. nóvember. Umsóknarfrestur til 14. janúar næstkomandi. 
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Á grip 
af reikningi landsbankans 1. júlí til 30. sept. 1896. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. júlí 1896. 
Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán 

b. sjalfakuldaråbyrgdarlån . 
c. Handveðslán 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- 

Víxlar innleystir. 

Avísanir innleystar 5 

Meðtekið frá landssjóði í nýjum 

Vextir ýmiskonar 

Disconto FNF 
Tekjur í reikning Landmandsbankans 

(fyrir seldar ávísanir o. Á). 

Innlög á hlaupareikning 

Sparisjóðsinnlög 

Innheimt fje fyrir aðra 

Ýmislegar tekjur 

lum m o oe
 

Gjöld: 

Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán 
b. Såtsku daråbyrg varm 

c. Handvedslån 
d. Lán gegn ábyrgð sveita- og - bæjarfjelaga o. fl. 

Vixlar keyptir 

Åvisanir keyptar . . 

Skilað landssjóði í ónýtum seðlum 

Útgjöld fyrir reikning Landmandsbankans 

Útborgað af innstæðufje á hlaupareikning 

Útborgað af innstæðufje með sparisjóðskjörum . 

Að viðbættum dagvöxtum 

Útborgað af innheimtutje fyrir aðra 

Borgað upp í andvirði keyptra húseigna í Rey kjavík 

Vextir til landssjóðs af seðlaskuld bankans 

Kostnaður við bankahaldið (laun o. fl.) 

Ymisleg gjöld. 
Í sjóði 30. septbr. 1896 

18. dag desembermán. 1896. 

Beykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 189. 

og bæjarfjelaga o. fl. 

kr. a. 

31121 02 

41281 27 

6091 16 

2299 70 

Alls 

kr. a. 

40996 > 

46010 > 

13200 > 

1150 > 
  

. 177101 81 

168 63 
  

kr. 

129876 

80793 
193016 
12286 

10000 

20102 

2141 

148043 

198839 

200633 
1811 

… 213: 
997756 

kr. 

107356 

280947 

15170 
10000 

168922 

152306 

177270 / 

17468 & 
18000 

5000 

3779 å 
739 

15 

15 

035 

46 

06 

93 
71 

15 

60 

997756 

1896 

153
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Athugasemdir: 

Landsbankinn átti 30. september 1896: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðskuldabrjef . .. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarskulda brjet 

c, Handveðsskuldabrjef 

d. Skuldabrjef fyrir lånum 
bæjarfjelaga o. fi. 

o 

Konungleg r 

upp á samtals 

Skuldabrjef Rey 

Óinnleysta víxla 

Oinnleystar á 

ríkisskuldabrjef og önnur 

454600 kr. eptir gangverði 

ykjavikurkaupstaðar 

vísanir … 

bankanum ut fyrir 

Húseign ir í Reykjavik 

Hjá Landmandsbankanum 

Í sjóði 

3 
a. 

Seðlaskuld bankans til landssjóðs 

Innstæðufje á pa sn ing s,. . 

Innstæðufje með sparisjóðskjörum s. d. 

Qútborgað innheimt fje 

Skuld út af kaupum á húseign .. 

Varasjóður bankans 31. desbr. 1895 
Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur 30. sept. 1896 FA 

Ýmsar tekjur, sem enn eru eigi lagðar við 

erlen 

láni að upphæð .. 

kr. a. 

. … 150604 38 

… 240313 96 

71712 56 

gegn ábyrgð sveita- og 

34761 

1 „erðbrjef hljóðandi 

31. desbr. 1895 

kr. a. 

30 1098302 20 

455515 » 

1400 > 

226823 13 

4581 46 

1500 > 

28000 > 

13332 58 

40795 01 
  

kr. 1870339 38 

var 30. septbr. 1896, . . 

varasjóð 2... 

500000 > 

159685 01 

989089 72 

97 75 
5500 > 

160280 93 

11732 80 

43953 17 

kr. 1870339 

Kassatekjur hafa verið kr. 701677 07 

Kassagjöld — — — 790758 24 

Stjórn landsbankans 31. okt. 1896, 

Gunnarsson. BB. Kristjånsson.  Eirikur Briem.
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Reglugjörð 
fyrir Gullbringu- og Kjósarsýslu um notkun afrjetta, fjallskil, fjárheimtur, 

rjettahöld, meðferð á óskilafjenaði 

ÁAmtmaðurinn yfir Suðuramtinu 
gjörir kunnugt: Samkvæmt lögum 22. marz 1890, um löggiltar reglugjörðir 
sýslunefnda, er fyrir hönd amtsráðsins hjer með staðfest eptirfylgjandi 

Reglugjörð 
fyrir Gullbringu. og Kjósarsýslu um notkun afrjetta, fjallskil, fjárheimtur, rjetta- 

höld, meðferð á óskilafjenaði o. fl, sem samin er af sýslunefndinni þar, og skal 

reglugjörð þessi öðlast gildi 1. mai 1897. 

I. Kafli. 

Um afrjett og upprekstur. 

1. grein. 

Að svo miklu leyti sem heimalönd að áliti hreppsnefndar eru eigi nægi- 

leg til sumarbeitar, ber öllum, sem geldfjenað eiga, að reka hann til afrjettar, > 
mæ 

þar sem hann er, að öðrum kosti koma fjenaði sínum til göngu yfir sumartím- 
ann hjá öðrum, sem land hafa. Verði hlutaðeigandi óánægður með ráðstöfun 

hreppsnefndar, skal hlíta ítölu í landið. Sama gildir um þá, sem fjenað taka, 

ef þeir ofsetja í land sitt. Hreppsnefndin sjer um, að þetta sje ekki vanrækt. 

2. grein. 

Hver, sem verður uppvís að því, að reka eða skilja eptir Í annars af- 

rjetti eða heimalöndum sauðfje eða hross, án leyfis þeirra, sem með eiga, er 

sekur um 10- 200 kr, auk skaða bóta til landráðanda 

> 3. grein 

Fráfærulömb, sem rekin eru til fjalls, afrjettar- eða leigulands, skulu 

setin þar að minnsta kosti einn sólarhring. 

4, grein. 

Eigi má ónáða fjenað þann, sem Í afrjetti eða fjalli á að vera, fyrir 

fjallskil, nema landeigandi eða hlutaðeigandi hreppsnefnd leyfi. 

5. grein. 

Hreppsnefndin hefir rjett til að afstýra yfirgangi í afrjetti og heimalönd- 

um, af utanhreppsgrípum, sauðfje og hrossum, sem ekkert leyfi eða heimild er 

fyrir, og hefir í því skyni vald til að fyrirskipa smölun á stærra eða minna 

svæði afrjettarins, þegar henni þurfa þykir, og í heimalöndum eptir umkvörtun 

landeiganda eða umráðanda.  Smölun þessa skal lýsa í því dagblaði, sem 

opinberar auglýsingar eru auglýstar í með fyrirvara. Landráðandi kostar smöl- 

un á heimalandi og tilkynnir hreppsnefndinni smölunina; sje afrjettur smalaður 

kostar hreppssjóður.  Utanhreppsfjenað rekur hreppsnefndin á kostnað þess 

hrepps til hlutaðeigandi hreppsnefndar, en óskilafjenaður skal auglýstur og seld. 

ur með löglegum fyrirvara. 

  

1896
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Il. Kafli. 

Um fjallskil. 

6. grein. 

Allir þeir, sem jörð hafa til ábúðar, sem metin er til dýrleika, skulu 

skyldir til að smala heimalönd sín til rjetta. Þeir, sem hafa sex sauðkindur 

fullorðnar eða fleiri til eignar eða umráða, skulu skyldir að smala heimalönd, 

fjalllönd og afrjetti eptir boði hlutaðeigandi hreppsnefndar. Þeir, sem hafa 30 
kindur fullorðnar eða fleiri til eignar eða umráða, skulu skyldir eptir boði 

hreppsnefndar, að senda menn í utanhreppsrjettir. 

7. grein. 

Hreppsnefndin boðar með fjallgangnaseðli 3 vikum fyrir fyrstu fjallgöngur, 

hvernig göngum skuli hagað og hverjir fari í útrjettir. Þó einhverjum þyki 

niðurjöfnun fjallskila eigi rjett, skal hann samt gjöra fjallskil sín, en heimilt er 

honum að senda rökstudda kæru til hreppsnefndar fyrir lok septembermánaðar 

og beiðast lagfæringar. Skal hreppsnefndin þá fyrir 7. október halda fund með 

sjer og kæranda og gefa honum kost á, að skýra munnlega frá rökum sínum. 

Fyrir 10. dag sama mánaðar skal hún skriflega tilkynna honum úrskurð sinn 

um málið. Vilji hann skjóta úrskurðinum til sýslunefndar, skal kæra hans 

komin til oddvita nefndarinnar fyrir 20. dag sama mánaðar, og skal sýslunefndin 
1e8gja úrskurð sinn á málið. 

8. grein. 

Hreppsnefndir skipa gangnaforingja einn eða fleiri. Gangnaforingi skipar 

mönnum Í leitir, og hefir öll ráð yfir fjallgöngum og fjársafninu, þar til rjettir 

byrja, og er hver gangnamaður skyldur að hlýða skipunum hans. 

9. grein. 

Sjerhver gangnamaður skal gildur og nægilega útbúinn.  Sje nokkur 

leitarmaður ónógur eða ónóglega útbúinn, að dómi leitarstjóra eða hlutaðeigandi 

hreppsnefndar, skal sá fjáreigandi, er hann sendi, sekur um 5—10 kr. í sveitar- 

sjóð. Sömuleiðis sá, er alls eigi sendir í sínar fyrirskipuðu leitir eða ekki smalar 
heimaland sitt. 

10. grein. 
Leitir hvers hrepps skulu svo samhliða framfara, að eigi leynist fje á 

milli og eigi verði fje eptirskilíð. Enginn má hindra ferð leitarmanns nje taka 

neitt af fjársafninu, fyr en til þeirrar rjettar er komið, sem safnað er til. 

III. Kafli. 

Um rjettarhöld og fjárheimtur. 

11. grein. 

A. Þessar skulu lögrjettir: 

1. Álaborgarrjett fyrir Rosmhvalanes-, Miðnes- og Hafnahreppa. Skal 1. rjett 

þar haldin fimmtudag í 22. viku sumars. 

2. Krísuvíkurrjett fyrir Grindavík. 1. rjett fimmtudag í 22. viku sumars.
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3. Vogarjett fyrir Vatnsleysustrandarhrepp. 1. rjett laugardag í 22. viku 154 

sumars. 

4. Gjáarjett fyrir Garða- og Bessastaðahreppa. 1. rjett mánudag í 22. viku 

sumars. 

5. Árnakróksrjett fyrir Mosfells- og Seltjarnarneshreppa. 1. rjett þriðjudag í 

22. viku sumars. 

6. Eyjarjett fyrir Kjósarhrepp. 1. rjett miðvikudag í 22. viku sumars. 

1. Kollafjarðarrjett fyrir Kjalarneshrepp. Í. rjett fimmtudag í 22. viku sumars. 

B. Sundurdráttarrjettir. 

Auk þessara lögrjetta skal hreppsnefndinni í Kjósarhreppi heimilt að 

hata sundurdráttarrjett á Fozsá daginn áður eða sama dag og lögrjettin fer fram 

á Eyjum; og Mosfellsdalsbúum að hafa sundurdráttarrjett í Laxnesi eða annars 

staðar þar í dalnum daginn fyrir 1. og 2. skilarjett. 

12. grein. 

Skilarjettir framfara í öllum hreppum, hinar fyrri sama vikudag og 

fyrstu rjettir að hálfum mánuði liðnum, og hinar síðari mánuði síðar enn 

fyrstu rjettir, sömu vikudaga. 

13. grein. 

Vilji hreppsnefnd breyta til um rjettarstæði, þarf hún til þess samþykki 

meiri hluta hreppsbúa og þeirra, sem land eiga. 

14. grein. 

Hreppsnefndin sjer um að almenningsrjett hreppsins með tilheyrandi dilkum 

sje forsvaranlega viðhaldið. Við hverja almenningsrjett skal utansveitarmönnum 

heimilt að fá að byggja dilk fyrir fjenað sinn, enda sjeu hreppsnefndir skyldar 

að sjá um, að dilkur sje við lögrjett hverja, þar sem fjárvon er úr hreppnum. 

Nægilegt rúm skal vera í hverjum dilki, svo að eigi þurfi að hleypa út úr þeim 

fyr en að rjettum afstöðnum eða þegar hreppsnefnd eða sá, sem rjettum stjórn- 

ar, leyfir. Að byggingu rjetta og viðhaldi þeirra vinna fjáreigendur eptir fyrir- 

skipun hreppsnefndar. 
15. grein, 

Hreppsnefndin skipar fyrir um innrekstur við rjettarhöld og stjórnar 

þeim, kveður upp hvenær rjettum sje lokið, og hreppstjóri sjer um að allt fari 

fram í röð og reglu. 
16. grein. 

Þeir, sem sendir eru í utanhreppsrjettir, eru skyldir að reka fje, sem 

þeir heimta, inn í hrepp sinn, og afhenda það eptir ráðstöfun hreppsnefndar. 

17. grein. 

Fje því, sem eptir verður ódregið í fyrstu rjett, skal sleppt við rjettina, 

en óskilafje úr skilarjett hverri skal rjettarstjóri afhenda hreppstjóra, sem þá 

lætur kanna það vandlega og >tötludraga<, og síðan selur það þá þegar við 

rjettina, og skulu þeir báðir í sameiningu ásamt 2 markglöggum mönnum þá 

þegar semja nákvæma skrá yfir fjeð, lýsa þar lit þess, kynferði, eyrna- og 

hornamörkum, brennimörkum og aldri. Lýsing á hinu selda fje skal birta fyrir
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miðjan janúar n. á. í blaði því, sem opinberar auglýsingar eru birtar í. Þeir, 
sem eptir auglýsingunni sanna eignarrjett sinn á hinu selda fyrir næstu fardaga, 
fá uppboðsandvirðið að frádregnum kostnaði. Eptirrit af uppboðsgjörð að hinu 
selda óskilafje skal hreppstjóri skyldur að afhenda viðkomandi hreppsnefnd fyrir 
20. júní, ásamt skilagrein fyrir hinu útgengna fje, og skal | það síðan vera fylgi- 
skjal með hreppareikningunum. 

18. grein. 
Óskilafje það, sem finnst í fjalllöndum eða heimahögum eptir síðari skila- 

rjett, skal tafarlaust afhent hlutaðeigandi hreppstjóra. Finnist eigandi að slíku 
fje, eptir markaskrám þeim, sem fyrir hendi eru, skal hreppstjóri tafarlaust 
senda það áleiðis til eiganda, sjái hann honum það haganlegt, að öðrum kosti 
selja það við uppboð, að undangenginni auglýsingu, og sömuleiðis það fje, sem 
enginn finnst eigandi að, og fer með andvirði þess fjár, sem tekið er fram í 
17. grein. 

19. grein. 

