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ARA 0 

9 vrnar- og mål- 
ARA Í 

Hala í 

B-d 

  

eild, 

10. Bænarskrå um medmæli amts- 
råds til styrks úr landssjóði 
til umbóta á sýslu- og póstvegum 

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

12. Um breytingar á reglugjörð 
kvennaskólans í Reykjavik. 
Skýrsla um skólann. Reikning- 
ur hans 1 1885 til 54 1886 fram- 
lagður. Skólanum veittur 200 
króna styrkur úr jafnaðarsjóði 

13. Sysl lunefndir ráða frá að stofn- 
aður verði búnaðarskóli á Hvann- 
eyri fyrir suður- og vesturamtið. 
Vextir ógreiddir af láni veittu 
sýsh mefnd I Borgarfjarðarsýslu til 
Hvanne yrar kau pa. Um lán- 
beiðslu til að reisa bú á Hvann- 
CY... rr … 

14. Styrkur veittur st sæluhúsverðin- 
um á Kolviðarhóli ... eee 

15. Samþykkt áætlun um tekjur- og 
gjöld jafnaðarsjóðsins 1888..... . 

). 

Fundur amtsrådsins i vesturamtinu 

20.—22. juni 1887. 
[. Jafnadarsjodsreikningur 1886 

framlagdur og endurskodadur… 
2. Binadarskålagjaldsreikningur s. 

  

—
 

      

á. sömuleiðis ......... RA AR 
3. Búnaðarsjóðsreikningur s. á. 

sömuleiðis ........ 0 
í, Beikningur amtsbókasafnsins Í 

Stykkishólmi sömuleiðis ......... 

    5. Sýslusjóðsreikningar framlagðir 
6. Eptirrit af gjörðabókum sýslu- 

nefnda framlögð...... 2.0000.. 
7. Samþykkt regl rjörð fyrir Mýra- 

sýslu wm eyðing rela og um 
dýratoll ......... rr 

S. Samþykkt breyting á í reglugjörð 
fyrir Strandasýslu um fjallskil 
o. fl. að því er snertir ett í 
Bæjarhreppi ssssssseeserrereerrerree 

9, Olafsdalsskålinn.  Styrl 
hans. Stadfest reglugjård fyrir 
hann. Styrkur tl stækkunar 
húsakynna. Samþykkt lántaka 
frú f. á. til stækkunar húsnæðis 

10. Beiðni um að vera aukalæri- 
sveinn á Olafsdalsskólanum 

11. Samþykk tar reglur fyrir stjórn 
æðarr: ktarfjolagsins við Breiða- 
fjörð og str andaflóa og um út- 
borgun "láns handa fjelaginu … 

  

    

ls, 

—1
 

cu
 

95 

95 

95



[ala i 

B-deild, 
1887. 
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Um ad Bardastrandarsyslu verdi 
med lågum skipt i 2 syslufjelåg 

13. Urskurðað um ágreining milli 
tveggja hreppa útaf f kostnaði við 
eyðingu tólgtens 

14. Neitað um styrk til kvennaskól- 
ans i Reykjavik... 

15. Samþykkt leyfi forseta amts- 
ráðsins til hallærislána handa 
Strandasýslu og Barðastrandar- 
BÝÐ veneeereeerrrerreenssnnnee 

16. Sýslu veitt leyfi til að taka lán 
til að efla samgöngur með því 
að koma upp gufubát ............ 

17. Veitt samþykki til að stofnað- 
ar verði 6 lögferjur í Ísafjarðar- 

  

18. Beiðni um að fella nokkra vegi 
úr tölu sýsluvega í Isaf fjarðar- 
sýslu … 

19. Samþykkt, að vegkafli einn i 
Dalasyslu skuli vera sysluvegur 

20. Beðið um styrk úr landssjóði 
til aðgjörða á veginum yfir Lax- 
árðalsheiði 2... 

21. Beðið um styrk úr landssjóði 
til framhalds endurbóta á aðal- 
póstleiðinni kringum Gilsfjörð 

22. Beðið um aðgjörð á fjallvegin- 
um yfir Rauðamelsheiði 

23. Beðið um meðmæli til styrks 
úr landssjóði til að bæta veg- 
inn eptir Norðurárdal ........ … 

24. Bedid um medmæli til styrks 
úr landssjóði til að bæta veg- 
katla á aðalpóstleiðinni í key vk- 
tóla reppi sr 

25. Beðið um meðmæli til styrks 
úr landssjóði til að bæta veg- 
kafla á aðalpóstleið í Geiradals- 
hreppi …….….…...sssseeeererrersere m8e 

26. Samþykkt tvö ný yfirs setuhjeruð 
í Ísafjarðarsýslu BR 

27. Staðfestur úrskurður  sýslu- 
nefndar um tölu verkfærra 
manna 1 hreppi sr. 

28. Åætlun um tekjur og gjöld 
jafnaðarsjóðs vesturamtsins 1888 

  

   
       

     

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
A. Til eflingar bunadi. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 
og 1887. 

10. gr. C. 4. 
Borgarljarðarsýslu til að kaupa jarðyrkju- 

cs
 

verkfæri handa hreppum sýslunnar ... 
Mýrasýslu til búfræðingahalds ............ 
Hermanni Jónassyni til að gefa út bún-    

aðarrit.. 

Húnavatnssýslu til búnaðarskólans á 
Hólum... 

Skagafjarðarsýs 
Hólum... sueeeeereeeerererrerrerrerkenee 

i til jarðepli til útsæðis 
geyjarsýslu og Norður-þingeyj- 

l launa tyrir jarðabótastörf 
lu til búnaðarskólans á 

til styrktar búnaðarfjelög- 

      

     
Byðum 

UML sssssssseseeeeeeses erne kernerne r rn 
Suður-Múlasýslu til verðlauna fyrir jarða- 

til styrktar búnaðarfjelögum 
fjelaga í norður- og austur- 

bætui 
Til bi 

amtinu 
Til bún 
Lil búnað 
Fil vatnsveitin 

  

    
   
   

  

   

    

    

búnaða 

fi unhalds 

    

      

    

   

  

   

isneshrepps ...... 
mamannahrepps.. 
bótum i Safarmyri 

| Borgarhafnarhrepps 

  

  

syningar, 
una fyrir 

Barðastrand. arsýslu til ferðabúfræðings .. 
„jærðabóta starfa 2... 

ræðings og búnað- 
Hvamms- 

    

Saud: og    

  

   
   
     

    

akaupa 
| að moka Íran 
frunhald s vatnsveiting- 

  

k DE OD 144 „fr Er ed til 2 búnaðarlje- 
jarðabætur     

færakaupa, búnaðarfjelags Hvolhrepps 
og verðlauna fyrir jarða læt bur sees 

Syýslunefnd Kjósar- 
    

  

  

     

  

  

  

     

búfræðinga, til að hlaða vörður til leið- 
beiningar sjólarendum og til að gjöra 
skipakvi sssssseeeveeeeeeres vreernren kernen 

Árnessýslu ings, jarðabóta og 
framhalds  fræmskurðar í ýmsum 
hreppum 

I 
i 

A
-
I
!
 

R
a
 

=
 

(<m
) 

sunnan Síðuna 107



Borgarfjarðarsýslu til búnaðarfjelaga ... 
Reykjavík til framræglu .. 
Vestmannaeyjasýslu til verðlauna fyrir 

jardabætur ……..ssssssssuee vennerne vene kernens 
MS rasssl til ferðabúfræðinga 

'ði til verðlauna fyrir túnrækt 
mi 16 búnaðar- og framfarafjelaga í 

norður- og austuramtinu 

    

Samkvæmt fjárlög gunun1 fyrir 1886 
og 1887, 10. gr. C. 5. a. 

Til vegagjörðar niður úr Svínahrauni ... 
framhalds Vaðlaheiðarvegarins 
aðgjörða á vegunum yfir Vatnsskarð 

  

og Siglufjarðarskarð Skagafjarðar- 
sýslu gin sr 

-— endurbót: í fjallveginum yfir Las 
Aalsheiði seere. 

  

vegagjörðar frá Fóelluvötnum áleiðis 
til Reykjavíkur 

    

  

   

   
   

        

  

b. vegum. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 

og 1887, 10. gr. G. 5. b. 
Til aðgjörðar á aðalpóstleiðinni fram með 

Esjunni 
— endurbóta á 

all venner nvenesrrn , 
— að gjöra brú yfir Grundarháls í Borg- 

arfjardarsyslu nssseereererererernrrree 

C. | , “ú PP 

Og prostsekk NA. 

Samkvæmt fjårlågunum fyrir 1886 
og 1887, 13. gr. A. b. 2. og 6. 

Til pre stakalla se kr enn nse 
— uppg I fapresta og prestsekkna 

D. Tel kvennaskóla, barnaskóla og 
alþýðuskóla. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 
og 1887, É 

Til kvennaskólans    
— — - Ytri-E) 

  

— barnaskólans á Leirá. 
- — í Stokkse syrarhreppi 
— - Ölveshreppi ............ 
— — á Skipaskaga RANA 

— — í Gaulver jabæj: trhreppi 
Seltjarnarneshreppi 
Vestmannaeyjum... 
Sauðárkróki 
Reynivöllum 
Eskifirði 
Seyðisfirði 
Hnífsdal 
Gerðum 

á Vatnsley suströnd 

    

107 

151 

99 

  

Bis, 
(il barnaskólans á Siglufirði ............... 108 
— alþýðuskólans í Hljeskógum 108 

| E. Til visondalegra og verklegra 
fyrirtækja. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 
og 1887. 