Ómerkingar allir skulu dregnir í sjerstakan dilk; þar skal þeim, er vilja, 
gefinn kostur á, að láta ær sínar helga sjer ómerkinga; þetta skal gjört undir 
umsjón rjettarstjóra eða hreppstjóra, og tveggja votta. Þeir ómerkingar, er ekki 
ganga þannig út, skulu seldir á staðnum af sr ópps Íra til inntektar fyrir hrepp- 
iun. Helgi maður sjer ómerkinga innan viku, fellur salan burtu. Í stað ómerk- 
inga, er mæður ekki helga sjer, og sem venja hefur verið til að rjettarbændur 
hafi fengið fyrir átroðning, skulu þeir fá borgun úr viðkomandi sveitarsjóði, er 
nemi allt að 16 kr. 

20. grein. 
Hrossum skal smala í 1. rjett bæði af afrjettum og heimalöndum, og 

skal rjetta þau. Þau hross, sem ekki ganga út þá eða eigandi ekki finnst að, 
skal hreppstjóri hirða og selja eptir 3 vikur, að undangenginni auglýsingu, og 
hafa skal í söluskilmálum, þá þau eru seld, að eigandi hvers hross má, ef hann 
gefur sig fram innan mánaðar frá söludegi, innleysa það, gegn því, að borga 
allan kostnað og til kaupanda 100/6 af uppboðsverðinu. Vöktunarkostnaður hjá 
hreppstjóra sje 20 aurar um sólarhringinn fyrir hvert hross, en hálfu minna 
fyrir folald, sem fylgir móður. 

IV. Kafli. 

Um vorsmalanir. 

21. grein, 

Eigi má á vorum leitir gjöra eða reka saman fje á afrjettum eða heið- 
löndum einstakra manna án leyfis hreppsnefndar eða landráðanda úr því 6 vikur 
eru af sumri. Brot gegn þessu varðar frá 10—20 kr. sektum. 

22, grein. 

Skylt skal hreppsnefndum að fyrirskipa smalanir að vorinu til rúnings 
og fráfæru, og skal við þær smalanir gæta, sem mest hagsmuna hreppsbúa, og 
skyldir skulu þeir að hlýða fyrirskipunum nefndarinnar, jafnt til þessarar smöl- 
unar, sem til haustskila. [Framh.).
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Stykur úr landssjóði. 

13. gr. B. VI, b. 2. 

Til sveitakennara var með brjefi landsböfðingja, dagsettu, 2. nóvbr., veittur þessi styrkur 

fyrir 1886: 

ÍNiðurl.|. 

Fluttar 

  

kr. 
X. Dalasýsla. 

1. Jónas Jóhannesson í Hörðudal . . . . . . 2. 60 kr. 

2. Guðni Jónsson í Hörðudal og Miðdölum  . . . . 50 — 

3. Þorgils Friðriksson í Hvammssveit „2... 45 — 

4. Skúli Gíslason á Fellsströnd 200 … 5, 20 — 

5. Benidikt Magnusson í Saurbæjarprestakalli. . . . 50 — 295 kr. 

XI. Bardastrandarsysla. 

1. Sæmundur Bjørnsson i Flateyjar- og Mulabr. . . .. 50 kr. 

2. Andrjes Sigurdsson i Flateyjarhreppi . . . ... 40 — 

3. Þórður Daviðsson í Brjánslækjarprestakalli . . . 40 — 

4. Sigurgarður Sturlason Í sama prestakalli . . . . 35 — 

5. Bjarni Bjarnason í Rauðasandshreppi. . . 2. 2. . 40 — 
, 

6. Ólafur Jónsson í Sauðlauksdals- og Selárdalspresta- 8 

    

  

  

köllim 0 — 

T. Guðmundur Björnsson í Tálknafjarðarhreppi . . é 970 — 

XII. Ísafjarðarsýsla. 

I. Magnús H. Magnússon í Mýrahreppi . 2. 2... 

2. (tuðmundur Br. Guðmundsson í Mýrahreppi . . . 

3. Sigurður Sigurðsson í Þingeyrarhreppi 40 — 

4, Jóhanna Gottfriðlina Guðmundsdóttir í Súgandafirði 20 — 

5. Halldór Halldórsson í Önundarfirði . 2... 2. 4 — 

6. Bent Bjarnason á Snæfjallaströnd . , . . 2. 2. > då —- 

T. Guðmundur Sigurðsson í Áðalvikursókn. . . . . 55 — 

8. Guðmundur Kjartansson í sömu sókn. . 2... — 280 — 
XII, Strandasýsla. 

1. Jón Jónsson í Kaldrananeshreppi . . ..... 30 kr. 

2. Sigurjón Jónsson í Prestsbakkaprestakalli . . . . 25 — 55 — 

XIV. Húnavatnssýsla. 

1. Eggert Helgason í Melstaðar- og Staðarbakkapresta- 

köllum 0. kr. 

2. Tryggvi Á. Pálsson í Vesturhópshóla- og Víðidals- 

tungusóknum „0 — 

3. Ketill Kr. Bergsson í Breiðabólstaðarsókn . . . . 50 — 

4. Halldór Jónsson í Viðidalstungusókn . . . . 2. . 35 — 

5. Páll Halldórsson í Þingeyra- og Vesturhópshóla- 

sóknum 

6. Konráð Stefánsson í Undirfellssókn . . 

7. Magnús Stefánsson Í Auðkúlusókn „ 2 24 4 4 å 

8. Þórður Sveinsson í Auðkúluprestakalli . . 

9. Halldór Halldórsson í Höskuldsstaðaprestakalli 360 — 

  

XV. Skagafjardarsysla. 

1. Guðmundur Loptsson í Viðvíkurprestakalli  . . . 45 kr. 

2. Konráð Arngrímsson í Hofstaðasókn . . . . 2. . 50 — 

3. Guðmundur Jónsson í Glaumbæjar- og Miklabæjar- 

sóknum . SN . 80 — 

Flutt 4075 kr.
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18. 

19. 

20. 
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Fluttar 

Gísli Björnsson í Miklabæjar- og Flugumýrasóknum 

$rynjólfur Eiríksson í Mælifellssókn 
Hjálmar Þorláksson í Goðdalaprestakalli 

Julius Gunnlaugsson í Hólasókn 

Sigrún Daníelsdóttir í Glaumbæjar- og Viðvíkur- 

prestaköllum .. FI …… 

Indriði Sveinsson í Reynistaðar- og Glaumbæjar- 
sóknum 

Stefán Ól. Sigurðsson i Reynistadarprestakalli 

Baldvin Bergvinsson í Miklabæjar- og Goðdalapresta- 

köllum og Reynistaðarsókn BN 

KVI. Eyjafjarðarsýsla. 

Stefán Jónsson í Grrundarprestakalli 

Árni Hólm í Saurbæjar- og Grundarprestaköllum 

Ingimar Jónatansson í sömu prestaköllum 

Einar Árnason í Hrafnagilshreppi 

Tómas Davíðsson í Lögmannshlíðarsókn 

Stefán Marzson í Möðruvallakl.prestakalli 

Jóhann Sigurðsson í Stærri-Árskógssókn 

Hallgrímur Halldórsson í Svarfaðardal 

Ágúst Jónsson Í sama hreppi 

Þorsteinn Þorkelsson í Vallasókn 

Páll Bergsson í Urða- og Stærra- Árskógssóknum 

Hartmann Ásgrímsson í Kviabekkjarsókn 
' Guðmundur Magnusson í Möðruvallaklausturssókn 

Halldór Guðmundsson í Glæsibæjarsókn . 

Hannes Jónsson í Saurbæjarhreppi 

Gísli Gestsson í Vallaprestakalli 

Jón Kristinsson í Möðruvalla- og Vallapr.kl. 
Guðmundur Bildahl í Tjarnar- og Vallaprestak. . 

Benidikt Þorkelsson í Svarfaðardal 

Árni Jónsson í Möðruvallaklausturssókn 

Krístín Eggertsdóttir í Munkaþverársókn 

XVII. Þingeyjarsýsla. 

Jón Þórarinsson í Svalbarðssókn 

Kristinn Guðnason í Grenivikursókn . 

Bjarni Benidiktsson í Háls- og Ljósavatnssóknum 

Páll Jónsson í Draflastaða- og Laufássóknum 

Ingólfur Björnsson í Háls- og Illugastaðasóknum 

Karl Finnbogason í Lundarbrekkusókn . 

Kristján Guðnason í Ljósavatns- og Reykjahliðar- 

sóknum BA 

Guðný Árnadóttir í í Þóroddstaðarsókn 
Eggert Jochumsson í Einarstaðasókn . 

Garðar Gíslason í Húsavíkursókn FA 

Guðmundur Hjaltason í Garðs-, Skinnastaðar- og 

Presthólasóknum . 

Jóhanna Sigfúsdóttir í Axarfirði 

Elín Sigurðardóttir á Langanesi 
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90 — 

30 — 

15 — 

15 — 

20 kr. 

35 — 

4075 kr. 

420 — 

620 — 

  
5500 kr.
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Reglugjörð 
fyrir Gullbringu- og Kjósarsýslu um notkun afrjetta, fjallskil, fjárheimtur, 

rjettahöld, meðferð á óskilafjenaði o. fl. 

{Níðurl.|. 
V. Kafli. 

Um rekstra. 

23. grein. 

Allt fje í rekstrum skal merkt með ki er sje svo glöggt, að 

það sjáist tilsýndar í björtu, og svo traust, að það máist ekki af, þótt votviðri 

gangi. 

24. grein. 

Varast skal, að rekstrum lendi saman við annað fje, ef hjá verður komizt. 

Eigi má halda áfram með rekstra, þá dimmt er orðið nema nauðsyn sje. Nú 

ber svo til að öðru fje lendir saman við rek kal þá stöðva reksturinn, ef á 

ferð er, ella halda kyrru fyrir, þangað búið er að rannsaka hann af 2 skil- 

ríkum mönnum tilkvöddum. Getur enginn skorazt undan slíkri rannsókn, sem 

til þess er fær, og ber að gjöra það ókeypis, ef það tekur ekki upp yfir 2 klukku- 

stundir, ella ber rekstarmönnum að greiða bóknun fyrir, eptir úrskurði sýslu. 

manns, ef á greinir; en aðgang eiga rekstrarmenn að fjáreigendum með borgun, 

ef þeim hefur ekki sjálfum verið um að kenna. 

      

25. grein. 

Verði einhver sannur að því, að hafa tekið fje annars í rekstur heim- 

ildarlaust, skal hann bæta það eigandanum að fnilu, eptir samkomulagi eða eptir 

mati óvilhallra manna, er sýslumaður nefnir til, ef með þarf. —Sannist það, að 

slíkt hafi verið gjört af skeytingarleysi, varðar það að auk sektum, 1—5 krón. 

fyrir hverja kind, sem þannig er tekin, er gangi Í sveitarsjóð þess hrepps, er 

land á, þar sem brotið er framið, nema því að eins að brotið heyri undir al- 

menn hegningarlög. 

  

  

  

2 ex 
Þar sem upphæð sektar er eigi ákveðin við einstakar greinir Í reglu- 

gjörð þessari, varðar brot gegn henni 1 -200 kr.  Uppljóstrarmaður eða upp- 

ljóstrarmenn fá helming sektar, en helmingur rennur í sveitarsjóð þess hrepps, 

sem brotið er framið i. 

21. grein. 

Með mál út af brotum gegn reglugjörð þessari skal farið sem almenn 

lögreglumál. 

28. grein. 

Með reglugjörð þessari er numin úr gildi reglugjörð um notkun afrjetta, 
fjallskil, fjárheimtur, rjettahöld, meðferð á óskilafjenaði o. fl. í Kjósar- og Gull- 

bringusýslu frá 30. júlí 1891. 

Amtsráð Suðuramtsins, Reykjavík 8. des. 1896. 

J. Havsteen. 

30. dag desembermán. 1896. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1896. 
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155 Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tél landshöfðingja um synjun á alirahæstri stað- 

10. okt. festing lagatrumvarps um nýja frimerkjagjörð. — Með þóknanlegu brjefi, dagsettu 

5. oktbr. f. á., hafið þjer, herra landshöfðingi sent hingað lagafrumvarp eitt um 

nýja frímerkjagjörð, sem borið hefur verið upp af hálfu þingmanna og sam. 

þykkt á alþingi 1895. 

Lagafrumvarp þetta miðar til þess, að í minningu þess að fyrir 25 ár- 

um síðan var komið á fót lögbundinni skipun póstmála á Íslandi, skuli frá 

janúar 1897 leiða í gildi ný Íslenzk frímerki, þannig að öll frímerki, er nú eru 

í gildi, missi um leið gildi sitt. Hin nýju fríme erki, er vera skulu sem einkenni- 

lri gjörð, sku 

  

1 
legust og fegurst að a lu að eins gilda sjálft minningarárið 1897; ot “ 

síðan skal aptur leiða í gildi ný eða "Þriðju frímerkin, frábrugðin bæði þeim frí- 

merkjum, er nú eru í gildi, og þeim, sem ættu að gilda árið 1897. Leifar fri- 

merkja, sem þannig skulu ganga úr gildi, skal landstjórnin selja á sem hagan- 

legastan hátt og á sem hentugustum tíma. Allar sá ágóði at sölu trímerkja- 

leifanna og sömuleiðis fje það, er á árinu 1897 greiðist póstsjóði fyrir seld fri- 

merki fram yfir þær tekjur s að meðaltali 3 næstliðin ár 1894— 1896, að 

frá dregnum kostnaðinum við gjörð frímerkjanna í bæði skiptin, geymist Í sjer- 

  

r fjárveitingarvaldsins. 

f rarpið, hafið þjer tekið það fram, 
X 

sömu skoðunar, sem alþingi um það, að hin um- 

ið þj ástæðu til að ráða frá því að 

stökum sjóði og biður nánari ráðstöfun 

að, þótt g 

rædda ráðstöfun sje æskileg, þá 

    

hún nái fram að ganga, og því le til að ru ari hljóti allra- 

hæsta staðfesting, ef ný frímerkjagjörð annars álitist vera löggjafarmálefni. ð JÅSJ 

Pac ð fun, sem hjer er um að 

ræða, einu 0 , g lå: i óviðkomandi. En aptur 

á móti hefir ráðaneytið eigi getað álitið frumvé arp bad sem um er að ræða, til 

þess fallið að verða að tilgangs og eðlis þessarar ráðstöfunar 

sjálfrar. 

    

   

   

rm
 Svo sem ljóslega kemur fram í ákvæðum frumvarpsins, er því er það 

) það, að afla landssjóði auka- 

legra tekna með því sumpart gengju úr gildi sum- 

part fengju gildi samk umræddu lögum, ekki sem brjefburðarmerki, 

heldur frímerkjasafnendum. Að þetta hafi verið tilgangurinn, er og beint tekið 

fram af yður, herra landshöfðingi, að því viðbættu, að í umræðunum hafi verið 

vikið að þvi, að ágóðann eigi að nota til sjerstaks fyrirtækis, t. a. m. til að 

koma upp pósthúsi í Reykjavík, er svaraði til krafna nútímans, þar er geyma 

mætti, ef til kæmi, eitt eða fleiri af vísindalegum söfnum landsins. 

aðaltilgangurinn eða 

Slíka notkun á rjetti Íslands til þess sem sjerstakur liður póstsambands- 

ins að gefa út eigin frímerki hlaut ráðaneytið að telja miður viðfeldna, og með 

því að það varð að efa það, að átt hafi sjer stað, að minnsta kosti hjá þjóðfje- 

lögum Norðurálfunnar, frímerkjabreyting samskonar eða líkrar tegundar, þá hef. 

ir ráðaneytið leitað upplýsinga hjá aðalpóstsstjórninni í Danmörku, sem gætir 

rjettar Íslands í alþjóðapóstsambandinu, um þetta, sem og um það, hvernig önn-
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2 

ur ríki, og sjerstaklega þau ríki, sem eru Í alþjóðapóstsambandinu, mundu taka 

ráðstöfun þeirri, sem hjer er um að ræða. 

Aðalpóststjórnin hefir svo skýrt frá því, að það hafi að vísu komið fyr- 

ir, að lönd, sem eru í alþjóðapóstsambandinu, — reyndar helzt hin minni lönd, 

— hafi til þess að halda hátíðlega sögulega eða samtíma merkisviðburði leitt í 

gildi ný frímerki jafnframt hinum almennu frímerkjum, þannig að hin eldri fri- 

merki hafa haft jafnt gildi sem áður, en hin nýju að eins verið í gildi um til- 
„ 
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155 
10. okt. 

tekinn tíma. Þótt vera megi að meðfram hafi sá tilgangur verið með þessu, að 

þóstsjóði græddist fje, þá hefir það ekki verið aðalástæðan, heldur hitt, að hin 

nýju frímerki með hinu ytra útliti sínu og vegna hinnar miklu útbreiðslu þeirra 

skyldu vera eins og nokkurskonar upphvatning til þess að taka þátt í håtida- 

höldunum útaf þessum merkisviðburðum. Þétt slík ráðstöfun eigi virðist vera 

aðfinningarverð, þá verður það eptir skoðun aðalpóststjórnarinnar að teljast al- 

veg gagnstæðilegt ákvörðun frímerkjanna, þeirri að vera brjefburðarmerki, að 

nota einhvern sögulegan viðburð sem ástæðu til þess að nema úr gildi öll þau 

frímerki, er í notkun eru, og innleiða önnur ný, til þess að geta seinna selt 

birgðir þær, sem til eru af frímerkjum, frímerkjakaupmönnum eða fríkerkjasafn- 

endum. Slík ráðstöfun, sem einkum miðar til þess að auðga póstsjóð, er, eptir 

áliti hinna stærri ríkja í alþjóðapóstsambandinu að minnsta kosti, óhæfileg og 

miður sæmandi, og hefur aldrei verið gjörð af þessum ríkjum. Eptir því, sem 

frekast er kunnugt, er farin að koma upp mótstaða bæði frá hálfu margra stjórn- 

arvalda og einstakra manna gegn nýjum frímerkjagjörðum, nema ástæða sje til 

vegna póstþjónustunnar eða annars slíks, og að líkindum verður þetta atriði 

tekið til umræðu á póstfundi þeim, sem halda á í Washington að ári. Loks 

sýnir hin danska póststjórn sína eigin skoðun á hinni umræddu ráðstöfun með 

því að lýsa yfir því að síðustu, að verði ný frímerki leidd í gildi 1897 og 1898 

samkvæmt lagafrumvarpi alþingis, þá muni hún eigi geta veitt aðstoð sína við 

slíka frímerkjagjörð. 

Ráðaneytið fyrir Ísland hefir auðvitað við þetta hlotið að styrkjast í 

skoðun sinni á frumvarpinu, og það virðist mega ætla, að hið umrædda frum- 

varp hafi náð samþykki að eins vegna þess, að alþingi, eins og eðlilegt er sök- 

um þess, hve landið er afskekkt, hefir eigi verið kunnugt þessu málefni, nje 

vitað álit það um þetta efni, sem ræður meðal þeirra þjóðfjelaga, er álíta sig 

bundin einnig í sjerstökum landsmálum við sameiginlegt lögmál og reglur — en 

meðal þessara þjóðarfjelaga vill Ísland bæði teljast, og hefir heimting á að telj- 

ast, sem hluti hins danska ríkis og sem sjerstakt þjóðfjelag; — þannig 

hefur ráðaneytið eptir þessn eigi getað annað en ráðið frá því að frumvarpið 

öðlizt lagagildi með allrahæstri staðfestingu. 

Í allraþegnsamlegustum ummælum sínum um málið hefir ráðaneytið því 

lagt það til að hið umrædda lagafrumvarp fengi eigi allrahæsta staðfesting, og 

hefir hans hátign konunginum þann 25. í, m. allramildilegast þóknazt að fall- 

ast á það. 

Þetta er yður herra landshöfðingi, hjermeð þjónustusamlega til vitund-
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ar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar í B-deild Stjórnartíðindanna 
ásamt áðurnefndu brjefi yðart. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tíl landshöfðingja um alþingissamþykkt útaf at- 
hugasemdum endurskoðenda landsreikninganna. — Með þóknanlegu brjefi, dagsettu 
21. desbr. f. á., hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað þingsályktun, sem 

samþykkt hefir verið af báðum deildum alþingis 1895 útaf tillögum endurskoð- 

enda landsreikningana, snertandi reikningana fyrir 1892 og 1893, og er þingsá- 

lyktunin þannig: 

„Alþingi ályktar að skora á stjórnina að hlutast til um: 

1. Að landsreikningnum fylgi framvegis yfirlit yfir öll lögboðin árgjöld 

af prestaköllum og tillög til þeirra, ásamt skýrslu um, hvernig þau eru greidd. 

2. Að hverjum landsreikningi fylgi sundurliðuð skýrsla um allan máls- 

kostnað, greiddan úr landsjóði, og um endurgjald hans. 

3. Að lán sje eigi veitt úr viðlagasjóði gegn tasteignarveði, nema iyrir 
liggi virðingargjörðir á fasteignum. 

Þjer hafið nú látið í ljósi, að þjer að yðar leyti hafið ekkert á móti því 

að 2. og 3. liður þingsályktunarinnar sje tekinn til greina, en um Í. liðinn haf- 

ið þjer með skirskotun til svara yðar upp á athugasemdir endurskoðenda lands- 

reiknings fyrir 1892, 15. tölulið nr. 6, tekið það fram, að fylgiskjöl hins um- 

*)  Brjef landshöfðingja: 

Alþingi það, er kom saman á þessu ári, hefir eptir löglegan undirbúning samþykkt 

frumvarp eitt um nýja frímerkjagjörð, er borið hefur verið upp af þingmanna hálfu, og leyfi 

jeg mjer að senda frumvarp þetta ásamt danskri þýðing. 

Umgetið lagafrumvarp miðar til þess, að leiða í gildi íslenzk frímerki með nýrri 

gjörð, og falli hin eldri frímerki úr gildi í árslok 1896, í minning þess að 1897 eru liðin 25 

ár síðan hin íslenzku póstmál fengu hina núgildandi skipun með tilskipuninni frá 26. febrú- 

ar 1872. Hin nýju frímerki skulu samt að eins vera í gildi árið 1897; skulu þá aptur gjörð 

ný frímerki, er eiga að vera frábreytt bæði þeim frímerkjum, sem nú eru í gildi, og hinum, 

sem yrðu í gildi 1897. Það á þannig á tveggja ára tímabili að breyta tvisvar um frímerki, 

en verðgildum skal haldið hinum sömu sem áður, að viðbættum tveim verðgildum almennra 

frímerkja, nefnilega Í eyris og 25 aura, og tilgangurinn er auðvitað sá að græða fje á auk- 

inni sölu hinna nýju frímerkja og á því að selja frímerkjakaupmönnum og frímerkjasafnend- 

um það, sem eptir yrði af ógildum frímerkjum; en alþingi hefir látið í véðri vaka, að ágóð- 

ann eigi að nota til sjerstaks fyrirtækis, t. a. m. til að koma upp pósthúsi í Reykjavík, er 

svaraði til krafna nútímans, þar er geyma mætti, ef til kæmi, eitt eða fleiri af vísindalegum 

söfnum landsins. 

Þótt jeg sje eigi alveg sömu skoðunar sem alþingi um það, að hin umgetna ráðstöf- 

un sje æskileg, finn jeg eigi ástæðu til að ráða frá því að henni sje komið í verk, og ef hið 

háa ráðaneyti skyldi álíta að ný frímerkjagjörð sje eigi löggjafarmál, og því eigi sjá sjer fært 

að leggja það til, að umrætt lagafrumvarp hljóti allrahæsta staðfesting, leyfi jeg mjer virð- 

ingarfyllst að leggja það til, að óskir alþingis, sem koma fram í frumvarpinu, verði uppfyllt- 

ar fyrir ráðstöfun umboðsvaldsins.
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rædda reiknings, eins og fylgiskjöl  undangenginna reikninga, gjöri fylli- 

lega grein fyrir öllum lögboðnum árgjöldum frá prestaköllum og tillögum til 

þeirra, með því að á 30. fylgiskjalinu (13. gr. Á. í fjárlögunum) undir staflið b. 

1 sjeu tilfærð öll lög og ráðgjafabrjef um þetta efni, svo að endurskoðendur 

landsreikninganna hafa með þvi að bera lög þessi og ráðgjafabrjef sam- 

an við 18. og 30. íylgiskjal landsreikningsins getað gengið úr skugga um, hvort 

árgjöld frá brauðum og tillög til þeirra eru rjett tilfærð á nýnefndum fylgiskjöl- 

um eða eigi. Með því ennfremur að tekin er upp Í áðurnefnd svör fullkomin 

skrá um öll þau prestaköll, er árgjöld skal greiða frá þeim, eða til þeirra skal 

leggja tillag eptir lögum 27. febrúar 1880 um skipun prestakalla og yngri lög- 

um, ásamt skýringum um það, hvernig þessi árgjöld og tillög sjeu greidd, þá 

hlýtur það eptir skoðun yðar að teljast nægilegt að skírskota í landsreikningun- 

um hjer eptir til hinna nefndu skráa, að viðbættri skýrslu um, hverjar breyting- 

ar hafi síðan á orðið. 

Útaf þessu er yður, herra landshöfðingi, þjónustusamlega til vitundar 

gefið, til þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar í B-deild Stjórnartíðindanna ár 

samt áðurnefndu brjefi yðar,* að ráðaneytið verður eptir því, sem fram er kom- 

ið, að vera yður samdóma um það, að það beri enga nauðsyn til þess að láta 

fylgja landsreikningunum hjer eptir sjerstaka skrá um hin umræddu árgjöld til 

prestakalla og tillög til þeirra, ásamt skýrslu um, hvernig þau sjeu greidd, en 

aptur á móti hefir það ekkert á móti því að 2. og 3. liður þingsályktunarinnar 

sjeu samkvæmt tillögum yðar teknir til greina. 

*) Brjef landshöfðingja. 

Útaf athugasemdum endurskoðenda landsreikningsins fyrir 1892 og 1893 hafa báðar 

deildir síðasta alþingis eptir löglegan undirbúning samþykkt þingsályktun, þar er skorað er á 

stjórnina að hlutast til um: 

1. Að landsreikningnum fylgi framvegis yfirlit yfir öll lögboðin árgjöld af presta- 

köllum og tillög til þeirra, ásamt skýrslu um, hvernig þau ern greidd. 

2. Að hverjum landsreikningi fylgi sundurliðuð skýrsla um allan málskostnað, greidd- 

an úr landssjóði, og um endurgjald hans. 

3. Að lán sje eigi veitt úr viðlagasjóði gegn fasteignarveði, nema fyrir liggi virð- 

ingargjörðir á fasteignum. 

Um leið og jeg sendi hjermeð umrædda þingsályktun bæði eins og hún kom frá al- 

þingi og í danskri þýðing, skal jeg leyta mjer að taka fram það, sem hjer segir: 

Um I. Svo sem tekið er fram í svörum mínum upp á athugasemdir endurskoðenda 

við landsreikninginn fyrir 1892, 15. gr. nr. 5. (118.— 120. bls. í hinum prentaða landsreikn- 

ingi), gjöra fylgiskjölin með hinum umgetna reikningi fullkonma grein um öll lögboðin ár- 

gjöld af prestaköllum. og tillög til þeirra, með því að á 30. fylgiskjalinu (13. gr. Á. í fjár. 

lörunum) undir staflið b 1 eru tilfærð öll lög og ráðgjafabrjef um þetta efni, svo að endur- 

skoðendur landsreikninganna gætu með því að bera | essi lög og ráðgjafabrjef saman við 18.     

  

og 30. fylgiskjal landsreikningsins gengið úr skugga um, hvort árgjöld frá prestaköllum og 

tillög til þeirra eru rjett tilfærð á nýnefndum fylgiskjölum, eða eigi. Med því að ennfrem- 

ur er tilfærð í áðurnefndum svörum mínum fullkomin skrá um öll þau prestaköll, sem ár- 

gjöld skal greiða frá eða tillag leggjast til samkvæmt lögum 27. febr. 1880 um skipun presta- 

kalla og yngri lögum, með skýringum um, hvernig þessi árgjöld og tillög greiðist, virðist það 
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157 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð handa ekkj- 
17. okt. um sjódrukknaðra manna í Grýtubakkahreppi, útgefin á venjulegan hátt ad 

mandatum af ráðgjafanum fyrir Ísland. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 

fyrir styrktarsjóð handa ekkjum sjódrukknaðra manna í Grýtubakkahreppi. 

1. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja ekkjur eptir menn, er Í sjó hafa drukkn- 
að, til að hafa ofan af fyrir sjer og börnum sínum, svo að þær ekki þarfnist 
styrks af sveitarsjóði. Aðrar ekkjur en þær, sem komast hjá að þiggja af sveit, 
má eigi styrkja af sjóði þessum. 

2. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 1. Gjafir einstakra manna, er vilja rjetta sjóðnum 

hjálparhönd. 2. Ágóði af talnaveltum og þesskonar fyrirtækjum, er stofnuð 
kynnu að verða sjóðnum í hag. 

3. gr. 

Öllu fje sjóðsins skal svo fljótt, sem verða má, komið á vöxtu Í 
Söfnunarsjóði Íslands og skal standa þar á vöxtum um aldur og æfi, sem föst 
innstæða, er aldrei má skerða. Vextina skal alla leggja við innstæðuna, með- 
an þeir ekki nema meiru en 10 kr. á ári; en eptir að þeir eru orðnir meiri, 
skal leggja 10 kr. af ársvöxtunum við innstæðuna, en afganginum og eins öðr- 
um árstekjum ráðstafar stjórn sjóðsins eptir því, sem henni þykir rjettast og 
hyggilegast samkvæmt (lögum) skipulagsskrá sjóðsins. 

4. er, 

Málefnum sjóðsins skal stjórnað af þriggja manna nefnd, sem kosin skal ár 
hvert þannig, að kosning nefndarmanna gildir frá 1. degi júlímánaðar til 30. 
dags júnímánaðar árið eptir. Sýslunefnd Suðurþingeyjarsýslu kýs einn nefnd- 

vera nægilegt að vísa í landsreikningunum hjer eptir til hinna umræddu skráa, og skýra um 

leið frá breytingum þeim, sem kynnu að hafa orðið síðan. 