16. gr. 4. b. 
Bergsteini Jónssyni til að læra fiski- 

klak ssssseneeeeeeeeeseeeeererenten vrrresse 12,100 
16. gr. 14. 

Til sjómannakennslu á Ísafirði ...... ..... 4 
Sjera Páli Pálssyni fyrir kennslu heyrn- 

ar- og Málleysingja „2... 12 
Til fornleifafjelagsins ....................0... 12 
Stefáni Jónassyni til framhalds landbún- 

aðarnámi og til að koma til Islands 
sljettunarvjel 0... 12 

Prestaskólakandidat Hafsteini Pjeturs- 
syni til að ljúka guðfræðisnámi við há- 
SkÓlann 2... 60 

Til útgáfu á dómasafni =... 100 
Til að búa undir prentun „Diplomatariun 

islandiðtma.. 2... veerereeeeeeererren se 108 
Jónasi Helgasyni organista til útgáfu 

Söngkennslubók fyrir byrjendur ... ... 132 
Sigurði Kristj jJánssyni bóksala til að gefa 

út kennslubók í sjómannafræði......... 151 
17. gr. 

"Til ad kaupa 1000 expl. af ritgjård um 
surhey eptir Årna Thorsteinsson land- 
Íógeta til gefins útbýtingar meðal al- 
MEÐNINGS ll 108 

ÁUGLÍSINGAR UM ÚTKOMIN LÖG 0. Fl. ð, 

37, ÖT, TT, 125, 133 
öl! 

EMBÆTTASKIPUN OG SÝSLANA (veiting og 
lausn) 12,36, 44, 592, 56, 60, 68, 76, 

84, 100, 108, 124, 1392, 140 

ÁUGLÝSINGAR UM ÓVEITT EMBÆTTI OG SÝSL- 

ANIR 12, 36, 44, 60, 68, 76, 84, 100, 

108, 124, 139, 140 

HEIÐURSGJAFIR „on er 124 

| HEIDURSMERKI 200200 se 52, 100 

Roxstnn........ versene FARA BARA 124 

LOGTIGN a seneste ener nerve eger 108 

FERÐA ÁÆTLANIR. 
Um o.—8. ferð landpóstanna 1887 ...... 6 

9.—12. — — — og 
— 14. — — 1588 ....,. 109 
— ferðir póstgufuskipanna — ...... 136



X 

Bls. Bis, 

KONUNGSLEYFI. b. Pjodkjørnir sGssssssesssseeeeerererrrrenr ner 68 

Konungsleyfi til að reka lyfjaverzlun á | 
Seyðisfirði ........000.0.0 0000... 108 

> 

AMTSRÁÐSKOSNING. 

1 norður- og austuramtinu ..........0.. 108 
- suduramtinu 2... renees 152 

Nýir ALÞINGISMENN. 

a. Konungkjörnir .....0 …. 60. AUGLÝSING UM STJÓRNARTÍÐINDI „10.00.0000. 152



A. Á. 
Atfermingarskýrteini skipa, 147. 
Afgreiðsla útflutningaskipa, 148. 
Afgreiðslugjald, skilyrði fyrir a. 

og vitagjaldi af skipum, 120. 
Akureyri, amtsbókasafnið þar, 

102. 
Alþingismál, 9, 50, 61, 7ó, 77, 

79, 80, 82. 
Alþingismennska, konungkjörnir 

alþingismenn, 60; lögð niður 
þingmennska, 66; um kosn- 
ingu á alþingismanni, 66; 
kosinn alþingismaður, 68. 

Alþýðuskóli, í Hljeskógum, 102, 
108. 

Amtsbókasafn, í Stykkishólmi, 
reikningur þess 1886. 
147; á Akureyri, 102. 

Amtsráðsfundir, sjá Amtsráðs- 

fundarskýrslur í Efnisyfirlit- 

inu. 
Amtsráðskosning, 108, 152. 
Arnljótur Ólafsson, prestur, al- 

þingismaður, 60. 
Auglýsing, um útkomin lög o. Íl. 

sjá Auglýsingar í Efnisyfirlit- 
iuu; um póstmál (ný brjef- 
hirðing í ulvesi), 11; um út- 
hlutun styrks til eflingar 
búnaði, 11. 

Aukaútsvar, um skyldu bónda 
til að greiða a. og lausafjár- 
tíund af útibúi í öðrum 

, hreppi, 119. 
Á búðarjörð, handa presti, 135. 
Árgjöld af brauðum, vangoldin 

„ 154. 
Arni Bjarnarson, 

, kandídat, 132. 
Árni Thorsteinsson, landfógeti, 

, alþingismaður, 60, 108. 
Asa prestakall í Vestur-Skapta- 

„ fellsprófastsdæmi, 76. 
Ásgeir Blöndal, hjeraðslæknir, 

„ 108. 
Áætlun, um 5.—8. ferð land- 

póstanna 1887, 6; um 9. 12. 

ferdå 1887 og 1.—4, ferå 1888, 

95, 

prestaskóla- 
   

B 
B 

Registur 
nafna og orða. 

109; um ferðir póstgufuskip- 
anna 1868, 136. 

B. 
Bandaríkin í Vesturheimi, kon- 

súlar-agent þeirra, 124. 
Barðastrandarsýsla, um að B. 

verði skipt í 2 sýslufjelög, 
96; lán til að afstýra hall- 
æri þar, 97. 

Barnaskólar, styrkur til þeirra, 
sjá Styrkur úr landssjóði í 
Efnisyfirlitinu. 

Benidikt Blöndal, umboðsmað- 
ur, amtsráðsmaður, 101. 

Bergsteinn Jónsson, laxaklaks- 

nemi, 12, 100. 
Bjarni Jensson, hjeraðslæknir, 

140. 
jarni Pálsson, prestur, 132. 
löndal, Asgeir, hjeraðslæknir, 

108. 
Blöndal, Benidikt, umboðsmað- 

ur, amtsráðsimaður, 101. 
Bókavörður við landsbókasafn- 

ið, sýslanin sem b., 84. 

  

Brandur Tómasson, prestur, 76. | 
Brauð, sjá prestaköll. 
Bráðabirgðaruppbót handa fá- 

tækum brauðum, öl. 
Briem, Halldór, kennari 

Möðruvallaskólann, 140. 
Briem, Ólafur, alþingismaður, 

varaamtsráðsmaður, 108. 
Briem, Páll, sýslumaður, mála- 

flutningsmaður, 76. 

við 

3únaðarfjelög, styrkur til þeirra, 
72, 108, 107, 151. 

Búnaðarsjóður norður- og aust- 
uramtsins 1886, 87; vest- 
uramtsins 1886, 95, 145; 
norður- og austuramtsins 1886, 

102. 
Búnaðarskólagjald í suðuramt- 

inu 1886, 69, 144; í vestur- 
amtinu 1886, 95, 146. 

3únaðarskólasjóður norður- og 
austuramtsins 1886, 86. 

Búnaðarskóli, um styrk handa. 

b. af jarðelda-styrktarsjóði, 
66; um stofnun b. á ,Hvann- 
eyri, 73; b. í Ölafsdal, 
95, 130; b. á Hólum, 102, 
103, 106, 107, 113; b. á Eyð- 
um, 108, 106, 107, 114. 

Búnaður, styrkur til eflingar 
búnaði, sjá Styrkur úr lands- 
sjóði í Etnisyfirlitinu. 

Bækur, styrkur til útgáfu b., 
36, 100, 108, 132, 151. 

Bænarskrå, um leyfi til hall- 

ærislántöku, ö6; um prentun 
á ritgjörð um ráð til að af- 
stýra manntjóni af skiptöp- 
um, 70; um meðmæli til 
styrks til umbóta á sýslu- og 
póstvegum, 71; um breytingu 
á reglugjörð fyrir kvenna- 
skóla, 73; um leyfi til lán- 
töku til búnaðarskólastofnun- 
ar, 73; um styrk til að vera 
aukalærisveinn á búnaðar- 
skóla, 96; um að fá greiddan 

úr jafnaðarsjóði helming af 

kostnaði við heimflutning á 

heyrnar- og málleysingja frá 

Kaupmannahöfn til Islands, 
101; um leyfi til að fá hrút 

fluttan frá Skotlandi til Ís- 

lands, 103; um styrk til lífs- 

uppeldis í  viðurkenningar- 
skyni fyrir skipasmíðar, 104; 

um styrk til að kynna sjer 
laxa- og silungsklak, 106. 

D. 

Dalasýsla, sýslumannsembættið 
þar, 76, 100. 

„Diplomatarium 

108. 
Dómasafn, 100. 

Dyrhólalhreppur, skipting hans, 

islandicums, 

Dýrafjarðarþinga 
132. 

Dýratollur, reglugjörð um d., 

95. 

prestakall,



E. 
Einar Ásmundsson, 

maður, amtsráðsmaður, 
108, 124. 

Einar Guðjohnsen, hjeraðslækn- 
ir, 52. 

kiríkur Björnsson, 
Eiríkur Olafsson 

fastur, 100. 
Eptirgjaldslinun, 

á þjóðjörð, 120. 
Eptirlaun prostsekkna, er njóta 

umboðs- 
101, 

124. 
prå- 

bóndi, 

Kuld, 

beiðni um e. 

náðarárs, 150. 
Ernst, H. J., cand. pharm., 

108. 
Esjan, vegurinn fram með E., 

12. 

E. Th. Jónassen, amtmaður, 
alþingismaður, 59, 60, 94. 

Eyða-búnaðarskóli, 103, 106 
107, 114. 

Eyvindarhóla prestakall, 132. 

F. 

Fensmark, fyrv. sýslumaður og 
bæjarfógeti, um ályktun neðri 
deildar alþingis útaf skuld F. 
til landssjóðs, 79. 