Um 2. Í áðurnefndum svörum upp á 16. liðinn er það einnig tekið fram, að allar 

þær skýringar, er heimtaðar eru í hinum umrædda lid þingsályktunarinnar, sjeu að finna í 

fylgiskjali einu með jarðabókarsjóðsreikningnum, er hvorttveggja er afhent endurskoðendum 

landsreikningsins jafnsnemma og landsreikningurinn; en annars hefi jeg ekkert á móti því, að 

hin umrædda skýrsla verði tekin upp á viðeigandi fylgiskjal landsreikningsins. 

Um s. Þótt sjálfir endurskoðunarmenn landsteikninganna viðurkenni að hinar um- 

ræddu virðingargjörðir sjeu síður en eigi áreiðanlegar, sbr. 16. lið h. í athugasemdunum við 

landsreikninginn fyrir 1893, þá hefi jeg ekkert á móti því að þessi liður þingsályktunarinnar 

verði tekinn til greina, því síður sem þær ráðstafanir eru gjörðar í fjárlögunum fyrir 1896 og 

1597, að varla verður fyrst um sinn að ræða um lán af viðlagasjóðnum gegn veði í fasteign.
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armanna ár hvert á syslufundi sínum og annan til vara, ef hins missir við á 

stjórnarárinu. Annan nefndarmann og varanefndarmann kýs hreppsnefnd 

Grýtubakkahrepps á sama hátt, á þei im fundi sínum, þar sem að lögum ber að 

kjósa oddvita til næsta fardagaárs. Hinn þriðja netndarmann og varanefndar- 

mann hans lætur hreppstjóri Grýtubakkahrepps kjósa á hreppaskilaþingi vor 

hvert eptir sömu reglum, sem gilda um kosning hreppsnefndarmanna, en þó 

þannig, að hvorki sýslunefndarmaður hreppsins nje hreppsnefndarmenn greiði, 

atkvæði. 

Stjórnarnefnd ekknasjóðsins hefir á hendi alla framkvæmd, fjárheimtur, 

fjárveitingar og reikningshald sjóðsins þá 12 mánuði, sem hún er kosin til. 

Hún kýs sjer sjálf formann og skiptir að öðru leyti nefndarstörfum milli nefnd- 

armanna eptir því, sem hún álítur bezt haga. Við lok hvers stjórnarárs, semur 

hún skýrslu yfir gerðir sínar á árinu og reikning um tekjur og gjöld sjóðsins á 

sama tímabili. Þessa skýrslu ásamt reikningnum sendir hún hreppsnefndinni 

sem fyrst verða má til rannsóknar og gerir hreppsnefndin við hana þær athuga- 

semdir, er henni kann að þykja ástæða til. Hreppsnefndin sjer því næst um, 

að skýrslan og reikningurinn sje lesin upp á hausthreppaskilum og sveitarmönn- 

um gefinn kostur á að segja álit sitt um þetta efni. Þar eptir sendir hrepps- 

nefndin sýslunefndinni málið með athugasemdum þeim, er gerðar hafa verið, og 

úrskurðar sýslunefndin til fullnaðar um þau atriði, er þörf gerist D 

  

Brjef rådgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um sölu á afri etta rlandi undan 

Kvennabrekku. — Eptir aðr áðaneytið hafði ðtekið þóknan "yðar, herra 

landshöfðingi, dagsett 10. júní þ. á., hefir hans hátign konunginum, samkvæmt 

þegnsamlegustu tilmælum mínum 30. f. m. allramildilegast þóknast að veita 

allrahæst samþykki til þess að selja megi undan ljensjörðunni Kvennabrekku 

bóndanum á Háafelli, Benedikt Þórðarsyni, landspildu þá á afrjettarlandinu 

Geldingadal, er nær frá Merkjahjalla að Djúpadalsgili, fyrir 450 kr, er varð. 

veitast fyrir prestakallið á þann hátt, er stiptsyfirvöldin telja tryggilegan, og 

með því skilyrði að beitarítak það, er hvílir á tjeðri ljensjörð samkvæmt sætta- 

gjörningi 13. desbr. 1849, staðfestum af stiptsyfirvöldunum 9. marZ s. á. falli 

algjörlega burt við söluna, og að eptirleiðis verði farið með hina umgetnu land- 

spildu sem aðrar bændaeignir að því er snertir alla skatta og skyldur. 

Þetta undanfelli jeg ekki að tjá yður til þóknanlegar leiðbeiningar og 

frekari birtingar fyrir hlutaðeigendur. 

       ai
 

  

  

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland ti landshöfðingja um endurgjald á útfararkostn- 

dagsettu 25. apríl þ. á., sent hingað brjef amtmannsins yfir Suðuramtinu og 

Vesturamtinu um endurgjald til Mosvallahrepps á kostnaði við útför dansks sjó- 
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adi dansks sjømanns. — Pjer hafid, herra landshåfdingi, med poknanlegu brjefi, 22 . okt.
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159 manns eða verzlunar þjóns, Peders Christians Pedersens að nafni, sem var sveit- 

22. okt. lægur í Friðrikshöfn. Út af þessu hefir ráðaneytið fyrir Ísland skrifað innan- 

ríkisráðaneytinu og beðið það samkvæmt reglum þeim, er hingað til hefir ver. 

ið fylgt í viðskiptum milli íslenzkra og danskra framfærslusveita, þegar um 

endurgjald á sveitarstyrk hefir verið að ræða, — með því að hin nýju ákvæði 
um endurgjald útfararkostnaðar í hinum dönsku fátækralögum frá 9. apríl 1891, 

er eigi gilda á Íslandi, virtust eigi geta gert neina breyting á reglum þessum, 

— að hlutast til um að hinn umræddi útfararkostnaður, 56 kr. 88 a., verði 

greiddur af framfærslusveit hins framliðna, og hefir innanríkisráðaneytið nú 

skýrt frá því að það hafi 3. þ. m. skrifað Hjörringsamti þannig: 
„Í erindi, sem endursent var með brjefi amtsins, dagsettu 19. f. m., hef- 

ir amtmaðurinn yfir Suðuramti og Vesturamti Íslands, kært Þe að amtið með 

úrskurði sínum, dagsettum 5. febr. þ. á, hefir neitað að leggja fyrir bæjarfjelag    

  

Friðrikshafnar sem framfærslusveit Peders Christians Pedersens, sjomanns eda 
verzlunarþj óns, er farizt hafði af slysförum á Ísl andi, að endurgjalda Mosvalla- 

hreppi á Íslandi kostnað nefnds hrepps út af útför hlutaðeiganda, og hefir amt- 

ið í þessu efni skírskotað til þess, að dvalarsveit geti sa mkvæmt 44. gr. fá- 
tækralaganna frá 9. april 1891 eigi heimtað útfararkostnað endurgoldinn at 

framfærslusveit, og að það sje sanni næst, að framfærslusveit hjer hafi eigi 

meiri skyldu gagnvart sveitarfjelagi á Íslandi, en öðru sveitarfjelagi í hinu 

    

eiginlega konungsríki. 
Út af þessu er amtinu hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið til 

leiðbeiningar og frekari birtingar, að samkvæmt reglum þeim, er hingað til hefir 

verið fylgt í viðskiptum danskra og íslenzkra sveitarfjelaga, ber framfærslu- 

sveit að greiða að fullu kostnað dvalarsveitar við framfærslu og umönnun þurfa- 

manns, og að fátækralögin frá 9. apríl 1891, er eigi eru gildandi á Íslandi, 

hafa eigi getað dregið neitt úr þessari skyldu. 

Af þessu leiðir, að bæjarfjelagi Friðrikshafnar ber að endurgjalda Mos- 

vallahreppi á Íslandi kostnað hans við útför umgetins Peders Christians Peder- 

sens, og er kostnaður þessi, samkvæmt reikningi og tve eim fylgiskjölum, er hjer- 

með endursendast, 56 kr. 88 a. 

Þetta er yður, herra landshöfðingi, hjer með þjónvstusamlega til vitund- 

ar gefið, til þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar fyrir amtmanninum yfir 

Suðuramtinu og Vesturamtinu og í B-deild Stjórnartiðindanna. 

Veitt sýslan. 

27. nóvbr, Kand. veter. Magnús Einarsson skipaður dýralæknir í Suðuramtinu og Vesturamt. 

inu frá 1. nóvbr. að telja
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Brjef ráðgjafans fyrir Island tél landshöfðingja um þingsályktun um fræðslu 160 

um áfengi og áhrif þess á mannlegan líkama. — Med þóknanlegu brjefi, dagsettu 4. nóvbr. 

27, desbr. f. á., hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað tvær samhljóða 

þingsályktanir, er samþykktar hafa verið af alþingi 1895, aðra samþykkta af 

efri deild og hina af neðri deild þingsins. Er í þessum þingsályktunum skorað á 

stjórnina: 
„að hlutast til um að innleidd verði í alþýðu, gagnfræða- og barnaskól- 

um, er njóta styrks úr landsjóði, fræðsla um áfengi og áhrif þess á 

mannlegan líkama. 

Út at þessu hafið þjer tekið það fram, að framanritaðar þingsályktan- 

ir sjeu af ástæðum, er þjer nákvæmar tilgreinið, eptir skoðun yðar eigi þannig 

lagaðar, að þær verði teknar til greina, eins og þær eru, en að það muni 

ekkert vera því til fyrirstöðu, að farið verði að óskum alþingis á þann hátt, að 

nokkur tiltekin rit um áhrif áfengis á mannlegan líkama, sem út hafa verið gefin 

álslenzku af stórstúku Goodtemplarreglunnar í Reykjavík, verði send til allra lægr 

skóla, er njóta styrks af almannafje, og sje forstöðumönnum skólanna lagt fyr- 

ir að stuðla til þess, að innihald þessara rita verði kunnugt þeim, er á skólana 

ganga. Hefir stórstúkan boðizt til að láta at hendi svo mörg eintök, sem þörf 

sje á í þessu efni. 

Í tilefni af þessu er yður hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið 

til þóknanlegrar leiðbeiningar og til birtingar í B deild Stjórnartíðindanna á- 

samt áðurnefndu brjefi yðar“, að ráðaneytið verður að vera yður samdóma um 

það, að umgetnar þingsályktanir eigi geta orðið teknar til greina eins og þær 

eru, en að yður er falið að þekkjast boð stórstúku Goodtemplara um að láta af 

hendi hin umræddu rit. Síðan ber yður að annast um, að þau verði send 

til skólanna, eins og þjer hafið ráðið til. 

*)  Brjef landshöfðingja. 

Báðar deildir alþingis þess, er kom saman á þessu ári, hafa samþykkt eptir löglegan 

undirbúning tvær samhljóða þingsályktanir um að skora á stjórnina: 

vað hlutast til um að innleidd verði i albydu-, gagnfræða- og barnaskólum, er njóta 

styrks úr landssjóði, fræðslu un áfengi og áhrif þess á mannlegan líkama. 

Og leyfi jeg mjer virðingarfyllst að senda hjer með framannefndar þingsályktanir, bæði eins 

og þær komu frá deildunum og í danskri þýðingu. 

Umgetnum ályktunum hefir komið af stað brjef eitt frá kirkjur og kennslumála- 

stjórninni til allra skólastjóra fyrir utan Kaupmannahöfn, dagsett 21. maí 1894, og prentað 

í ráðaneytatíðindunum s. á. bls. 79. Með brjefi þessu var að tilhlutun > Bindindisfjelagsins( 

sent rit eptir sveitarkennara Mich. Larsen og fólksþingsmann cand. phil. H. Trier um ár 

fengi og áhrif þess(, í því skyni, að skólakennarar landsins kæmu almenningi í skilning um 

eiginlegleika áfengis og hinar skaðlegu afleiðingar af misbeiting þess. 

Nýnefnt rit hefir stórstúka (oodtemplarareglunnar hjer í bænum látið þýða á Ís- 

lenzku; þar að auki er umgetin stórstúka að undirbúa útgáfu á öðru riti um sama efni, bet- 

ur löguðu handa börnum, og hefir stórstúkan boðizt til að láta af hendi nægilega mörg ein- 

tök af þessum tveim ritum til þess að senda nefndum skólum. 

Þótt ráðstöfun sú, sem alþingi fer fram á, þannig eigi mundi hafa í för með sjer 

80. dag desembermán. 1896. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1896.
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161 Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um þingsályktun  snertandi 
4. Nóvbr.styrk islenzkra námsmanna við háskólann í Kaupmannahöfn. — Með þógnanlegu 

brjefi, dagsettu 23. desbr. f. á., hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað ept- 
irritaða þingsályktun, sem samþykkt hefir verið af neðri deild alþingis 1895: 

„Neðri deild alþingis ályktar að skora á stjórnina, að leita samninga við 

yfirstjórn háskólans i Kaupmannahöfn um það, að framvegis sje fækkað 

að mun námsstyrkum íslenzkra stúdenta við háskólann, en að sama skapi 

veittur styrkur af fje háskólans til kandídata frá embættaskólunum á Ís- 

landi, er þess eru sjerstaklega maklegir, og dvelja að minnsta kosti ár- 
langt við háskólann og færa sjer kennslu hans í nyt til að fullkomnast í 
námsgreinum sínum. 

Þjer hafið samt lagt fastlega á móti því, að gjört verði nokkuð í þá átt, 

að fá takmarkaðan forgöngurjett ka n ms smanna til styrks af Kommuni- 

teti og Garðsstyri <s, en þetta er einkum haft fyrir augum í þingsályktuninni : 

Út af þessu er yður hjer með þjór asltsamla ega til vitundar gefið til 

þóknanlegrar leiðbeiningar og til birtingar í B deild Stjórnartíðindanna ásamt 

áður nefndu brjefi yðar*, að ráðaneytið verður að vera yður samdóma um það, 

að það sje með öllu óráðlegt að leita til hlutaðeigandi stjórnarvalda um erindi 
það, er deildin hefir stungið upp á, ekki einungis vegna þess, að það er frá ís- 

lenzku sjónarmiði varhugavert að koma af stað rannsókn um nauðsyn eða 

gagnsemi þess, að íslenzkir námsmenn njóti styrks við háskólann í svo ríku- 

legum mæli sem nú, heldur og vegna þess að rådaney ytið álítur það mjög efa- 

samt, að það sje æskilegt að stúdentarnir, eins og þings sályktunin bendir að, 

hætti að fara á háskólann, en stundi heldur nám sitt við hina æðri skóla á Ís- 
landi handa embættismannaefnum, og leiti síðan frekari fullkomnunar í því við 

háskólann, án þess að leysa þar nokkurt próf af hendi.  Ráðaneytið hefir eigi 

út af hinni umræddu þingsályktun getað fundið neina ástæðu til að gjöra neitt 

í hinu umgetna efni. 

  

nein bein útgjöld fyrir landssjóð, þá get jeg eigi sjeð, að umrædd ályktun sie bannio úr d 1 & æ ö u + J oOo 

re garði gjörð, að hún verði tekin til greina eptir því sem orðin lig til, bæði vegna þess að 

  

fræðsla um áfengi og áhrif þess eigi virðist eiga að vera skyldunámsorein í skólum þeim, er 

ályktanirnar ræða um, og svo vegna þess að það virðist ástæðulaust að láta hina umræddu    , 
kennslu þá eigi framfara í búnaðarskólum beim og kvennaskålum, er landsjóður styrkir. É í , J J 
Aptur á móti virðist ekkert því til fyrirstöðu, að ofannefnt rit eða ofannefnd rit yrðu að til- 

hlutun landsstjórnarinnar send hinum lægri skólum, er njóta styrks af almannafje, og sje um J í , J ð Je, 08 
leið skorað á stjórnendur skólanna að gjöra sitt til að innihald þessara rita verði kunnugt 

, 
þeim, sem í skólann ganga. 