Ferðaáætlan, sjá Áætlan. 
Fiskiskip útl lend, leyfi í þeirra til 

að flytja feng sinn á land á 
Íslandi og selja hann þar, 
52. 

Fiskiveidar, um að útlend fiiski- 
skip hafi leyfi til að flytja 
feng sinn í land á Íslandi og 
selja hann þar, 57; um synj- 
un staðfestingar á |agafrumv. 
um fiskiveiðar í landhelgi, 
61; 
um skipum, 12 

Fjallaþinga prestakall, ábúðar- 
jörð handa prestinum par, 
138. 

Fjallv egir, fjárveiting til þeirra, 
sjá Styrkur úr landssjóði í 
Efnisyfirlitinu. 

Fjarðarheiði, vegurinn yfir F 
105 

Fjárkláði, um greiðslu kostnað- 
ar útaf f., 101. 

Flatevj jarkirkju reikningur 1885 

. 

áð, 92. 

Fornleifafjelagið, 12. 
Fóelluvötn, vegur þaðan til 

Reykjavíkur, 151. 
Fulltrúi stjórnarinnar á alþingi, 

(—. 

samþykkt um f. á opn- 

XII 

Gr. 
bæjar prestakall, 108 

, 
Gaulverja 

140. 
Geiradalshreppur, vegurinn yfir 

G., 98. 
Gilsfjörður, endurbót á vegin- 

um kringum G., 98. 
Gísli Finarsson, prestaskóla- 

kandídat, 140. 
Gjal atje, beidni um styrk af 

8. 65. 

Gjalasjóður Guttorms prests 
Þorsteinssonar 1886, 1; Hann- 
esar prestaskólakennar a Arna- 
sonar 1886, ö; Jóns Sigurðs- 
sonar til Vallahrepps 1885— 
1886, 86; Guttorms prófasts 
Þorsteinssonar 1886, SS; Pjet- 
urs sýslumanns þorsteinson- 
ar 1886, 88. 

Gjafsóknarmál, målskostnadur 
i g., 150. 

Gjöf Halldórs Andrjessonar 
1886, Jóns Sigurðssonar, 
119. 

Gram, N. Chr., konsúlar-agent, 
124. 

Grímur Thomsen, dr. phil., 
amtsráðsmaður, 56. 

Grundarháls í Borgarfjarðar- 
sýslu, vegurinn yfir G., 140. 

Grunnleigur, lögtak fyrir ógoldn- 
um til landssjóðs, g. 10. 

Guði oh nsen, Einar, hje raðslækn 
ir, 52, 

Gudmu ndur T horgrimsen, kaup- 
madur, varaamtsráðsmaður, 
56. 

Gufubátur, lán til að efla sam- 
göngur með g., 97. 

H. 

(Hafsteinn Pjetursson, presta- 
skólakandídat, 60. 

Halldór Briem, kennari við 
Möðruvallaskólann, 140. 

Halldórs Andrjessonar gjöf, 36. 
!' Hallgrímur Melsteð, landsbóka- 

' vörður, 132. 
Hallæri, lán til að afstyra h., 

34, 121; um gjafafje til að 
afstýra h., 65; hallærislán- 
taka, 70. 

'Hallærislán, sjá hallæri, um 
eptirgjöf vaxta af h., 33, 51; 
um eptirgjöf á leisum 
frest á greiðslu a fborgana af 
h., 50, öl. 

og | 

Hannes L. Þorsteinsson, prest- 

  

   

ur, 135. 

Havsteen, J., amtmaður, al- 
þingismaður, 59, 60, 101. 

Heiðursejafir, 194. 
Heiðursmerki, 52, 100. 
Helgastaða prestakall, 68. 

' Hengladalsá, 107 

Hermann Jónasson, búfræðing- 
ur, 36. 

Heyrnar- og málleysingi, 71, 
101. 

Hítarnesþinga prestakall, 76, 
140. i 

Hjallafor í Olvesi, 107. 
Hjaltalín, Jón A., skólstjóri, 

alþingismaður, 60. 
" prestakall,        

   

  

turaaan 
CUrsSson, 

  

tgafjarðar- 
á þingstað 

staða þjóð- 

þar gagnvart 
ra um, 122. 

órar, Stjórnartíðindi til 

Hrep ppur, skipting h., 44, 198. 
lúnavatnssýsla, eptirgjöl á leig- 
um og frestur á greiðslu 
afborgana af —hallærisláni 
veittu H., 51; hallærislán 
handa H. 191. 

Hvamms prestakall í Norður- 
árdal, 100, 140. 

Hvamms prestakall í - 

  

fjarðarprófastsdæmi, 108. 
Hvanneyrar prestakall, 124. 
Hvanneyri, um stofnun búnar- 

skóla þar, 73. 

I, I 
Innflutningur á kvikfje, 102, 

  

Ísleifur Gíslason, prestur, amts- 
ráðsmaður, 159. 

d. 

Jafnaðarsjóður 
1886, 69, 148: 

suðuramtsins 
I558 (áætlun),



74: norður- og austuramtsins | 
1886, 89, 101; 1888 (áætlun), 
101; vesturamt sins 1886, 94, 
145; 1888 (åætlun) 985, 

J. Havsteen, amtmadu al- 
þingismaður, 52, 60, 101. 

Jóhannes D. Olafsson, syslu- 
maður, 60. 

Jóhann Kn.  Benikidtsson, 

prestur 44. 
Jón A. Hjaltalín, skólastjóri, 

alþingismaður, 60. 
Jónas Helgason, organisti, 132. 
Jónassen, E. Th., amtmaður, 

alþingismaður, 52, 60, 94. 
Johnsen, Þorgrímur, hjeraðs- 

læknir, 52. 
Jón Arnason, landsbókavörður, 

S4. 

Jón Jónsson, sæluhúsvörður, 74. 
Jón Magnússon, prestur, 100. 

umboðsmaður, 
varaamtsráðs- 

Jón Sigurðsson, 
alþingismaður, 
maður, 108. 

Jón Steingrímsson, prestaskóla- 
kandidat, 140. 

Jón Sveinsson, prestur, 36. 
Jón Þorkelsson, cand. mag., 108. 

R. 

Kaupstaðarborgarar, skylda 
þeirra til að greiða presti 
otfur og dagsverk, 149. 

Kálfatellsstaðar prestakall, 44, 
140. 

Kirkjur, um sölu á kirkjujörð, 6, 
121; um sölu á skógaritaki k., 
74; kirkjureikningar úr norð- 
ur- og austuramtinu 1685— 
1886, 91. 

Kjósar- og Gullbringusýsla, 
eptirgjöl vaxta af hallæris- 
láni handa K., 33; um leyfi 

hallærislántöku handa K., 
56. 

Kjörbækur vid prestakosningar, 
35. 

Klausturhóla prestakall, sam- 
eining þess við Mosfell og 
Þingvelli, 84. 

Kleyfahreppur í Vestur-Skapta- 
fellssýslu, um skipting hans, 

123. 
Kolfreyjustaðar prestakall, 124. 
Kolviðarhóll,  sæluhúsið þar, 

ðí, 74. 
Konsúll, 194, 

XI 

esting, á 
118. 

Konungsstadf 
lagsskrårvidauka, 

Kudåds, fje til ad moka fram 
K., 107 

Kuld, I "víkur Ólafsson, prófast- 
ur, 100. 

Kvennaskóli, í Reykjavík, 73, 
96; á Ytri-Ey, 100, 102; á 

Laugalandi, 68, 102. 
Kvikfje, um innflutning á k., 

103, 119. 

L. 

Lagaskóli, 82. 
Lagasvnjun, 9, 61, 
Landamerki, kostnaður 

setning landamerkja, 104. 
L andsbankinn, reikningar hans, 

77, 80, 82. 
vid 

  

,   

  

   

3, 53, 55, 93, viðauki, 
við reglugjörð fyrir l., 41. 

Landsbókasafnið reikningur > 

þess, 127; bókavarðarsý slan- 
in við það, 84, 132. 

Landssjóður, lögtak fyrir ó- 
goldnum grunnleigum til 1., 
10; skuld Fensmarks til l., 
70. 

Laun, útborgun á 1. úr aðal- 
fjehirzlun ni, 118. 

Lausafjártíund, um skyldu 
bónda til að greiða Í. og 
aukaútsvar af útibúi í öðrum 
hreppi, 119. 

Laxárdalsheiði, vegurinn yfir 
L., 97, 107. 

Laxræktartjelag, 140. 
Lán, til að afstýra hallæri í 

Snæfellsness- og Hnappadals- 
sýslu, 34; handa sýslunefnd 
Suður-þingeyjarsýslu, 121; 
hallærislán handa Húnavatns- 
og Skagafjarðar sýslum, 121. 

Lárus Halldórsson. utan þjóð- 
kirkjuprestur, 36. 

Legatsjóður, 

1886, 85. 
L. E. Sveinbjörnsson, yfirdóm- 

ari, alþingismaður, 60. 
Leyfisbrjef, til lyfjaverzlunar 

108. 
Lotteri, 34. 

Lónsheiði, 
106. 

Lyfjaverzlun, á Seyðisfirði, 108. 

vegurinn L., yfir 

Læknishjerað, hið 12., 62, 60, 
108; hið 17., 108, (94, 140. 

Lögferjur, nýjar, 97. 
Lögrjett, ný, 95. 

Lögtak, fyrir ógoldnum grunn- 

skipu- | 

Jóns Sigurðssonar 

(Oddur Eyjólfsson, bóndi, 

leigum til landssjóðs, 10. 
Lögtaksgjörðir, fyrirfram-borgun 

gjalda fyrir l., 1öl. 
Lögtign, 108. 