*) Brjef landshöfðin ngja: 

Neðri deild alþingis 1895 hefir samþykkt þingsályktun, 
þar sem skorað er á stjórnina að leita samninga við yfirstjórn háskólans í Kaup- 
mannahöfn um það, að framvegis sje fækkað að mun námstyrkum íslenzkra stúdenta 
við háskólann, en að sama skapi veittur styrkur af fje háskólans til kandidata frá
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Brjef rådgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um þingsályktun um kennslu 

islenzkri tungu. — Með þóknanlegu brjefi, dagsettu 27. desbr. í. á., hafið þjer, 

herra landshöfðingi, sent hingað svohljóðandi þingsályktun, samþykkta af neðri 

deild alþingis 1895 

„Neðri deild alþingis skorar á stjórnina að hlutast til um: 

1. Að skipuð sje nefnd manna til þess að gjöra tillögur um, hverri 

rjettritun skuli fylgja við kennslu í Íslenzkri tungu. 

9. Að öllum kennslustofnunum og kennurum, sem njóta styrks af al- 

mannafje, sje gjört að skyldu, að kenna þá rjettritun eina, er nefndin hefur á- 

litið heppilegasta og stjórnin síðan samþykkt. 

3. Að samdar sjeu ýtarlegar ritregt lur eða orðabók með hinni fyrirskip- 

uðu rjettritun til leiðbeiningar fyrir kennara og þá aðra, er rjetta stafsetning 

vilja nema tilsagnarlaust. 

4. Að fyrirskipað verði, að kennarar Í Íslenzkri tungu noti ekki ein- 

vörðu fornrit vor við kennsluna, heldur láti lærisveinana einnig lesa valda kafla 

úr ritum seinni alda, einkum úr ritum hinna beztu skálda og rithöfunda 19. ald- 

arinnar. 
5. Að við kennsluna Í íslenzkri málfræði sje aðaláherzlan lögð á að 

kenna rjetta orðaskipun og sögu tungunnar 

6. Að lagt sje fyrir kennara Í Íslenzku, að hafa það eigi fyrir aðalreglu 

við íslenzka stýlagjörð, að láta lærisveina snúa | köflum úr útlendum ritum á 

íslenzku. 
7. Að yfirstjórn kennslumálanna skýri frá því opi inberlega, hverjar Ís- 

lenzkar kennslubækur hún áliti hæfar í hverri fræðigrein eða vilji helzt mæla 

með, ef um fleiri er að velja. 

Og hafið þjer tekið það fram, að það a að yðar skoðun eigi beri að taka framan- 

greinda þingsályktun til greina af ástæðum, sem þjer nákvæmar tilfærid i 

brjefinu. 

embættaskólunum á Íslandi, er þess eru sjerstaklega maklegir, og dvelja að minnsta 

kosti árlangt við háskólann, og færa sjer kennslu hans í nyt til að fullkomnast Í 

námsgreinum sínum. 

Þingsályktun þessi er send hjermeð bæði eins og hún kom frá deildinni og 

danskri þýðingu. 

Tilgangur fyrgreindrar þingsályktunar, er var samþykkt með 12 atkvæðum gegn 8, 

er sá að reyna að stemma stigu fyrir því að íslenzkir stúdentar streymi svo mjög til há- 

skólans, og að hvetja þá, með von um styrk til utanfarar að afloknu burtfararprófi, til þess 

að ganga á embættaskólana hjer, einkum prest: askólann og væntanlegan lagaskóla, því að 

kandidatar frá læknaskólanum njóta nú samkvæmt brjefi kirkju og k kennslumálastjórnarinnar frá 

19.jan. 189Tslíks styrks. Jeg verð samt fastlega að ráða frá því, aðstigiðsje nokkurt spor í þá átt að fá 

takmarkaðan forgöngurjett íslenskra stúdenta til st yrks af Kommuniteti og til Garðsstyrks, 

sem sjerstaklega er átt við Í áði nefndri ályktun, því að slík takmörkun mundi að eins leiða 

til þess að svipta marga efnilega íslenzka námsmenn tækifæri til að afla sjer vísindalegrar 

þekkingar, sem annaðhvort alls eigi, eða þá Í minna mæli yrði fengin hjer á landi. Að öðru 

leyti leyfi jeg mjer að vísa til umræðanna um þetta mál á alþingi, sbr. Alþingistíðindin B. 

1698.— 1723. d. 

1896 

162 
4. nóv.
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Utaf þessu er yður hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið til þókn- 
anlegrar leiðbeiningar og birtingar í B deild Stjórnartíðindanna ásamt áðurnefndu 
brjefi yðar,* að ráðaneytið verður að fallast á skoðun þá, er þjer hafið látið 
í ljósi. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #él landshöfðingja um að eigi megi veita þeim, 
sem tjón biðu af jarðskjálptunum, styrk af sjarðeldasjóðnum<. — >Jafnframt því að 
skýra frá því, að sýslunefndirnar í Rangárvallasýslu og Árnessýslu hafi farið 
þess á leit við yður, að nefndum sýslum yrði veittur sem mestur styrkur af 
>styrktarsjóði handa þeim, sem bíða tjón af jarðeldi á Íslandic, — en skipulags- 

  

*Brjef landshöfðingja. 

Hjer með leyfi jeg mjer virðingarfyllst að senda hjálagða þingsályktun um kennslu 
í Íslenzkri tungu, sem samþykkt hefur verið eptir löglegan undirbúning af neðri deild alþing- 
is, ásamt danskri þýðingu af ályktuninni. 

Á aukaþinginu 1894 var því nær samhljóða ályktun, er var orðuð sem þingsálykt- 
un beggja deilda alþingis, samþykkt af neðri deild með 12 atkvæðum gegn 10, en felld í 
einu hljóði af efri deild. Á síðasta alþingi sneiddi hlutaðeigandi tillögumaður hjá skeri því, 
er tillaga hans strandaði á árinu áður, með því að orða hana sem þingsályktun neðri deildar 
einnar, og þannig heppnaðist að fá hana samþykkta með 13 atkvæðum gegn 10, en með því 
er alls eigi sannað, að meiri hluti alþingis sje nú, fremur en í fyrra, hlynntur ráðstöfun þeirri, 
er þingsályktunin fer fram á. 

Eins og tekið var fram í umræðunum um þetta mál á alþingi, sbr. Alþingisstíðind- 
in B, 1843.-46. d., mundi skipun nefndar til þess að gjöra tillögur um hina beztu íslenzku 
rjettritun, og ennfremur samning og prentun rjettritunarreglna eða rjettritunarorðabókar hafa 
allmikinn kostnað í för með sjer fyrir landssjóð, og með því að ekkert fje er veitt til þessa 
á fjárlögunum, verða fyrstu 3 liðir ályktunarinnar þegar af þeirri ástæðu eigi teknir til greina, 
en við það bætist, eins og tekið var fram í umræðunum á alþingi bæði í ár og í fyrra, að 
það er mjög efasamt, að það sje þörf á því eða Það sje heppilegt, að stjórnin skipi fyrir um 
tiltekna íslenzka rjettritun, auk þess að það nú sen, stendur mundi örðugt að finna 3 hæfa 
vísindamenn, auk heldur fleiri, sem trúandi væri til þess að koma sjer saman um sameigin- 
lega tillögu um rjettritunarreglur, er eigi einungis fjellu stjórninni í geð, heldur og öllum þorra 
skrifandi og lesandi Íslendinga. 5 næstu liðir tillögunnar (4.—6.) virðast vera óþarfir, því 
að kennslan í Íslenzku, ekki einungis í lærða skólanum, sem líklega er einkum átt við í álykt- 
uninni, heldur einnig í hinum öðrum skólum, þar er kennt er meira en íslenzk rjettritun, er 
eigi, eins og ályktunin gjörir ráð fyrir, fólgin í því einu að fara yfir íslenzk fornrit og þýða 
útlend tungumál á Íslenzku. Þvert á móti er kennslunni í Íslenzku í lærða skólanum hagað 
samkvæmt ákvæðum reglugjörðar hans frá 129. júlí 1877, 4. gr. nr. 1., og virðist ekkert að 
þeim reglum að fínna, og í hinum skólunum er kennslunni hagað á líkan hátt. Um 7. lið 
ályktunarinnar virðist nægja að taka það fram, að í flestum kennslugreinum lærða skólans er 
annaðhvort alls engin eða þá engin nýt íslenzk kennslubók til, og að því leyti sem ís- 
lenzkar kennslubækur eru til, helzt sniðnar handa hinum lægri skólum, þá er um svo fáar að 
velja, að valið ætti eigi að verða örðugt fyrir hlutaðeigandi kennara, án bendinga frá yfirboð- 
urum hans. 

Samkvæmt því, sem að framan er sagt, get jeg cigi álitið að næg ástæða sje til að 
taka hina umræddu þingsályktun til greina.
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skrá nefnds sjóðs er dagsett 4. marz 1878, og staðfest af Hans Hátign konung- 

inum 31. júlí s. á, hafið þjer, herra landshöfðingi, í þóknanlegu brjefi, dag- 

settu 16. f. m., tekið það fram, að, þótt neyð sú og það tjón, sem orsakazt het- 

ir af jarðsjálptunum, stafi eigi beinlínis af eldgosi, þá virðist það geta heimfærzt 

undir orðin í 2. lið 1. málsgrein i. f. í skipulagsskránni, og hafið þjer því lagt 

það til, að ráðaneytið vilji veita samþykki sitt til þess að svo mikilli upphæð, 

sem ákvæði skipulagsskrárinnar heimila, verði“varið til styrktar þeim, er beðið 

hafa tjón af optnefndum jarðskjálptum. 

Það skal fyrst tekið fram að af umgetnum styrktarsjóð, sem samkvæmt 
skýrslu yðar er orðinn 35,000 krónur, getur eptir skoðun ráðaneytisins að eins 

komið til tals að verja helmingi hins upprunalega höfuðstóls, eða 8250 kr., í hag 

annara hjeraða Íslands en Múlasýslnanna, því að bæði hinum helmingnum og 

viðbótinni, sem líklega hefir myndazt af óeyddum vöxtum, má eptir skipulags- 

skránni að eins verja handa nefndum sýslum. En ráðaneytið verður einnig að 

telja það varhugavert, að veita samþykki til þess, að fyrnefndum helmingi sje 

varið handa beim, sem beðið hafa tjón af jarðskjálptunum, því að orðin í 2. lið 

1. málsgrein i. f. í skipulagsskránni: >viðlíka neyð og tjón í öðrum hjeruðum 

Íslandsc virðist verða að skiljast svo sem átt sje við viðlíka neyð og tjón af ó- 

komnum náttúruviðburðum, og talað er um að hafi átt sjer stað í Múlasýslunum 

útaf eldgosi, en til þessa virðist óhamingja sú, sem nú hefur komið fyrir, eigi 

geta heimfærzt. 

Þetta er yður hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknan- 

legrar leiðbeiningar og birtingar fyrir beiðendunum. 

Brjef landshöfðingjans yfir Íslandi tél stiptsyfirealdanna um lántökuleyfi handa 
prestakalli. — Samkvæmt tillögum stiptsyfirvaldanna í þóknanlegu brjefi, dag- 
settu 11. þ. m., vil jeg hjermeð veita samþykki mitt til þess, að presturinn að 

Stafafelli í Austurskaptafellsprófastsdæmi, Jón prófastur Jónsson, taki allt að 

2000 kr. embættisláo, sem eigi getur fengizt úr landssjóði, til byggingar tvílopt- 

uðu timburhúsi á prestssetrinu, með. þeirri stærð og því fyrirkomulagi, sem fram 

er tekið í áðurnefndu brjefi stiptsyfirvaldanna. Ennfremur er þetta lántökuleyfi 

þeim skilyrðum bundið, að síðari helmingur lánsins ekki verði útborgaður fyrri 

en sannað er með reglulegri skoðunargjörð þar til útnefndra manna, að húsið 

sje fullgjört og í áskildu standi, að lánið verði endurborgað af tekjum presta- 

kallsins á 20 árum samfleytt með !/so hluta lánsins á ári, auk vaxa, að sannað 

verði á fultryggjandi hátt að húsið sje traust og vel vandað, að húsið með elda- 

vjel og nauðsynlegum ofnum verði eign prestakallsins, enda mega þá niðurtalla 

eptirnefnd hús, er áður fylgdu prestakallinu: baðstofa, bæjardyr með göngum, 

eldhús, göng til stofu, stofa og búr, að presturinn haldi húsinu vátrvyggðu fyrir 

28,00 kr. að minnsta kosti og að presturinn eða dánarbú hans skili húsinu vid 

burtför eða fráfall hans í góðu og gildu standi eða með fullu álagi. 

Þetta er stiptsyfirvöldunum hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið 

til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

164 

22. des.
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Brjef landshöfðingja til oddvitans á Vestmannaeyjahreppi um skilning á orð- 

unum >fast aðsetur< í lögum 9. ágúst 1889.—1 þóknanlegu brjefi, dagsettu 9. f. m., 

hafið þjer, herra hreppsnefndaroddviti, skyrt frá því, að lög nr. 12 frá 9. ágúst 

1889, um viðauka við lög 9. janúar 1880 um breyting á tilskipun um sveitar- 
stjórn á Íslandi, hafi þegar gefið tilefni til mokkurrar rjettaróvissu; muni það 

einkum vera orðatiltækið „fast al iðseturc, sem jafnvel lögfræðingar skilji hver á 

sinn hátt, með því að sumir skýri þessi orð svo, að sá hafi þar fast aðsetur, er 

hann sje til veru, t. á. m. við smíðar eða sjóróðra í 4 mánuði samfleytt, þótt 

hann eigi heimili annars staðar á landinu. 

Út af þessari rjettaróvissu, sem þjer tjáið eiga sjer stað um þetta efni, 

hafið þjer, vegna hreppsnefndarinnar í Vestmannaeyjahreppi leitað úrlausnar 

minnar um málið. 

Með skírskotun til þess, sem jeg tók fram við umræðurnar í efri deild 

um framangreind lög frá 9. ágúst 1889 (sbr. Alþ.tíð. 1889 A. 30.,31. og 33. d.) 

skal jeg láta þess getið, að jeg hefi hina sömu skoðun um þetta efni, sem jeg 

ljet í ljósi, að maður geti eigi talizt eiga fast aðsetur í hreppi, þar sem hann 

leitar sjer bráðabyrgðavinnu nokkurn hluta árs (og það jafnvel þótt dvölin í 

hreppnum verði lengri en 4 mánuðir), ef hann á heimili annarsstaðar á landinu. 

Annars heyrir úrlausn þessa atriðis undir dómstólana. 