M. 
Magnús Stephensen, landshöfð- 

ingi, 52, 
Manntjón af skiptöpum, 

gjörð til að afstýra m., 70. 
Maríu- og Pjeturslömb, synj- 

un staðfestingar á lagafrumv. 
um afnám svokallaðra M. og 
P., 

Málikoðtnaðar, í gjafsóknarmáli, 
150. 

Melakirkja, um sölu á skógar- 
ítaki tilheyrandi M., 74. 

Melsteð, Hallgrímur, landsbóka- 
vörður. 192. 

Munkaþverárkl.kirkju reikning- 
ur 1885—86, 91. 

Mýra- Borgarfjarðarsýsla, 
sýslumannsembættið þar, 60. 

Mýrasýsla, eptirgjöf vaxta af 
hallærisláni handa M., öl. 

Mývatnsöræfi, vegurinn yfir M., 
105. 

Mælifells prestakall, 36, 100. 
Mælingar á sjó, um þingsálykt- 

un um m., 50. 

rit- 

, 

og 

Möðruvallakl.kirkju reikningur 
1885—86, 91. 

Möðruvallaskó!inn, kennara- 

embætti þar, 12, 140. 

N. 

Náðarár, 150. 
Norðurárdalur, 

98, 107. 
vegurinn yfir N., 

0. Ó. 
Odda prestakall á 

um, 12. 

Rangárvöll- 

124. 
Olafsdalsskólinn, 95, 180. 
Ólafur Briem, alþingismaður, 

varaamtsráðsmaður, 108. 
Olafur Magnússon, prestaskóla- 

kanídat, 132. 
Olafur Sigurðsson, umboðsmað- 

ur, 108. 

pP 

Påll Briem, syslumadur, måla- 
flutningsmaður, 76. 

Páll Pálsson, prestur, 12.



Pósteufuskip, um ferðaáætlun 
póstgufuskipanna til Íslands 
1888, 147. 

Póstmál, auglýsing um póstmál 
(ny brjefhirðing í Olvesi), 

1l; ferðaáætlanir landpósta 
og póstskipa, sjá Áætlan; um 
ferðaáætlan póstgufuskipanna 
til Íslands 18 147.      

   

  

Prentsmiðjusjóður norður- og 
austuramtsins 10— 1886, 
88. 

Prestaköll, viðvíkjandi þings- 
ályktun um ny låg um skip- 
un þeirra, 9; veitingarbrjef 
fyrir þeim, 9; skilningur á 

  
10. gr. í lögum um hluttöku 
safnaða í veitingu brauða, 

33; kjörbækur við presta- 
kosningar, 35; bráðabirgðar- 
uppbót handa fátækum brauð- 
um, öl; um greiðslu árgjalda 
frá einu p. til annars, 56, 
77; um heimild landshöfð- 
ingja til að ráða til lykta 
breytingum á  sókna- og 
brauðaskipun, 74; sameining 
prestakalls við tvö önnur, 
Sd; um stöðu þjóðkirkju- 
prestsins í Hólma prestakalli 
í Reyðarfirði gagnvart utan- 
þjóðkirkjumönnum þar, 192; 
um  vangoldin árgjöld af 
brauðum, 13 34; um að aðstoða 
prest til að útvega sjer á- 
búðarjörð, 135; um breyt- 
ingu á sóknaskipun í 2 presta- 
köllum, 185; gjalddagi á 
prestsmötu og um skyldu 
borgara og annara sjálfstæðra 
kaupstaðarbúa til að greiða 
presti offur og dagsverk, 149. 

Prestaskólasjóðurinn 1886, 35. 
Prestsekkjur, 99, 150. 
Prestsekknasjóðurinn 1886, 1. 

  

Prestsmata, lddagi á p., 149. 

R. 
Rauðamelsheiði, aðgjörð á veg- 

inum yfir R., 98. 
Refar, reglugj örð um eyðing 

r., 95; ágreiningur útaf kostn- 

aði við eyðing r., 96. 
Reglugjörð, viðauki við r. fyrir 

landsbankann, 41; um eyð- 
ingu refa og um dýratoll, 95; 
fyrir í búnaðarskóla  vestur- 
amtsins í Ólafsdal, 130. 

Reykhólahreppur vegurinn 
ts 98. 

um 

' Reykjavik, 

XIV 

endurborgun á láni 
til vegagjörðar, 10. 

prestakall, 100, 
handa R. 

Reynistaðar 
132, 

Upur prestakall, 152, 

S. 
Sameining prestakalls við tvö 

önnur, 84. 
Samgöngur, lán til að efla sam- 

97. göngur með gufubát, í 
Sandfells prestakall í Oræfum, 

140. 
S. EBE. Sverrisson, sýslumaður, 

100. 
flutningur 

amtsráðsmaður, 94, 
Seyðisfjarðarhrey bur, 

á þingstað þar, 121 

  

Si iglufjarðarskarð, vegurinn yfir 
S., 68, 104, 

Sigurður Kristjánsson, bóksali, 
151. 

Sigurður Þórðarson, sýslumað- 
ur, 60. 

Sjóðir, reil:ningar ýmsra s., sjá 
Efnisyfiritið. 

Sjóður, af árgjöldum br auða 
  

  

1886, 9: fátækra 

Norðurlandi 
Sjómannafræði, 

151. 
Sjómannakennsla, á 
Sjómælingar, 50. 
Skagafjarðar“ sla, sýslumanns- 

embættið þar, 60; hallærislán 
handa 8., 191. 

Skagaheiði, kostnaður við setn- 
ing landamerkja á 3., 104. 

Skattanefndir, um sendingu 
brjefa s., 84. 

Skipakví, fje 
107. 

Skiptapar, titgjörð 
stýra manntjóni af 

Skipting hrepps, 44, 128. 
Skipulagsskrá, staðfesting kon- 

ek! K 

1886, 2 

kennslubók í s., 

Ísafirði, 4. 

   

til að gjöra s., 

að 
70. 

til 

    

ungs á viðauka við s. fyrir 
styrktarsjóð Kristjáns kon- 
ungs níunda, 118. 

Skólajörð undan þegin tekju- 
skatti, 150. 

Skúli Skúlason,  prestaskóla- 
kandídat, 12. 

Sljettuhreppur, tala verkfærra 
manna þar, 98. 

Slettunarvjel, 12. 
Snæfellsness- Hnappadals- 

sýsla, hallærislán handa Sn., 
34; um kosningu á alþingis- 
manni fyrir Sn., 66. 

  

| | Sóknaskipun, 

al- | 
A breyting 

135. 

Spánarfiskur, um 
Stefán Gíslason, 

68, 124, 

toll å S., 82. 
aukalæknir, 

Stefán Jónasson, landbúnaðar- 
nemi, 12. 

Stefán Jónsson, prestur, 94, 140. 
Stefán Jónsson, umboðsmaður, 

68. 

Stefán Jónsson, uppgjafaprest- 
ur, 124. 

Stefán Stefánsson, settur kenn- 
ari, 140. 

Stephensen, Magnús, landshöfð- 

ingi, 52. 

Stjórnartíðindi, um 8. til hrepp- 
stjóra, 839. 

Stjúpbí 
   

n, skylda þeirra til að 
   

  

        

   

framfæra úpforeldri sitt, 

Stj pforelk ri, skylda stjúpbarna 
til að frardfæia 34. 

Str: andasysla, um eptirgjöl á 
igum og frest á greiðslu 

afborgana af Í 50; 

um gjafafje ti afstýra 
hallæri þar, 65; lán til að 
afstýra hallæri þar, 97. 

   
Stykkishólmur, atmtsbókasafnið 

bar, 147. 
Styrktarsjóður, þeirra er bíða 

tjón at Jarðeldi, fyrir 1686, 
verðugra og þurfanda kon- 

ungslandseta og ekkna þeirra 
í suðuramtinu 1886, 69, 144; 

fátækra ekkna og munaðar- 
lausta barna í Evjafjarðar- 

og Akureyrarkaupstað 
„59; viðauki við skipu- 

resskrá á styrktarsjóði Kris 
áns konungs hins níunda, 11 
styrktarsjóður Kristjáns kon- 
ungs níunda 1 1586 til 34 1887, 
12 

Styrkir úr lands 
vfirlitið. 

     
íði, 

  

sjá Efnis- 

  

Stöðvar prestakall í Stöðvar- 
firði, 140. 

Súrhey, ritgjörð um s., 108. 

  

Sveinbjörnsson, L. E., yfirdóm- 
ari, alþingismaður, 60. 

Sveinn Eiríksson, prestur, 140. 

Sveitarstyrkur, 
66. 

Sveitfesti burfalings, 123, 135, 
149, 

Svin: vhraunsvegur „Vegagjörð nid- 
ur ú - Svínahrau mi, 59, 151. 

Síslusjóðir, ágrip af s.-reikning- 

endurgjald



um Í suðuramtinu 1885, 138; 

ágrip af s.-reikningum í vest- 

uramtinu 1885, 141. 

Sýsluvegir, breyting á. s., 97; 

nýir s., 97, 106. 

ræv 
Å 

Tekjuskattur, skólajörð undan- 

þegin t., 100. 
Thomsen, Grimur, 

amtsráðsmaður, 96. 

'Thorgríinsen, Guðmundur, kaup- 

maður, varaamtsráðsmaður, 

56. 

Vorkillii barnaskålasjodur 1886, 

67. , 

Thorsteinsson, Årni, landfågeti, 

alþingismaður, 60, 100. 

Tollur, um t. á Íslenzkum fiski 

á Spáni, 82. 

dr. phil., 

Tómas Þorsteinsson, uppgjala- 

prestur, 100. 

Tóugren, ágreiningur útaf kostn- 

aði við eyðing t., 96. 

v vi 

U. Ú. 

Umbod, stærri og minni 

fjarðarsýslujarða, —0ð, 

Beynistaðarklausturs, | 

jafaprestar, 99. 
óðkirkjuprestur, 36. 

afgreidsla ú., 

  

  

1 
J 

1 utningaskip, 

  

XV 

Útsvar, kæra yfir ú., 103. 

Vaðlaheiði, vegurinn 
68, 104. 

Vatnsleysustrandarhreppur, 

mþykkt lán til að afstýra 

tallæri þar, 70. 
skarð, vegurinn 

vir V. 

        

yfir V., 

  

104, 

abætur, styrkur til þeirra, 

í Styrkur úr landssjóði í 

Hfnisyfirlitinu. 
Vegamál, 71. 
Veitingarbrjef fyrir brauðum, 

ítcála þeirra, 9. 
sjá    

  

Wfnisyfir- 

gsskýrslur, þings- 

ályktun un 
Verzlunarstað 

um 
v., 75. 

r, um lågilding v., 

    

skilyrði fyrir v. og 
. a i . 9 

slugjaldi at skipum, 

  

Vitfirringur, endurgjald kostn- 

aðar við flutning og geymslu 
117 V., diff. 

Y. 

Yfirsetukvennahjeruð, ny, 98. 

Yfirsetukona, påknun fyrir fram- 

kvæmdir í þeirri sýslan, 71. 

Þ- 
þingeyra prestakall, 36, 132. 

þingstaður, flutningur å p., 65, 

121. 
bjodjardir, um sålu p., 50; um 

niðurlagningu þurrabúða til- 

heyrandi þ., 5l; skýrslur um 

ástand þ., 78; beiðni landseta 

á þ. um eptirgjaldslinun vegna 
skepnumissis, 120. 

Þorgrímur Johnsen, 

læknir, ö2. 

Þorlákur Guðmundsson, alþing- 

ismaður, varaamtsráðsmaður, 

152. 
Þorsteinn Jónsson, hjeraðslækn- 

ir, alþingismaður, 68. 

Þorvaldur Ásgeirsson, prestur, 

36. 

Þóknun fyrir framkvæmdir sem 

yfirsetukona, "1. 
Þórður Olafsson, 

kandidat, 132. 

Þurfamenn, um lagafrumv. um 

takmörkun á fjárforræði þ., 

77. 
Þurrabúðir, niðurlagning þ., öl. 

Þykkvabæjarklausturs  presta- 
kall, 76. 

  

hjeraðs- 

prestaskóla- 

ÞÓR 

Æðarræktarfjelag á Breiðafirði 

og við Strandaflóa, 96.



 



Stjórnartíðindi B. 1. 1 

Agrip 
af reikningum nokkurra sjóða, sem eru undir umsjón biskupsins yfir Islandi, árið 1886. 

I. Prestsellsnasjodurinn. 

Tekjur: 

8% 

kr. 20 
  

kr. 582,63 

kr. 16496,74 

28,00 

— 64,00 
— 0,48 
— 24,00 

kr. 14990,00 

-—- 1600,00 

— 93,95 

— 83,79 

kr. 37,45 

— 44,00 

— 1,90 

— 8.00 

— 671,11 
kr. 17195,85 

kr. 400,00 

— 24.00 

— 16771,85 

kr. 17195,85 

kr. 2039,81 

— 91,35 
  

kr. 2131,16 

1. Sjóður við árslok 1885 

2. Árstillög og gjafir: 

á. presta 

b. biskups 

3. Vextir á árinu: 

á. af skuldabrjefum einstakra manna 

b. af ríkisskuldabrjefum 

c. af innstæðu i sparisjóði 

d. greiddir útistandandi vextir frá Í. á. . 

Hjöld : 

I. Úthlutað fátækum prestsekkjum á synodus 

2. Móti telkjulið 3, d færist til jafnaðar 

3. Sjóður við árslok 1886: 

a. veðskuldabrjef einstakra manna 

b. ríkisskuldabrjef 

c. innstæða Í sparisjóði. 

d. í útistandandi vöxtum . 

e. Í peningum hjá undirskrifuðum 

II. Gjafasjóður Gullorms prests Þorsteinssonar. 

Tekjur: 

1. Sjóður við árslok 1885 

2. Vextir á árinu: 

a. af ríkisskuldabrjefum 

þh. = veðskuldabrjefum 

c. = innslæðu í sparisjóði . 

d. greiddir ógoldnir vextir frá Í. á, 

Gjöld: 

1. Móti tekjulið 2, d til jafnaðar …… 

2. Burðareyrir fyrir brjef til Kaupmannahafnar a 

3. Greidd verðlaun stúdent Ólafi Davíðssyni fyrir titejörð hans: <þilskipa- 

veiðar við Ísland> (Andvari KI, bls. 148) 

* Sjera Daníels Halldórssonar á Fólmum 
á Höfða 

Reykjalins á Þönglabakka 

— Gunnars Ölafssonar 

— Jóns 

18. dag janúarmán. 1887. 

Reykjavík 1887. Prentsmiðja Ísafoldar. 

kr. 8,00 

— 0,30 

— 100,00 

Flyt 108,30 

1887



1887 

| 
mm

 
go
 

Sjóður við árslok 1886: 

a. Í veðskuldabrjefum 

b. í ríkisskuldabrjefum 

ec. Í sparisjóði 

d. ógoldnir vextir 

e. Í peningum 

III. Sjóður af árgjölun branða. 

Tekjur: 

Sjóður við árslok 1885 

Vextir á árinu: 

a. af ríkisskuldabrjefum 

b. af veðskuldabrjefum 

Gjöld: 

Úthlutað á synodus uppgjafaprestum og prestsekkjum 

Sjóður við árslok 1886: 

a. Tíkisskuldabrjef 

b. veðskuldabrjef 

Fluttar kr. 108,30 

kr. 1100,00 

— 836,27 

—… 70,63 

— 8,00 
— 7,96 

kr. 200,00 

— 1860,00 

IV. Sjóður fátækra ekkna á Norðurlandi. 

Tekjur : 

Sjóður við árslok 1885 

Vextir á árinu: 

a. af ríkisskuldabrjefum . 

b. af veðskuldabrjefum 

c. ógoldnir vextir frá Í. á. 

Gjöld: 

Greidd skuld til undirskrifaðs frá Í. á. 

Úthlutað fátækri ekkju 

Móti tekjulið 2, c. til jafnaðar 

Sjóður við árslok 1886: 

a. ríkisskuldabrjef 

hb. veðskuldabrjef 

c. útistandandi vextir 

d. í peningum 

Skrifstofu biskupsins yfir Íslandi, Reykjavík 31. 
P. Pjetursson, 

kr. 11,04 

— 52,00 

— 12,00 

kr. 276,00 

1300,00 

— 2022,86 

kr. 2131,16 
  

kr 2060,00 

kr. 2142,40 

kr. 82,40 

-- 2060.00 
kr. 2149,40 

kr. 1588,00 

— 75,04 

kr. 8,96 

30,00 

— 12,00 

— 16,00 

— 1612,08 

kr. 1663,04 

desember 1886.
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af reikningi landsbankans 1. október til 31. desember 1886. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. október 1886 

Meðtekið úr landssjóði í seðlum , 

Borguð lán: 

a. Fasteignarvæðslán  . . . . 2. 2... kr. 264,21 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 2 00. . — 4192,50 

c. Lån gegn handvedi . . .. ….…. — 100,00 

d. Lån gegn åbyrgd bæja- og sveitarfjelaga 8 1500,00 

Innleystir vixlar 
Innleystar åvisanir . 

Vextir af lånum greiddir å tímabilinu 1. okt til 31. desbr. 

(Hjeraf vextir åfallnir å reikningstimabilinu kr. 578,45 

Fyrirfram greiddir vextir fyrir sidari reikn- 

ingstimabil =. . . 2. . . 2 2... 2 — 2165,02 

, 

Disconto af vixlum 

Provision af lånum oe eee 

Tekjur alls 

Gjöld: 

Endurborgað bráðabyrgðarlán til landssjóðs . 

Lánað gegn: 

a. Fasteignarveði . . . . 2... - - 0. kr. 55595,00 

b. Sjálfsskuldarábyrgð 0... 0... — 12210,00 

c. Handveði AÐ 0... 0. 0. — 3500,00 

d. Ábyrgð bæja- og sveitarfjólaga „20. 0... —2650,00 

Keyptir víxlar 

Í sjóði 31. desember 

Athugasemdir : 
Eignir landsbankans 31. desember 1886 eru: 

Skuldabrjef: 

a. Fasteignarveðsskuldabrjf . . . . . . . kr, 289065,79 

b. Sjålfsskuldaråbyrgdarskuldabrjef . 2. 2... — 32695,00 

c. Handvedsskuldabrjef . . . . „0... — 14100,00 

d. Skuldabrjef bæja- og sveitarfjelaga „0... 0... 3950,00 

Víxlar 

Á vísanir 

Í sjóði 

Gjöld alls í 

kr. 15899,36 
— 110000,00 

—  6056,71 
— — 400,00 
— 425,00 
— 2743,47 

— 87,28 

— 2,45 

kr. 135544,97 

kr. 45000,00 

— 73955,00 
—  3750,00 
— 12839,27 

kr. 135544,27 

— 339810,79 
— 3750,00 
— — 200,00 
— 12839,27 

kr, 356600,06 

Landsbankinn hefir fengið úr landssjóði til 31. desember 1886 incl. i sedl- 

1887



1887 

UM... kr. 340000,00 
Vextir borgaðir til sama tíma . .....— 
Disconto af víxlum og ávísunum  . . . . 
Provision af lánum 2... 