Þetta er yður hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknan- 

legrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Brjef landshöfðingja til sýslumannsins í Barðastrandarsýsiu um mæling og 

skrásetning skipa. — Þjer hafið, herra sýslumaður, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 

6. f. m., meðal annars beiðzt úrlausnar minnar á eptirgreindum fyrirspurnum: 

1. Hvort yður beri, áður en þjer afhendið mælingarbrjefin til skipa, 30 tons 

eða minni, að innsenda skrásetningarskjöl skipa þessara, mælingarskirteini, 

skrásetningarskirteini o. s. frv.? 

2. Hvort yður beri að mæla upp öll hin smærri fiskiskip, enda þótt auðsætt 

sje, að þau sjeu minni en 12 tons brutto, og hvort slík skip einnig eigi að 

takast á aukaskrána? 

3. Hvort yður sje heimilt að yfirfæra í skrána í Barðastrandasýslu frá skrán- 

um á Ísafirði og Stykkishólmi skíp þau, er heima eiga í umdæmi yðar, án 

þess eigendur skipanna hafi beðið um það? 

Framanrituðum a kt skal svarað svo, sem hjer segir: 

Um 1. Umrædd skjöl, skrásetningarskírteini, mælingarskírteini o. s. frv. 

ber að senda hingað til ran sðknar. áður en þau eru afhent eigendum skip- 

anna. 

  

Um 2. Samkvæmt 1. tilskipunar um skípamælingar frá 25. juni 

1869, ber að mæla skip og báta, sem eru meira en 12 tons að rúmmáli, og 

samkvæmt 2. gr. laga nr. 31 frá 13. desbr. 1895 ber að taka á skipaskrá þau 

skip, sem eiga að vera mæld samkvæmt tilskipuninni um skipamælingar. Ber 

því að svara þessari fyrirspurn neitandi. 
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áðurnefndra laga frá 1895 kveður svo á, að 166 
skip sitt skrásett í hverju umdæmi, sem 29. desbr. 

hann vil, og það skråsetningarumdæmi skuli ålitid heimili s skipsins, þá virðist 
það liggja beint við, að samþykki eiganda þurfi til þess að flytja skip úr ein- 
hveri u hinna gömlu skrásetningarumda Í nýtt skrásetningarumdæmi.  Ann- 
að mál er það I 

bvi umdæmi, bar er bau í 

Þetta er yður hjermeð þjónustu: 
legrar leiðbeiningar og eptirbreytni. 

skrásett í     

  

ndar gefið til þóknan- 

   
Brjef landshöfðingi yfir Suðuramtinu og Vesturamtinu um 167 

sveitfesti þurfalings.— Eptir að þóknanlegt brje IR in herra  amt-30. desbr. 
maður, dagsett 7. þ.m. um osnefndarinnar í Njarðv íkurhreppi í Kjós. 
ar- og Gullbringusýslu þar sem hún áfrýjar til mín úrskurði yðar, dagsettum 25. 

kl 

    
septbr. þ. á., er kveður svo á, að Hjörtur nokkur Guðmundsson skuli teljast 
sveitlægur í umgetnum hreppi, skal yður hjermeð þjónustusamlega tjáð til 
þóknanlegrar leiðbeiningar og Kari birtingar, að með því að jeg er samþykk- 
ur ástæðum þeim, sem úrskurður yðar er byggður á, skal hann standa órask- 
aður. — Sjerstaklega skal það tekið fram, að það atriði að Hjörtur þessi Guð. 
mundsson, samkvæmt brjefi hreppsnefndarinnar Í arðvíkurhreppi 25. nóvbr. 
1891, við skipting hins forna Vatnsleysastrandarhr 1889 virðist talinn meðal 
þurfamanna þessa hrepps, sýnist ljós lega benda á það, að hann þá hafi verið 
búinn að þiggja sveitarstyrk. 

    

Urskurður amtmanns er svolátandi : 

»Eptir að hreppsnefndin í Njarðvíkurhreppi 

  

til amtsins úrskurði yðar, 
velborni herra sýslumaður 

  

dags. 18. sept. f. á., sem ákveður, að Hjörtur nokkur Guðmundsson í 
Grænagarði í Leiru hafi eigi áunnið sjer sveitfesti í hosmhvalanesshreppi með dvöl sinni þar, 
og amtið meðtekið með þókuanlegu brjefi yðar, dags. 18. f. m., Ýmsar upplýsingar og skýrsl- 
ur, sem það hafði æskt eptir, í brjefi sínu til yðar, -dags. 2. nóvember Í. á., þessu máli við 
víkjandi, er svo látandi úrskurður lagður á þetta mál: 

   Á árinu 1891 þáði Hjörtur þessi Guðmundsson fátækrastyrk í dvalarsveit sinni Rosm- 
hvalanesshreppi,og tilkynnti hreppsnefndin þar styrkveitinguna hreppsnefndinni í hinum forna 
Vatnsleysustrandarhreppi, sem er fæðingarhreppur haus, og sem samkvæmt landshöfðingja- 
brjefi 21. sept. 1889 er skipt í tvo hreppa, Vatnsleysustrandarhrepp og Njarðvíkurhrepp, en 
hreppsnefndin í hinum síðarnefnda hreppi, sem skýrir svo frá í brjefi sínu, 25. nóv. 1891, 
að Hjörtur Guðmundsson hafi fallið í sinn hluta við skiptingu hins forna Vatnsleysu- 
strandarhrepps, sem fram hafi farið 1. okt. 1889, neitaði að endurgjalda hinn veitta fátækra- 
styrk, þar sem „ór Guðmundsson væri búinn að dvelja yfir 10 ár í Rosmhvalanesshreppi, 
án þess að þiggja af sveit. Eptir þeim skýrshun, sem liggja fyrir, er Hjörtur Guðmundsson 
fæddur 1853 í hinum forna  Vatnsleysust randarhreppi, eins og sagt er að framan, og 
þá er hann flutti sig á árinu 1880, 27 ára að aldri, í Rosmhvalanesshrepp hinn forna, þar 
sem hann síðan hefir dvalið, átti hann enn nefndan fæðingarhrepp sinn. Nú er því haldið 
fram af hreppsnefndinni í Rosmhvalanesshreppi, að Hjörtur hafi orðið fátækrastyrks þurfandi 

Uppprentað blað.
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á árinu 1886, og þá þegið styrk af hálfu fátækrastjórnarinnar í fæðingarhreppi sínum, en 

hreppsnefndin í Njarðvíkurhreppi hefir mótmælt þessu og ern þannig úrslit þessa máls und- 

ir því komin, hvort álitið verði, að Hjörtur Guðmundsson hafi þegið styrk þenna eða ekki. 

Það er upplýst í þessu tilliti, að Hjörtur Gruðimundsson hafi fengið hjá hinum þáverandi 

hreppsnefndaroddvita í Vatnsleysustrandarhreppi hinum forna, Sigmundi Ándrjessyni, sem nú 

á heima á Írafelli í Skagafjarðarsýslu, 20 kr. í úttekt við verzlun W. Fischers í Keflavík 

eptir ávísun, en Hjörtur skýrir svo frá, að þetta hafi verið prívatlán, en alls ekki sveitar- 

styrkur, og Sigmundur Ándrjesson hefir lýst því yfir í brjefi 9. febr. 1894, að Hjörtur hafi 

engan fátækrastyrk fengið hjá sjer á árinu 1886, en að hann hafi lánað honum opt; samt man 

hann ekki eptir því, hvort hann lánaði honwn á því ári. Fyrir rjetti 29. maí 1896 hefir 

hann þar næst skýrt svo frá, að hann hafi optar lánað Hirti frá sjálfum sjer, bæði áður en 

fyrnefndar 20 krónur komu til, og eptir það, og ætli hann því helzt, að þær hafi verið prí- 

vatlán, en að öðru leyti vísar hann til hlutaðeigandi verslunarstjóra. 

Aptur á móti hefir hreppsnefndin í Rosmhvalanesshreppi skýrt svo frá, að  oddvitinn, 

sem var þar 1886, Teitur Pjetursson á Meiðastöðum, hafi gefið þá upplýsing, að Hjörtur hafi 

beðið sig um styrk á nefndu ári, en um það leyti var mjög hart manna á milli þar í hreppn- 

  

um, þótt hallærislán væri tekið, og þess vegna hafi oddvitinn talið tormerki á því við Hjört, 

  

að hann gæti fengið styrk af fátækrafje, en bent honum á, að engin frágangssök væri fyrir 

hann, að leita til framfærslusveitar sinnar. Í annan stað er hin fyrnefnda úttekt samkvæmt 

framkomnum skilríkjum skrifuð í reikning Vatnsleysustrandarhrepps við W. Fischers verzlun 

í Keflavík, en ekki í reikning Sigmundar Ándrjessonar, sem eptir skýrslu  verzlunarstjórans 

ekki hafði neinn fastan reikning þar fyr en á árinu 1887. Sami verzlunarstjóri hefir fyrir 

rjetti sýnt fram yKladdabók€ sína, sem sýnir, að hreppurinn er 20. okt. 1886 skrifaður fyrir 

20 kr. í ýmsum nauðsynjavörum handa Hirti, og ennfremur höfuðbókina, sem er í fullri 

samhljóðan við hina bókina. Skýrsla Hjartar, eða skrifleg yfirlýsing hans, 17. okt. f. á, um 

viðskipti hans við verglunarstjórann, verður því alls eigi tekin trúanleg. 

Ennfremur er skýrt svo frá, að Hjörtur hafi síðan fengið út í reikning Vatnsleysu- 

strandarhrepps '/g tunnu af salti, að líkindum til notkunar við verkun á fiski þeim, sem hann 

borgaði styrkinn með næsta sumar þar á eptir. 

Það vetur að áliti amtsins þannig eigi verið neinum efa undirorpið, að Hjörtur Gud- 
> z 

mundsson hafi á árinu 1886 þegið styrk frá framfærslubreppi sínum, sem virðist hafa átt að 
z Fr „   

fara leynt, en sem einnig af þeirri ástæðu verður að skoðast sem fátækrastyrkur, eða sem 

styrkur, sem hlýtur að hafa þá verkun, að sveitfestisdvöl Hjartar Guðmundssonar í Rosm- 

hvalanesshreppi hafi slitnað. Þar að auki eru miklar líkur fyrir því, að Hjörtur (ruðmunds- 

son hafi dvalið alla tíð í Rosmhvalanesshreppi sem ólöglegur húsmaður, og að endinga bendir 

fyrnefnd yfirlýsing hreppsnefndarinnar Í Njarðvíkurhreppi 25. nóv. 1891 á, að Hjörtur Gud- 

mundsson hafi fallið í hluta þess hrepps við aðgreining hans frá Vatnsleysustrandarhreppi, til 

á 

  

þess, að hann hafi þá verið skoðaður sem þurfamaður, eða sem sá, er hefði orðið að flyj 

nådir fåtækrastjornarinnar. 

Samkvæmt framanrituðu hefir Hjörtur Guðmundsson eigi áunnið sjer sveitfesti Í 

Rosmhvalanesshreppi með dvöl sinni þar, og er fy rnefndur úrskurður yðar hjer með staðfestur 

þannig, að Hjörtur Guðmundsson skuli álítast sveitlægur í Njarðvíkurhreppi, sem ber að end 

urgjalda Rosmhvalanesshreppi framlag hans með Hirti Guðmundssyni og hyski hans4. 

Veitt sýslan. 

29. desbr. var cand. juris Björgvin Vigfússon al landshöfðingja skipaður umbods 

maður yfir Múlasýslwjörðum frå 1. janúar 1897 að telja.
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Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur,  undirskrif- 

ud af konungi 16. nóvbr. 1896 (A nr. 18, bis. 68— 69). 
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ingar á lagafrumvarpi um breyting á lögum nr. 1, frá 8. janúar 1886. — Med þókn- 

anlegu brjefi, dagsettu 6. nóvbr. f, å,, hafid þjer, herra landshöfðingi, sent hing- 

að lagafrumvarp, er upp hafði verið borið af þingmanna hálfu og samþykkt á 

alþingi 1895, um breyting á lögum nr. 1., frá 8. janúar 1886, um hluttöku safn- 

aða í veitingu brauða. Lagafrumvarp þetta er, að undantekinni óverulegri 

breyting í 1. gr. þess, alveg sambljóða lagafrumvarpi því með sömu fyrirsögn, 

er samþykkt var á alþingi 1893, en samkvæmt tillög ráðgjafans fyrir Ísland 

þóknaðist hans hátign konunginum þann 10. nóvbr. 1894 að synja því lagafrum- 

varpi staðfestingar. Þjer hafið tekið það fram að rök þau, er til þess lágu, að 

hið síðarnefnda lagafrumvarp eigi hlaut allrahæsta staðfesting, eigi alveg við 

frumvarp þáð, sem hjer er umrætt, og hatið auk þess lýst yfir því, að þjer eigi 

getið álitið hið umrædda frumvarp til þess fallið að verða að lögum. 

Af framannefndum ástæðum, sem færðar voru gegn staðfesting umgetins laga- 

frumvarps 1894, sjá brjef ráðanevtisins frá 10. nóvbr. 1894 (Stjórnartíð. 1894, B. bls. 

210), hefir ráðaneytið og hlotið að álíta frumvarpið ófallið til þess að öðlast laga- 

gildi, og því allraþegnsamlegast lagt það til, að frumvarpinu yrði synjað allra- 

hæstrar staðfestingar; hefir hans hátign konunginum þann 27. ft. m. allra- 

mildilegast þóknazt að fallast á tillögu þessa. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr- 

ar leiðbeiningar og til birtingar í B deild Stjórnartíðindanna ásamt áðurnefndu 

brjefi yðar. 

    

Brjef landshöfðingja. 

Alþingi, er saman kom í ár, hefir eptir löglegan undirbúning samþykkt frumvarp, er 

borið hafði verið upp af þingmanna hálfu, um breyting á lögum 8. janúar 1886, um hlut 

töku safnaða í veitingu brauða. Leyfi jeg mjer að senda frumvarp þetta bæði eins og það 

kom frá þinginu og í danskri þýðingu. 

Umgetið lagafrumvarp er samhljóða frumvarpi i því með sömu fyrirsögn, sem samþykkt 

var á alþingi 1893, að þeirri einni breytingu undantekinni, að í stað orðanna: $Þó skal bisk- 

up halda eptir umsóknarbrjefum þeirra€ er sett: yÞó skal biskup halda eptir umsóknarbrjef- 

um kandídata þeirra og aðstoðarprestz 14, til þess að það kæmi ljóslega fram, að ákvæðið 

hefðu áður fengið brauð, og að eins við þá. 

  

ætti við alla umsækjendur, er eigi 

Með þe að rök þau, er samkvæmt hæstvirtu brjefi ráðaneytisins, dagsettu 10. nóvbr. 

1894, lágu til þess, að áðurmefndu lagafrumvarpi alþingis 1893 var synjað allahæstrar stað- 

festingar, ein í fyllsta mæli við frumvarp það, sein hjer er um að ræða, þá get jeg eigi å- 

litið, að það sje til þess fallið að verða að lögum. 