Stjórn landsbankans 6. janúar 1887. 

L. E. Sveinbjörnsson.  Kiríkur Briem. Jón ) 

Reikningur 
styrktarsjóðs þeirra, er bíða tjón af jarðeldi, fyrir 

Tekjur. 

Sjóður við ársbyrjun (Stj.tíð. B 1886. 2. bls.): 
a. innritunarskírteini FA 
b. ríkisskuldabrjef . . ., 

c. í sparisjóði Reykjavíkur . 
d. i peningum hjå reikningshaldara 
Vextir: 
a. af innritunarskírteini fyrir ár til '''s' 86 
b. — ríkisskuldabrjefum til ”"/6 og 114" 86. 

c. — fje í sparisjóði a 
Samskotafje frá 1875 til styrkt Rr þeim, sem biðu tjón af 

Múlasýslum það ár (Stj.tíð. B 1886, 69. bls.) 

Gjöld. 
Styrkur veittur búnaðarskólanum á Eyðum: 
a. eptirstöðvar fyrir 1884 2... 

b. fyrir árið 1885 
c. fyrir árið 1886 
Sjóður við árslok: 
a. innritunarskírteini . BN 
b. ríkisskuldabrjef  C. 
c. í sparisjóði Reykjavíkur 

Reykjavík 8. dag janúarmán. 1887. 
Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 

16494,81 
102,80 

„245 kr. 356600,06 

Þ 'eturs: SON. 

1886. 

kr. 16500,00 
— 192800,00 
— 784,90 

— 15,84 kr, 30100,74 

kr. 660,00 

— 512,00 

. — 39,45 — 1911,45 
öskufallinu í 

— 1875,91 

Samtals kr. 32688, 10 

kr. 239,84 
—… 884,00 

— 228 „00 k r. 1351,84 

kr. 16500,00 

— 12800,00 

— 2086,26 31336,26 

Samtals kr. 32688, 10 

Samkvæmt tjárlögunum fyrir árin 1886 og 1887. 

16 gr. 14 
Veittar 100 kr. til þess að koma á fót sjómannakennslu á Ísafirði



Stjórnartíðindi B. 2. 5 

Ný-útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna. 
Auglýsing um þyngd á bögglum, er senda á milli konungsríkisins og Færeyja annars 

vegar og Íslandshins vegar, undirskrifuð af innanríkisstjórninni og ráðgjafanum fyrir 

Ísland 29. oktbr. 1886 (A nr. 21, bls. 82—83). 
Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur, undirskrifuð af konungi 

Lög 

Lög 

Lög 

11. nóvember 1886 (A nr. 22, bls. 84—85). 

um prentsmiðjur, undirskrifuð af konungi 4. desbr. 1886 (A nr. 23, bls. 86—-89). 

um breyting á lögum um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum 14. 

desbr. 1877, undirskrifuð af konungi 4. desember 1886 (A nr. 24, bls. 90—91). 

um breyting á lögum 8. jan. 1886 um lán úr viðlagasjóði til handa sýslufjelögum 

til æðarvarpsræktar, undirskrifuð af konungi 4. desember 1886 (A nr. 25, bls. 92 

—93). 
um að stjórninni veitist heimild til að selja þjóðjörðina Höfðahús í Fáskrúðsfjarðar- 

hreppi í Suðurmúlasýslu, undirskrifuð af konungi 4. desember 1886 (A nr. 26, bls. 

94—95). 
Tilskipun um rjett kvenna til að ganga undir próf hins lærða skóla í Reykjavík, presta- 

skólans og læknaskólans, og til að njóta kennslu á þessum síðartöldu skólum, und- 

irskrifuð af konungi 4 desember 1886 (A nr. 27, bls. 96--99). 

Auglýsing um að hinum innlendu, af eigenda hálfu óuppsegjanlegu ríkisskuldum með 

þe
 

4 hundruðustu í vöxtu, sje sagt upp til útborgunar 11. marz 1887 eður til leigu- 

breytingar í 3'/ af hundraði, undirskrifuð af ráðgjafanum 31. desember 1886 (A 

nr. 28, bls. 100— 107). 

Reikningur 
Gjafasjóðs Hannesar prestaskólakennara Árnasonar 1886. 

Tekjur. 
Sjóður við ársbyrjun: 
a. ríkisskuldabréf . . . . . . . . 2 2... kr. 33600,00 
b. í Sparisjóði Reykjavíkur . . . . . . 2 2. 2. — 1142,20 kr.34749,20 
Ársvextir: 

  

a. af ríkisskuldabrjefum ''/s og ''iz' 86 208 2 4 4 1344,00 
b. eptir sparisjóðsbók 2 2 — 42,99 1386,99 

Samtals kr. 36129,19 
Gjöld. 

Líffje Sigríðar Árnadóttur, systur gefandans (11.júníog 11. desember 1886) — 409,00 
Sjóður við árslok: 
a. rikisskuldabrjef  . . . . . 2... 2... kr. 33600,00 

b. í sparisjóði Reykjavíkur  . . 2. 2. 2. 2... 2 2 — 2129,19. 35799,19 

Samtals kr. 36129,19 
Reykjavík 8. janúarmán. 1887. 
Landshöfðinginn yfir Íslandi 

Magnús Stephensen. 
Jón Jensson, 

28. dag febrúarmán. 1587 

Reykjavík 1887. Prentsmiðja Ísafoldar. 

1887
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Póstleiðir. 

Milli Ísafjarðar og | 
Reykjavíkur. 

1. Frá Ísafirði. 

2. Frá Reykjavik. 

Milli Akureyrar og 
Reykjavíkur. 

1. Fra Akureyri. 

2. Frá Reykjavik. 

—
—
|
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Áætlu n 

  

um ð.--8. ferð landpóstanna 1887. 
  

  

  

  

  

  

Póststöðvar | 5. ferð. | 6. fer 

Ísaförður 91. apríl, 8. júní (14. júlí 118. ág. 
Vatnsfjörður 22. — |8. — 115. — 19. — 
Bær 23. — 9. — 116. — (20. — 
Márskelda 24. — 10. — 17. — 21. — 
Hjardarholt 25. — 11. — 18. — 2. — 
Arnarholt 26. — 12. — 19. — 24. — 
Hestur 27. — 13. — 120. — (24. — 
Saurbær 28. — 4. — 21. — 85. — 
(Fosså) | | | 
Leirvogstunga 28. — 4. — (21. — (25. — 

| | | 

Reykjavik | 9. maí (27. júní | 4. ág. | ö. sept. 
Leirvogstunga | 9. — 127. — |4. — | 38. — 
(Fosså) | | | 

Saurbær 10. — 128. — 5. — | 6. — 
Hestur 10. — 28. — |5. — | 6. — 
Arnarholt ll. — 29, — |6. — 17. — 
Hjarðarholt 12. — 80. — (7. — | 8. — 
Márskelda 13. — 130. — 18. — 8 — 
Bær ld. — 1. júlí | 9. — (9. — 
Vatnsfjörður Mö. — 2. — 10. — 0. — 

Akureyri (21. apríl! 7. júní 14. júlí (18. åg. 
Möðruvellir 21. — (7. — 14. — 8. — 
Steinstaðir 92, — (8. — 15. — (19. — 
Vidimyri 23. — |8. — 116. — 120. — 
Botnastadir 23. — {9. — (16. — 120. — 
Reykir 24. — (9. — 117. — (91. — 
Sveinsstadir 25. — 10. — (18. — (22, — 
Lækjamót 25. — (10. — |18. — 122. — 
Stadarbakki 26. — (11. — 119. — (23. — 
Staður 127. — (19. — 20. — 24. — 
Arnarholt 29. — 4. — 122, — 96. — 
Hestur (29. — (14. — 199. — (26. — 
Saurbær (30. — 15. — 128. — 127, — 
(Fosså) | | | | 
Leirvogstunga 30. — (15. — (23. — (27. — 

| ! | 

Reykjavik | 9. maí (97. júní | 4. ág. | 5. sept. 
Leirvogstunga | 9. — (27. | 4. — | 5. — 
(Fosså) | | | | 
Saurbær 10. — (28. — |5. — (6. — 
Hestur 10. — 28. — |5. — | 6. — 
Årnarholt ll. — 129, — |6. — 17. — 
Stadur 12. — 130. — |7. — | 8. — 
Stadarbakki 2. — (80. — | 8 — | 8. — 
Lækjamót 13. — 130. — |8.— (8. — 
Sveinsstaðir 13. — (1. júlí (9. — 9. — 
Reykir ld. — (1. — (9. — 19. — 
Botnastaðir 14. — 12. — (10. — 10. — 
Víðimýri 1. — (2. — (0. — 10. — 
Steinsstaðir 15. — (8. — (ll. — 1. — 
Möðruvellir 16. — |4£. — 9. — (12. —
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V.
 

| Milli Prestsbakka og 

| Påstleidir. 

Milli Akureyrar 
Seydisfjardar. 

|| 1, Frå ÅAÅkureyri 

2. Frå Seyðisfirði. 

  Reykjavikur. 

7. Frå Reykjavik. 

2. 

Eskifjarðar. 

1. Frá Prestsbakka. 

2. Frá Eskifirði. 

Milli Prestsbakka og 

Mýrar 

Frá Prestsbakka. | 

a 

að
 

Póststöðvar. 

Akureyr 
Ljósavatn 
Grenjaðarstaður 
Reykjahlíð 22. 
Grimsstadir 93. 
Skjöldólfsstaðir 24. 
Höfði 25. 

Seyðisfjörður 7. 

Hof 8. 

Skjöldólfsstaðir 9. 
Grímsstaðir 10. 

11 
) 

Reykjahlíð 
Grenjaðarstaður 12. 
Ljósavatn 13. 

Reykjavik 9. 
Gljúfurárholt 9. 

Hraungerði 
Ás 

Breiðabólsstaður 11. 
Holt 11. 

Vik 

Prestsbakki 
Mýrar 
Vík 
Holt 
Breiðabólsstaður 
Ás 
Hraungerði 
Gljúfurárholt 

  

Prestsbalkki 16. 
Sandfell 18. 
Kålfafellsstadur 20. 
Bjarnanes 21. 
Stafafell 91. 
Djúpivogur 23. 
Höskuldsstaðir 24. 
Arnhólsstaðir 94. 

25. Höfði 

Eskifjörðu 7. 
Höfði 8. 
Arnhóls    

  

Stalalell 

Bja TNANES 

Kålfafellsstadur 
Sandfell 

20. 
20. 
21. 

  

  

5. ferð. 

apríl | 

mal 

mal 

99. 

(94, — 

6. ferð. | 7. ferð. | 8. 

— 9. 
10. 
11. 
112. 
13. 
(14. 

júní | 9 
7. 
8. — 
9. 
9. — 

10. — 
ll. — 

09 
Að 

20. júní | 3. ág. 
20. — 3. — 
21. — | 4. — 
22 | 5. — 
23. — | 6. — 
24. — | 7. — 
25. — | 8. — 
26. — | 9%. — 

2. juli (15. åg. 
3. — 16. — 
4. 116. — 
5. — 17. — 
6. — (18. — 
7. 19. — 
7. — 119. — 
7. — (19. — 

18. juni 25 

98. 

(29. 
30. 

„ júlí 

18. júní (25. júlí 
19. 25. — 

20. 26. — 

21. — 27. — 

J 

19. 25. 

920. — 26. — 

91. — 126. — 
92. 27. 
24. 28. — 

24. — 
25. — 3 

28. 

26. — 131. 

15. 
15. 
(16. 
16. 
17. 
18. 
119, 

o
-
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a. Burtfarardagar póstanna frá endapóststöðvunum : Reykjavík, Ísafirði, Akureyri, Seyð- 
ísfirði, Eskifirði, og Prestsbakka eru fastákveðnir við þá daga, er nefndir eru í ferðaáætluninni, 
þannig að ekki sje lengur tekið við böggul- og peningasendingum en til kl. 7 kveldið næsta á 
undan. Við millistöðvar eru til teknir þeir dagar, er póstarnir mega leggja á stað þaðan í fyrsta 
lagi, og ber að afgreiða póstinn þann dag, eða svo fljótt, sem unnt er, eptir þann dag. 

b. Hvorugur aðalpóstanna (Eskifiarðarpóstur og Seyðisfjarðarpóstur) má fara frá Höfða 
í Vallahreppi fyrri en þeir eru báðir komnir til þessarar póststöðvar. 

1. 

10. 

11. 

12. 

Þessir eru aukapóstar: 

GULLBR INGUSYSLUPÓSTURINN, milli Reykjavíkur og Keflavíkur, leggur á stað frá Reykja- 
vík daginn eptir komu aðalpóstanna, fer um Hafnarfjörð og Kálfatjörn til Keflavíkur, dvelur 
sólarhring þar, og snýr þá aptur sömu leið til Reykjavíkur. 
MYRASYSLUPÓSTURINN fer frá Arnarholti í Mýrasýslu, svo fljótt sem unnt er eptir komu 
aðalpóstanna þangað frá Reykjavík, að Borg í Borgarhreppi og snýr þaðan þegar aptur að 
Arnarholti. 

STYKKISHÓLMSPÓSTURINN, milli Stykkishólms og Arnarholts; fer á stað frá Stykkishólmi 
snemma morguns þessa daga : 

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

Daginn eptir að póstur þessi er kominn frá Arnarholti að Rauðkollsstöðum, fer aukapóst- 
ur þaðan um $faðastað og Búðir til Ólafsvíkur og snýr aptur eptir sólarhringsdvöl þar sömu 
leið að Rauðkollsstöðum. 
DALASYSLUPÓSTURINN, milli Staðar í Hrútafirði og Stykkishólms, fer frá Stað í Hrútafirði 
í síðasta lagi á 8. degi eptir að norðanpósturinn er kominn þangað frá Akureyri, fer um 
Hjarðarholt í Dölum og Breiðabólsstað á Skógarströnd tll Stykkishólms, og eptir sólarhrings- 
dvöl þar, snýr hann aptur sömu leið að Stað í Hrútafirði. 
BARÐASTRANDARSYSLUPÓSTURINN fer frá Bæ í Reykhólasveit morguninn eptir að vest- 
anpóstur er þangað kominn frá Reykjavík, fer um Brjámslæk og Þíldudal að Vatneyri og snýr 
aptur þaðan eptir sólarhringsbið um Brjámslæk að Bæ. 
ÍSAFJARÐARSYSLUPÓSTARNIR eru tveir og fara frá Ísafirði þegar eptir komu vestan- 
póstsins þangað. Fer annar um Holt í Önundarfirði að Þingeyri við Dýrafjörð og snýr þaðan 
aptur eptir 12 tíma dvöl sömu leið til Ísafjarðar; þó má póstur þessi, eptir nánari ákvörðun 
Póstafgreiðslumannsins á Ísafirði, þegar nægur tími er til, fara allt að Rafnseyri við Arnar- 
fjörð. Hinn fer sjóleiðis frá Ísafirði til Snæfjalla, þaðan til Staðar í Grunnavík og þaðan aptur 
til Hesteyrar í Sljettuhreppi, og síðan, sem fyrst unnt er, sömu leið aptur til Ísafjarðar. 
STRANDASYSLUPÓSTURINN fer frá Stað í Hrútafirði daginn eptir komu norðanpóstsins 
þangað frá Reykjavík, fer um Borðeyri og Prestsbakka og þaðan um Kirkjuból til Kálfaness 
að Kúvíkum við Reykjarfjörð og snýr þaðan aptur eptir sólarhringsdvöl sömu leið að Stað. 
SKAGASTRANDARPÓSTURINN fer frá Sveinsstöðum daginn eptir komu norðanpóstsins 
þangað frá Reykjavík, fer um Blönduós til Skagastrandar verzlunarstaðar, og snýr þaðan aptur 
eptir sólarhringsdvöl sömu leið að Sveinsstöðum. 
SIGLUFJARÐA RPÓSTURINN leggur á stað frá Víðimýri daginn eptir komu norðanpóstsins 
þangað frá Reykjavík; fer um Sauðárkrók, Hofsós og Haganes til Siglufjarðar og snýr aptur 
sömu leið eptir sólarhringsbið þar. 
EYJAFJARÐARSYSLUPÓSTURINN fer frá Akureyri daginn eptir komu norðanpóstsins 
þangað frá Reykjavík, að Tjörn í Svarfaðardal og snýr aptur eptir sólarhringsdvöl þar. 
ÞINGEYJARSÝSLUPÓSTURINN, milli Grenjaðarstaðar og Vopnafjarðar, fer frá Grenjaðar- 
stað undir eins eptir að Seyðisfjarðarpósturinn er kominn þangað frá Akureyri; fer um Húsa- 
vík, Skinnastaði, Presthóla, Raufarhöfn, Svalbarð í Þistilfirði og Sauðanes til Vopnafjarðar ; 
snýr þaðan aptur sömu leið eptir sólarhringsdvöl; þó bíður hann Múlasýslupósts. 
MÚLASYSLUPÓSTURINN fer frá Höfða í Vallahreppi undir eins og aðalpóstarnir (Seyðis- 
fjarðarpóstur og Eskifjarðarpóstur) eru báðir komnir frá Akureyri og Prestsbakka til þessarar 
póststöðvar; fer um Hrafnabjörg til Vopnafjarðar og snýr aptur þaðan eptir sólarhringsdvöl 
sömu leið að Höfða.
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13. VESTMANNAEYJAPOSTURINN fer frá Breiðabólsstað að Ljótsstöðum daginn eptir komu 

austanpóstsins frá Reykjavík og snýr þegar aptur að Breiðabólsstað. Þegar pósttaskan kemur 

frá Vestmannaeyjum að Ljótarstöðum, skal henni komið svo snemma að Breiðabólsstað, að hún 

komizt á austanpóstinn á leið hans til Reykjavíkur. 
14. ÁRNESSYSLUPOSTARNIR eru þrír, og fara þeir allir á stað frá Hraungerði, svo fljótt sem 

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

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

gerði. Hinn þriðji fer ofan á Fyrarbakka, og snýr þaðan aptur morguninn eptir að Hraungerði. 

Reykjavík 14. febrúar 1887. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 

Jón Jensson. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tl landshöfðíngja útaf þingsályktun um ný lög 
um skipun prestakalla. — Með brjefi 23. sept. f. á., sendi landshöfðingi Thorberg sál. 

hingað þingsályktun, sem samþykkt var af neðri deild alþingis 1885, þar sem skorað 

er á stjórnina að leggja fyrir alþingi 1887 lagafrumvarp um skipun prestakalla, er fari 

því fram að fast árgjald sje ákveðið úr landssjóði til hvers prófastsdæmis, er þess kynni 

að þurfa, eða árgjald frá einu prófastsdæmi til annars og að hjeraðsfundum prófasts- 

dæmanna verði heimilað með samþykki landshöfðingja að jafna prestaköllin með tillagi 

frá einu til annars, og með því að skipta milli þeirra landssjóðstillaginu til prófasts- 

dæmisins eða tillaoi annars prófastsdæmis til þess. 