2 31. dag desembermán. 1896 

Boykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1897.
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Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #7 landshöf Dingja um synjun konungsstaðfest- 
hanlegu AN dagsettu 6. nóvbr. 

frumvarp um eptirl aun, er 

   
h 

f. á., hatið þjer, herra landshöfðingi, sent h 
upp hafði verið borið af þing á alþingi 1895. Er laga- 

  

I; 

anna hálfu og m 
0 þetta alveg samhljóða laga frumvarpi því um sama efni frá alþingi 
1893, er hans hátign konunginum þann 10. nóvbr. 1894 þóknaðist að synja stað- 
festingar samkvæmt allraþegnsamlegustur ti    i ogur fyrir Ísland. Þjer 
hafið og tekið það fram, ad hin sömu rök, sem til þess lágu, að síðarnefnt laga- 
frumvarp eigi hlaut allrahæsta staðfesting, vir ni st hljóta að gjöra það að verk 

að lagafrumvarpi því, sem hjer er um að ræða, verði synjað staðfestingar e 

  

z Af umgetnum ástæðum, sein færðar voru gegn staðfesting lagafrumvarp. 
ins 1894, sbr. brjef ráða ys ins frá 10. nóvbr. 1894 (Stjórnartíðindi B. bls.209— 
10), hefir ráðaneytið einnig orðið að álíta þetta lagafrumvarp ófallið til þess að 
verða að lögum; hefir þ að | í allraþegnsamlegast lagt það til, að frumvarpinu 
yrði synjað allraha estrar stade stingar, og hefir hans hátign konunginum þann 
21. ft. m. allramildilegast þóknazt að fallast á tillögu þessa. 

Þetta er yður hjer með þjónusti 
legrar leiðbeiningar og til birtins 
nefndu brjefi yðar, 

vitundar gefið til þóknan- 

irtiðindanna ásamt  áður- 

  

Brjef landshöfðingja: 

Alþingi, sem saman kom síðastliðið sumar, hefir eptir löglegan undirbúning samþykkt 
lagafrumvarp um eptirlaun, sem borið hafði verið upp af þingmanna hálfu, og leyfi jeg mjer 
hjer með að senda lagafrumvarp þetta bæði eins og það kom frá þinginu og í danskri ns 

| bydingu. 

Umgetid lagafrumvarp er alveg samhljóða lagafrumvarpi því með sömu fyrirsögn frá 
alþingi 1893, sem var synjað allrahæstrar staðfestingar af ástæðum þeim, er taldar eru í 
hæstvirtu brjefi ráðaneytisins frá 10. nóvbr. 1894, og virðast því hinar sömu ástæður hljóta 
að gjöra það að verkum, að frumvarp það, sem hjer er um að ræða, verði talið ófallið til þess 
að öðlast staðfesting. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tl landshöfðingja um synjun konungsstaðfest- 
ingar á lagafrumvarpi um afnám dómsvalds hæstarjeftar í íslenzkum málum. — Með 
þóknanlegu brjefi, dagsettu 15. nóvbr. f. á., hafið þjer, herra landshöfðingi, sent 
hingað lagafrumvarp, sem borið hafði verið upp af þingmanna hálfu og samþykkt 
á alþingi 1895, um að nema dómsvald he *starjettar í Kaupmannahöfn, sem æðsta 
dóms í Íslenzkum málum, úr lögum. Og hafið þjer látið í ljósi þá skoðun, að 
lagafrumvarp þetta mundi eigi verða talið til þess fallið að fá fram að ganga, 
með því að það sje að aðalefninu samhl ljóða lagafrumvarpi því með sömu fyrir- 
sögn frá alþingi 1893, er synjað var staðfestingar með allrahæstum úrskurði 10. 
nóvbr. 1894, og breytingar þær, sem alþingi hefir samþykkt, að líkindum eigi 
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gjöri lagafrumvarp bað, sem um er að ræða, aðgengilegra en hitt, er samþykkt 

var á alþingi 1893. 

Af ástæðum þeim gegn hinu eldra framv Arp, sem taldar eru i brjefi 

ráðaneytisins fyrir Ísland, dagsettu 10. nóvbr. 1894 (sbr. Stjórnartíðindi B. bis. 

og hinar gjörðu breytingar eigi snerta að neinu leyti, hefir ráða- 

neytið orðið að telja lagafrumvarp einnig ófallið til 

þess að öðlast lagagildi; he því það til, að frum- 

varpinu yrði synjað allrahæstrar staðfestingar, efi is hátign konungin- 

um þann 27. f. m. allramildil óknazt að fallast á þessa tillögu. 

Þetta er yður hjer 

    

            

    

  

nustusamlega til vitundar gefið til þóknan- 

rtíðindanna ásamt áður- 

  

DD legrar leidbeiningar og til birtingar í B deild 

nefndu brjefi yðar. 

  

Brjef landshöfðingja. 

Alþingi, sem saman kom í ár, hefir eptir löglegan undirbúning samþykkt lagafrum- 
  varp, sem upp hafði verið borið af þingmanna hálfu, um að nema dómsvald hæstarjettar í 

Kaupmannahöfn, sem æðsta dóms í íslenskum málum, úr lögum. 

    

Um leið og jeg sendi hjermeð lagafrumvarp þetta bæði eins og það kom frá þing- 

inu og Í danskri þýðingu, skal jeg lotningarfyllst leyfa mjer að taka það fram, að áðurnefnt 
  

   
lagafrumvarp er að aðalefninu til samhljóða frumvarpi því með sömu fyrirsögn frá alþingi 

  

1593, sem synjað var konunglegrar staðfestingar með allrah:æst kærði 10. nóvbr. Í. á., 

  

með þeim einum breytingum, að landsyfirr jottardåmurunum er um tvo og að orðuð 

jáfarvalds ríkisins á 

  

eru. öðruvísi ákvæðin um eptirleitun á sann þyk ki hins 

breyting á stöðu hæstarjettar sem æðsta dómstóls í íslenskum málum: Með því að hinar um- 

gilegra en hitt, er getnu breytingar eigi virðast gjöra frumvarp það, er um er að ræða, aða 

  

samþykkt var á alþingi 893, vet jeg eioi ætlað að bað verði talið Hl hers fallið að fá 

lagagildi. 

Brjef ráðgjafans fyrir sland tl landshöfðingja um syn jun konungsstaðfest- 
ingar á lagafrumvarpi um kjörgengi kvenna. — brjefi, dagsettu D. 
nóvbr. f. á., hafið þjer, herra landshöfðingi, s ingað frumvarp eitt um kjör- 

gengi kvenna, sem borið hafði verið upp af þingmanna hálfu og samþykkt á 

hinu reglulega alþingi 1890. Er frumvarp þetta svo að segja alveg samhljóða 

    

1 
frumvarpi því með sömu fyrirsögn frá alþíngi 1893, sem hans hátign Kkonungin- 

um þann 10. nóvbr. 1894 þóknaðist að 2 i 

samlegustum tillögum ráðaneytisins. 

samkvæmt allraþegn- 

U semd, ad til sidasta al- 

bingis hafi komid åskorauir, er undir hafi verið ritað af miklum fjölda Íslenzkra 

   

  

   
   

   

kvenna, um aukning hinna pólitisku 

einkum í þá átt, að þeim, yrði veit , 

rætt í lögum nr. 10, frá 12. mai 

verið veitt, 

er um er 

ummæla yðar 

um málið í brjefi frá 27. septbr. 1893, hafið bier ski otid ovi til urskurdar råda- 

neytisins, hvort frumvarp það, sem um er að ræ geti álitizt til þess fallið að 

verða að lögum. 
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Með því að áðurnefndar áskoranir eigi hafa getað haft nein veruleg á- 

fyrir Ísland af ástæðum þeim, sem tilfærðar 

eru gegn staðfesting hins eldra frumvarps í brjefi ráðaneytisins fyrir Ísland frá 

10. nóvbr. 1894 (sbr. Stjórnartiðindi 1894. B. bis. 201), orðið að telja frumvarp 

það, sem um er að ræða. ófallið til þess að öðlast lagagildi. —Ráðaneytið hefir 

því allraþegnsamlegast lagt það til, að frumvarpinu yrði synjað allrahæstrar 

staðfestingar, og hefir hans hátign konunginum allramildilegast þóknazt að fall- 

ast á þessa tillögu. 

Þetta er yður hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknan- 

legrar leiðbeiningar og til birtingar í B deild Stjórnartíðindanna ásamt báðum 

hinum umgetnu brjefum yðar. 

   

1.  Brjef landshöfðingja frá 5. nóvbr. 1895. 

Alþingi það, er síðast kom saman, hefir samþykkt eptir löglegan undirbúning laga- 

frumvarp eitt um kjörgengi kvenna, sem borið hafði verið upp af þingmanna hálfu, og leyfi 

jeg mjer að senda hjermeð frumvarp þetta bæði eins og það kom frá þinginu og í danskri 

Þþæðingu. 

Umgetið frumvarp er samhljóða frumvarpi því með sömu fyrirsögn frá alþingi 1893, 

sem synjað var allrahæstrar staðfestingar af ástæðum þeim, er taldar eru í hæstvirtu brjefi 

táðaneytisins, dagsettu 10. nóvbr. f. á. 

Um leið og jeg tek það fram, að til síðasta alþingis komu margar áskoranir, með 

undirrituðum nöfnum fjölda íslenzkra kvenna, um aukning hinna pólitisku rjettinda, er þeim þegar 
  

hafi verið veitt, einkum í þá átt, að þeim yrði veitt kjörgengi við kosningar þær, sem um er 

rætt í lögum nr. 10 frá 12. maí 1882, skal jeg lotningarfyllst leyfa mjer að skjóta máli þessu 

til úrskurðar hins háa ráðaneytis. 

2.  Brjet landshöfðingj: 

  

! 27. septbr. 1893. 

Alþingi, sem saman kom í ár, hefir samþykkt eptir löglegan undirbúning lagafrum- 

varp eitt um kjörgengi kvenna, sem borið hafði verið upp af þingmanna hálfu, og sendi Jeg 

hjermeð þjónustusamlegast frumvarp þetta bæði eins og það kom frá þinginu og Í danskri 

þýðingu. 

Sem kunnugt er, veita lög frá 12. maí 1882 ekkjum og öðrum ógiptum konum, sem 

standa fyrir búi eða á einhvern hátt eiga með sig sjálfar, kosningarrjett, þegar kjósa å i 

hreppsnefnd, sýslunefnd, bæjarstjórn, og á safnaðarfundum, en nú vill alþingi ganga feti lengra 

Í sömu stefnu og veita umgetnum konum kjörgengi, er kjósa á í framannefndar sveitarstjórn- 

ir og Í safnaðanefndir. Það er mjög óvíst að íslenskar konur þrái mjög hin auknu póli- 

tisku rjettindi, er alþingi vill veita þeim, því að það er sá mikli munur á kosningarrjetti og 

kjörgengi í sveitarstjórnarmálefuum og safnaðamálum, að hin fyrnefndu rjettindi veita 

þann rjett, er eigi fylgir nein skylda, en hin síðarnefndu rjettindi hafa og í sjer fólgna, auk 

rjettarins til að vera kosnar, skyldu til að taka á móti kosningu, og þær sýslanir, er nú á að 

gefa konum kost á, eru eigi svo eptirsóknarverðar, að líklegt sje að konur yfirleitt óski að 

takast þær á herðar; á þetta einkum heima um setu í hreppsnefnd. Að hinu leytinu hefir 

það verið fært fram frumvarpi alþingis til stuðnings, að konur muni geta gengt hinum um- 

ræddu sýslunum jafn vel, sem karlar, og að það sje jafnlítil ástæða til að synja þeim um 

rjettinn til að gegna þessum sýslunum, eins og að losa þær við skyldur þær er því fylgja; 

ennfremur hefur það verið tekið fram, að engi líkindi sjeu til þess að í stjórn sveitamála "og 

safnaðamála verði kosnar aðrar konur en þær, sem hafi sjerlegt traust kjósenda, og því sjeu 

líklegar til að gegna óaðfinnanlega sýslunum þeim, er þeim yrði trúað fyrir.



Stjórnartíðindi B 31. 937 1896 

Að því viðbættu, að hið umrædda lagafrumvarp var samþykkt í neðri deild alþingis 

með 20 atkvæðum gegn 3 og í efri deild með 6 atkvæðum gegn 4, leyfi jeg mjer lotningar- 

fyllst að skjóta því til úrskurðar hins háa ráðaneytis, hvort frumvarpið geti álitizt til þess 

fallið að verða að lögum. 

Brjef landshöfðingja tíl amtmannsins yfir Suðuramtinu og Vesturamtínu 172 

um ágreining um skilning á lögum 23. febr. 1894. -— Með þóknanlegu brjefi, 16. marz 
dagsettu 28. f. m, hafið þjer, herra amtmaður, sent hingað erindi, þar sem bæj- 

arfógetinn í Reykjavík fyrir hönd bæjarstjórnarinnar áfrýjar til min úrskurði 

yðar, dagsettum 14. desember f. á., út af ágreiningi milli bæjarstjórnarinnar og 

hreppsnefndarinnar í Seltjarnarneshreppi um skilning á lögum um að leggja jarð- 

irnar Laugarnes og Klepp í Seltjarnarneshreppi undir lögsagnarumdæmi og bæj- 

arfjelag Reykjavíkur, dagsettum 23. febrúar 1894, 2. gr., að því er snertir fyrir- 

mæli tjeðrar lagagreinar um, að Reykjavíkurbær skuli taka að sjer tiltekinn 

hluta af ómagaframfærslu hreppsins. 

Út af þessu skal jeg þjónustusamlega tjá yður til þóknanlegrar leiðbeiningar 

og frekari birtingar, að þar sem ágreiningur sá, sem eptir framansögðu hefir verið 

skotið til úrlausnar af hálfu umboðsvaldsins, er ekki í raun og veru um fram- 

færi þurfamanns eða þurfamanna, heldur um rjettan skilning á fyrirmælum fyr- 

nefndra laga um það, hvað bæjarfjelag Reykjavíkur eigi að inna af hendi til 

hreppsfjelags Seltjarnarness sem uppbót fyrir tekjumissi, orsakaðan af því, að 2 

bæir eru lagðir frá hreppnum til bæjarins, og lögin hafa ekki falið umboðsvald- 

inu að skera úr ágreiningi um skilning þeirra, þá fæ jeg ekki betur sjeð, en að 
það beri eins undir dómstólana að skera úr ágreiningi um skilning ákvæðisins 

um hluttöku bæjarins í ómagaframfærslu hreppsins eins og úr hverjum öðrum 

ágreiningi um skilning laganna 

Reikningur 173 
yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Kristjáns konungs hins níunda frá Í. septbr. 

1895 til 51. ágúst 1896. 

Tekjur: 

1.  Eptirstöðvar 1. september 1895: 
a. Innritunarskirteini Ltr. A. fol. 84  . . . . kr. 8600,00 
b. í landsbankanum með sparisjóðskjörum  . . —  741,50 9341 50 

2. Ársvextir af innstæðu sjóðsins: A 

a. af innritunarskirteini til 11//122795 og 11/6796 . — 301,00 
b. af innstædu i landsbankanum til 3/12795 . . — 30,27 331 27 

Samtals kr. 9672 77 

1... Heidursgjafir veittar: 

a. Jóni Magnússyni á Snæfoksstöðum . . . kr. 140,00 

b. Daniel Jønssyni å Eidi . . — 140,00 280 00 

2. Eptirstöðvar 31. ágúst 1896: 

81. dag desbr.mán. 1896. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja, 1897. 

Uppprentað blað.
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a. Innritunarskirteini Ltr. A, fol. 84 . . . . kr,” 8600,00 

b. í landsbankanum með sparisjóðskjörum „ . — 792,77 9392 77 

Samtals kr. 9672 77 
Lh. Reykjavik 20. desember 1896. 

Magnus Stephensen. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld fiiskimannasjóðs Kjalarnessþings 1896. 

Tekjur: 

Sjóður við ársbyrjun: 

a. Veðskuldabrjef  . . . . . . . 2... kr. 8050 00 
b. í sparisjóði … Km 109 43 

Gjof frå C. V. R. Lotz (sjá stj. tið. 1896 B. bls. 12) . . . kr, 
Vextir: 

a. af veðskuldabrjefum  . . . . . . . . kr. 322 00 

b. í sparisjóði . 0. — 3 57 

Samtals kr. 

Gjöld: 

Veittur styrkur 2... Kr. 

Gjald fyrir auglýsing „2. — 
Sjóður við árslok 

a. veðskuldabrjef . . . . . . . . . . kr. 13050 00 

b. í sparisjóði see eee eee rr 73 60 

Bæjarfógetinn í Reykjavík 31. desember 1896. 

Halldór Daníelsson. 

8159 43 

5000 00 

325 37 

13485 00 

360 00 
1 40 

13123 60 

Samtals kr. 13485 00 

Reikningur 
yfirir tekjur og gjöld Landsbankans fyrir árið 1895. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. janúar 1895 kr. 9TT58 21 
Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán 0... kr. 139400 38 

b. SAL daråbyrgdarlån „0... 0... — 123054 06 

c. Handveðslán . .. — … 14538 48 
d. Lån gegn åbyrgd sveita. og  bæjarfjelaga o. A. — 5111 30 

e. Akkreditivlån . .. — 350 00. 089454 99 

Fasteign útlögð bankanum fyrir láni að upphæð „0... — 1215 00 
Víxlar innleystir 2... — 441857 84 

Á vísanir innleystar 2. — 59825 08 

Flyt kr, 883104 91
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Flutt kr. 883104 91 175 
Bráðabirgðalán úr landssjóði 0... — 40000 00 
Seðlar meðteknir frá landssjóði oe eu er 4,» — 40000 00 

Vextir: 

a. af lánum... „kr. 45428 72 
(Hjer af er åfallid fyrir lok reikn. 
ingstímabilsins . . kr, 21041 56 

Fyrirfram greiddir 

vextir fyrir sidara 

  

  

reikningstímabil . — 24387 

— 45428 12 

b. af skuldabrjefum Reykjavíkurkaupstaðar — 56 00 

c. af kgl. rikisskuldabrjefum og öðrum út 

lendum verðbrjefum . .. . — 14073 26 
d. af innstædufje i Landmandsbankanum  —- 2147 03 — 61705 01 

Disconto …… — 4101 69 
Tekjur i reikning Landmandsbankans (fyrir seldar ávísanir o.fl. —643440 13 

Erlend verðbrjef seld fyrir . .. 0... — 71913 60 
Fasteignir tilheyrandi bankanum seldar 0... — 2215 00 
Innheimt fje fyrir aðra 0... — 22673 60 

Innlög á hlaupareikning „0... kr, 368913 86 

Vextir fyrir 1895 . . 000 eee er 1215 74 370129 60 

Innlög með sparisjóðskjörum  . . . . . . — 679700 20 

Vextir fyrir 1895 2... — 26976 81 — 106677 01 

Ýmislegar tekjur . .. 0... — 4100 94 

Til jafnaðar móti gjaldlið 15 í c eu eee an, —— 4938 67 

Alls kr. 2855000 16 

Gjöld: 

Lán veitt: 
a. Fasteignarveðslán . . . . . . . kr. 136386 58 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . . —  162863 00 

c. Handveðslán . .. — 16050 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita. og bæjarfje- 

lagað rr 15950 00 

e. Akkreditivlán eee eee rem 350 00 kr, 331599 38 

Vixlar keyptir A 443562 30 
Ávísanir keyptar . .. rn eee er 60564 70 
Endurborgud bráðabirgðalán ú úr landssjóði a — 40000 00 

Skilað landssjóði í ónýtum seðlum a — 40000 00 
Keypt útlend verðbrjef . . en eee sr 157200 99 

Útgjöld í reikning Landmandsbankans eee se sr 681422 06 

Flyt kr. 1754349 63



10. 

11. 

12. 

14. 

15. 

s 

240 

Flutt kr. 

Útborgað af innstæðufje á hlaupareikning kr. 341972 62 

Að viðbættum dagvöxtum . — 

Útborgað af innstæðufje með sparisjóðs. 

kjörum. .. ns eee rr 

Ad vidbættum dagvöxtum es sr 

567304 62 
624 05 

Utborgad af innheimtufje . 

Útgjöld fyrir varasjóð fyrverandi sparisjóðs Rey kjavíkur 

Kostnaður við landsbankahaldið: 

  

a. Laun o.fl. . . .. . kr, 12784 33 

b. Husaleiga, eldividur, ljós og z ræsting — 572 40 

c. Prentunar- og  auglýsingakostnaður 

svo og ritföng. . . . . — 346 88 

d. Burðareyrir . 2... — 212 31 

e. Önnur gjöld ........7— 287 09 
Vextir til landssjóðs af seðlaskuld bankans 

Ýmisleg útgjöld 

Vextir af: 

a. Innstæðufje á hlaupareikningi . . . kr. 1215 74 

b. Innstæðufje með sparisjóðskjörum  - 26976 81 

c. Innstæðufje varasjóðs bankans —- 

Til jafnaðaðar móti tekjulið 3 

Í sjóði 31. desbr, 1895 . 

(Par af 10000 kr, hjå Landmandsbankanum) 

4938 67 
  

Alls kr 

Jafnaðarreikningur bankans 31. desbr. 1898. 

Activa: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 
a. Fasteignarveðskuldabrjef . . . . kr. 730544 77 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarskuldabrjef . . — … 193770 91 
c. Handveðsskuldabrjef FA … — 60003 52 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjar- 

fjelaga o. fl 00. … — 32155 00 — 

Kgl. ríkisskuldabrjef hljóðandi u upp á 88600 

kr. eptir gangverdi 31. desbr. 1895 

Önnur erlend verðbrjef hljóðandi upp á 

366009 kr. eptir gangverði s. d. 

Skuldabrjef Reykjavíkurkaupstaðar 

Vixlar 08 0 

Åvisanir FR 

Flyt 

1754349 63 

341978 43 

567928 67 
12773 60 

1700 00 

14203 01 

5000 00 
1822 96 

33131 22 

1215 00 

120897 64 

2855000 16 

1016474 20 

88600 00 

366915 00 
1400 00 

45312 00 
1595 00 

1520296 20
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Flutt kr. 

Fasteign lögð bankanum út fyrir láni að upphæð BE 

Hjá Landmandsbankanum í Khöfn, . . 007 

Útistandandi vextir áfallnir 31. desbr. 18958 . .….…. .— 

Í Sjóð se eee eee eee krone — 
Alls kr. 

Passiva: 

Útgefnir seðlar . 2... Ni 

Innstæðufje á hlaupareikning 7 

Innstæðufje með sparisjóðskjörum eee es sure 

Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur a — 

Varasjóður bankans A — 

Fyrirfram greiddir vextir sem eigi áfalla fyr en eptir 31. 

desbr. 1895 FR FNF re 

Innheimt fje fyrir aðra óútborgað Bi 

Til Jafnaðar móti tölulið 9 í Activa færast . 2... — 

1520296 

1500 

151347 

3353 

120897 

1896 

20 175 
00 
64 

39 

Alls kr. 

Athugasemdrr: 

Fasteignarveðslán þau, er bankinn átti útistandandi 1. jan. 1895, 

toålu alls 1027, en ad upphæd . . 2000, kr. 

Hjer af var endurborgad å årinu . . kr. 139400 38 

Fasteign lögð út fyrir låni ad upphæd — — 1215 00 — 

kr. 

Arið 1895 voru veitt 132 lán, sem alls voru að upphæð — 

var þannig í árslok 1895 útistandandi í fasteignaveðs- 

lánum  .. 7 

og voru lánin 1063 að tölu. 

Í sjálfskuldarábyrgðarlánum átti bankinn útistandandi 1. 

jan. 1895 …… kr. 

og voru lánin þá 345 að tölu, 

Árið 1895 voru veitt 335 lán að upphæð samtals . . — 

kr. 

Aptur var endurborgað af sjálfskuldarábyrgðarlánum 1895 — 

Voru þannig eptir í árslok 1890 . . 200 4 em 

og voru lánin þá 450 að tölu 

Handveðslán átti bankinn 49 útistandandi í ársbyrjun 1895, 

alls að upphæð .. kr. 

Veitt voru árið 1895 15 slík lán, er - alls námu eee mm 

kr. 

1797394 

500000 
153427 

933513 

12532 

160280 

24387 

9900 

1197394 

voru 

1347173 

140615 

594158 

136386 

00 
05 
54 
80 
93 

ad 

57 

38 

19 

58 

30544 77 

153961 

162863 
316824 
123054 
193770 

97 

00 
97 
06 

91 

voru pau 

58492 

16050 

00 

00 

14542 00



1896 

175 

oO
 

242 

Endurborgað var hjer af á árinu eee eee re 14538 48 
En eptir var í árslok . . 60003 52 
Lánin voru þá 47 að tölu. 

Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga o. fl. 
Slik lán átti bankinn hinn 1. jan. 1895 36 að tölu, er 
alls nåmu . kr, 21316 30 
Veitt voru á árinu 1895 9 lán að upphæð samtals orm 15950 00 

37266 30 
Hjer af var endurborgad å årinu eee er 5111 30 
Eptir 31. desbr. 1895 BR 32155 00 
er skiptist nidur å 40 lån. 

Akkreditivlån. 1 slikt lån var veitt årid 1895, ad upphæd 350 kr., og var 
bad endurborgad ad fullu ådur en árið var úti. 

Viælar þeir, er bankinn åtti, i årsbyrjun 1895 voru 70 talsins, og hljóðuðu 
þeir uppá samtals . . . kr. 43607 04 
Bankinn keypti alls 381 víxill árið 1895, að upphæð alls — 443562 30 

kr. 487169 34 
Innleystir voru samtals 356 víxlar að upphæð alls . „— 441857 34 
En óinnleystir víxlar 31. desbr. 1895 námu alls ...— " 45312 00 
og voru 95 að tölu. 

Avísanir átti bankinn alls 10 hinn 1. jan 1 1895, og voru 
að upphæð alls . .. — 855 38 
Keyptar voru 128 ávísanir á árinu 1895 og voru þær að 
upphæð alls . eee sr 60564 70 

— 61420 08 
Af bessari upphæd var innleyst å årinu . . — 59825 08 
Eptir voru í árslok 1895 óinnleystar T ávísanir að upp- 
hæð alls sr re 1595 00 

Innlög á hlaupareikning. Í byrjun ársins 1895 var innstæðufje á hlaupa- 
reikning, sem 18 menn áttu, alls kr. 125270 07 
Lagt var inn á árinu 2... er 368913 86 

— 494183 93 
Hjer af var útborgað á árinu . .. 0... 0 341972 62 

Eptir — 152211 31 
Þegar hjer við er bætt vöxtum fyrir árið 1895, að upphæð — 1215 74 
verður innstæðan 31. desbr. 1895 0... — 153427 05 
og voru þeir 31 að tölu, er þetta fje áttu. 
Sparisjóðsinnlög. Hinn 1. janúar 1895 var innstæðufje með sparisjóðskjör- 
um alls . . . se eee esse» kr. 794141,15 
er samtals 2884 menn åttu. 

Flyt kr. 794141 15
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Flutt: kr. 794141 15 
Alls var lagt inn á árinu 1890 . . „2. 2... — 679700,20 

"kr. 1473841,35 
En aptur á móti útborgað …… — 567304,62 

Eptir kr. 906536,73 
Þegar hjervið er bætt vöxtum fyrir árið 1890 . . . . ,„ —  26976,81 

verður innstæðufje 31. desbr. 1895 alls að upphæð . . . kr. 933513,ð4 
Þeir, sem þá áttu fje í bankanum innistandandi með sparisjóðskjörum, voru 
3318 að tölu. 

10. Seðlafje bankans var í byrjun árins 1895 þannig: 

11. 

12. 

50 kr. seðlar 10 kr. seðlar 5 kr. seðlar 

2812 st.=143600 kr. 24160 st. =241600 kr. 22960 st.=114800 kr. 
Hjerafskil- 

að lands- 

sjóði Í ó- 
ónýtum 

seðlum „. 160 —= 8000 — 1500 —= 1500, — 3400 —— 17000 — 
2712 st.—135600 kr. 22660 st. =226600 kr,19560 st.= 97800 kr. 

En aptur 

var fengid 

hjå lands- 
sjóði i nyj- 

um sedlum » » 3000 —= 30000 — 2000 — == 10000 — 

Er seðlafúlg- 
an þannig í 

árslok 1895 2712 st. = 135600 kr. 25660 st.— 256600kr.  21560st. 1078000 kr 

Varasjóður fyrverandi sparisjóðs Reykjavíkur var í byrjun ársins 
1895 0... kr. 14232 80 
Hjer af var á árinu útborgað af styrk, sem heitið hafði verið 

til að koma upp íshúsi í Reykjavík 0... — 1700 00 
Er sjóðurinn því í árslok 1895 . .......,. . kr. 12532 80 

Varasjóður bankans var í byrjun ársins 1895 .……. . kr. 141104 90 
Hjer vid bætist: 

a. — Vextir af þessari upphæð fyrir árið 1895 . kr. 4938,67 

b. Så hluti af ágóða bankans, er reikningslega 

tilheyrir varasjóði 31. desbr. 1893 . . . — 18329,36 yr. 18261,03 
kr. 159365,93 

Hjer við bætist svo ennfremur mismunur á nafnverði og gang- 
verði útlendra verðbrjefa þeirra, er bankinn átti 31. desbr. 1895   915,00 
Telst varasjóður bankans því alls í árslok 1895 . . + . „kr. 160280,93 
Af þeim 120897 kr. 64 a. sem voru í sjóði 31. desbr. 1895, voru: 

í ensku gulli . . . „2... 0... kr. 50400,00 
Flyt: 50400,00 

1896 

175 

Sø



w 

1896 244 

175 Flutt: kr. 50400,00 
- dönsku gulli. 0... 0... .— 5000,00 

- útlendum seðlum og vaxamiðum „0... 0... .— 9500,00 

- silfri og kopar . .. .„ — 9997,64 

- Íslenzkum seðlum (Þar af hjá Landmandsbankanum 10000 kr.)— 46000,00 
kr. 120897,64 

Stjórn landsbankans 17. apríl 1896. 

Tryggvi Gunnarsson. B. Kristjánsson. Eiríkur Briem. 

Heiðursmerki. 

16. nóvbr. var organisti við dómkirkjuna í Reykjavik Jónas Helgason allramildilegast sæmd- 

ur heiðursmerki dannebrogsmanna. 

4. desbr. voru 

sýslumaður í Strandasýslu S. E. Sverrisson og 
skipstjóri á póstgufuskipinu >Laurac J. P. Christjansen 

allramildilegast sæmdir riddarakrossi dannebrogsorðunnar.