En eins og Thorberg landshöfðingi tók það fram um leið og hann sendi hingað 

þingsályktun þessa, að hún að hans áliti væri of óákveðin og málið eigi nógu vandlega 

hugað, og yfir höfuð væri efni þingsályktunarinnar svo úr garði gjört. að eigi væri hún 

takandi til greina, þannig getur ráðgjafinn heldur eigi fundið næga ástæðu til eptir 

þessari áskorun, frá aðeins annari þingdeildinni, að fara nú þegar að gjöra ráðstafanir til 

að reyna til að fá svo verulegu atriði breytt í lögunum um skipun prestakalla 27. febr. 

1880, sem tæplega eru 7 ára gömul. 

Þetta er hjermeð þjónustusamlega tjáð til leiðbeiningar og til birtingar í B-deild 

Stjórnartíðindanna. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #l landshöfðingja um útgáfu veitingarbrjefa 

fyrir brauðum. — Í póknanlegu brjefi, 24. nóvbr. f. á., hafið þjer, herra landshöfðingi 

spurzt fyrir um, hvort ekki skuli farið eptir auglýsingu 15. okt. 1884, þegar veitingar- 

brjef er gefið samkvæmt lögum um hluttöku safnaða í veitingu brauða 8. jan. 1886, 

þannig að landshöfðingi gefi að eins veitingarbrjef fyrir þeim prestaköllum, sem metin 

eru minna en 1800 kr. 

Út af þessu skal yður hjermeð þjónustusamlega tjáð, til þóknanlegrar leiðbein- 

ingar. að spurningu þessari verður að svara játandi, sbr. einniy ástæðurnar fyrir stjórn- 

arfrumvarpinu 1885 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tíl landshöfðingja um synjun konungsstaðfest- 

ingar á lagafrumvarpi um afnám svokallaðra Marín- og Pjeturslamba. — Síðasta al- 

1887 

1886 

6 
28, des. 

1887 

13. jan. 

8 
14. jan.



1887 

14. jan. 

4. jan 

10 
4. jan. 
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þingi hefur samþykkt og þjer, herra landshöfðingi, síðan hingað sent með brjefi 16. okt. 
f. á. frumvarp til laga um afnám svonefndra Maríu- og Pjeturslamba, þar sem farið 
er fram á, að sú sjerstaka skylda sem hvílir á nokkrum bændum í sumum prestaköllum 
í norður- og austuramtinu að fóðra svonefnd Maríu- og Pjeturslömb fyrir sóknarpresta 
sína, skuli afnumin við næstu prestaskipti.  Þjer hafið einnig getið þess í nefndu brjefi 
yðar, að fyrir prestaköll þau, sem hlut eiga að máli, Hjaltastað, Desjarmýri, Klippstað, 
Svalbarð og Sauðanes nemi tekjugrein þessi eptir núgildandi verðlagsskrá 80 kr. 28 a., 
62 kr. 44 a., 31 kr. 22 a., 55 kr. 92 a. og 69 kr. 90 a. á ári hverju og þannig sje að 
ræða um eigi allsendis óverulega tekjugrein fyrir prestaköll þau, sem hjer eiga hlut að, 
þar sem byrðin, að fóðra eitt lamb að vetrinum til, geti að hinu leytinu eigi kallazt 
tilfinnanleg fyrir þá, sem hana eiga að bera. En hvað sem öðru líður, þá er auk þess 
hjer að ræða um lagarjett, sem hlutaðeigandi kirkjur eiga, og það verður að telja það 
ísjárvert að rýra tekjur prestakalla þessara, sem eru tekjulítil undir. þess vegna verður 
ráðgjafinn að vera sömu skoðunar og þjer, herra landshöfðingi, að svo framarlega sem 
ástæða kynni að þykja til að ljetta byrði þessari af bændum þeim, sem hana eiga að 
bera, þá á einungis að gjöra það með lögum á þann hátt, að prestaköllunum sje um 
leið að fullu bættur tekjumissir sá, sem þau þar af leiðandi verða fyrir. 

Eptir allraþegnsamlegustum tillögum ráðgjafans samkvæmt framanrituðu hefur 
hans hátign konunginum síðan þóknast 8. þ. m. allramildilegast að fallast á, að frum- 
varpi því til laga um afnám Maríu- og Pjeturslamba, sem alþingi hefur samþykkt, skuli 
synjað um staðfestingu konungs. 

Þetta er eigi látið hjá líða í sambandi við brjef ráðgjafans 13. des. f. á. þjón- 
ustusamlega að tjá yður til þóknanlegrar leiðbeiningar og til birtingar í B-deild Stjórn- 
artíðindanna. 

Ágrip af brjefi landshöfðingja til bæjarfógetans í Reykjavík um endurborgun 
á láni handa Reykjavíkur kaupstað til vegagjörða. — Með brjefi þessu var leyft, að 
bráðabirgðalán það sem Reykjavíkur kaupstað var veitt með brjefi landshöfðingja 28. 
janúar f. á. (sbr. Stj.tíð. 1886 B 21) og sem var að upphæð 3500 kr. og átti að end- 
urborgast að fulla innan ársloka 1886, megi endurborga á 15 árum med Ms árlega 
þannig að fyrsta afborgun sje greidd innan ársloka 1888. Af láninu greiðist 40, í 
vöxtu um árið frá lántökudegi. 

Brjef landshöfðingja #2 amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um lög- 
tak fyrir Ógoldnum gruunleigum til laudssjóðs. — Með þóknanlegu brjefi, 16. nóv- 
ember síðastliðinn hafið þjer, herra amtmaður skýrt mjer frá, að síldarveiðarmenn 2, 
sem haustið 1882 fengu útmældar lóðir undir hús í landareign þjóðjarðarinnar Syðri- 
Bakka í Arnarneshreppi, hafi eigi goldið hina áskildu grunnleigu fyrir 1886, en hún er 
50 kr. af hvorri lóðinni fyrir sig, er greiðist að hálfu til landssjóðs og að hálfu til leigu- 
liða, og hafið þjer jafnframt, útaf fyrirspurn frá umboðsmanni Möðravallaklausturs leitað 
úrlausnar minnar um það, hvort rjett sje að umboðsmaður þessi láti taka nefnda grunn- 
leigu lögtaki í húsum þeim, er á lóðunum standa, eins og eptirgjald eptir þjóðjarðir, 
og hvort honum, ef svo væri, beri að krefjast lögtaks á grunnleigunni allri, eða aðeins 
á þeim helmingi hennar, sem á að renna í landssjóð.
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Útaf þessu undanfelli jeg eigi hjermeð þjónustusamlega að tjá yður til þóknan- 

legrar leiðbeiningar, að jeg álit rjett, að hin umrædda grunnleiga, að því leyti sem hún 

tilfellur landssjóði, sje tekin lögtaki á venjulegan hátt, samkvæmt 1. gr. 2. í lögum 16. 

desbr. 1885, sem annað gjald af fasteignum landssjóðsins. 

Auglýsing 

um póstmál. 

það auglýsist hjermeð almenningi, að frá byrjun 2. ferðar austanpóstsins á þessu 

ári, verður á leið pósts þessa stofnuð ný brjefhirðing í Ölvesinu sem fyrst um sinn 

verður í Gljúfurárholti. 
Reykjavík 27. janúar 1887. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi, 

Magnús Stephensen. 

Jón Jensson. 
Auglýsing. 

Þeim 10000 krónum, sem samkvæmt 10. gr. C. 4. í fjárlögunum á að úthluta 

til sýslunefnda og bæjarstjórna fyrir árið 1887 til eflingar búnaði, að hálfu eptir fólks- 

fjölda og að hálfu eptir tölu samanlagðra jarðarhundraða og lausafjárhundraða, hefur nú 

verið skipt svo milli hinna einstöku sýslu- og bæjarfjelaga, sem eptirfylgjandi tafla sýnir: 

  

  
  

    

. Fasteignar- 

sýslu. og Þæjarfjla siðir að, BIJ enni | Ungar 
= 1884, | og 1 '%4 85 ! 7 . 

1. Austur-Skaptafellsýsa . . . .. 1160,4 1013,5 | 1275 170 

2. Vestur-Skaptafellssýsla . . . . .| 2042,6 2049,5 | 2229 310 

3. Rangárvallasýsla . . . . . . .| 3741,6 | 70899 | 5360 780 

4. Árnessýsla .........f 46042 | 86068 | 6257 930 
5. Vestmannaeyjasýsa . 2... .. 80,6 389,5 | 557 60 

6. Gullbringu- og Kjósarsýsla „| 1889,2 4821,5 | 5660 640 

7. Reykjavíkurkaupstaður . . . .. 167,5 355,5 | 2567 200 

8. Borgarfjarðarsýsla . 2... 1495,8 3147 Á | 2598 380 

9. Mýrasýsla . . . 2... . „| 1587,2 | 3286,2 | 2328 340 
10. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla „| 1125,4 4261,7 | 8979 430 

11. Dalasyýsa . . . . . . . 2. | 1605,4 | 3692,6 | 2357 360 
12. Barðastrandarsýsla . . . . . . „| 1009,7 3877,2 | 2857 380 

13. Ísafjarðarsýsla . 2... 1705,0 | 3768,7 | 5033 550 

14. Isafjardarkaupstadur . ..... 106,0 | 144 | 518 40 

15. Strandasysa . ........ 856,7 | 1554,2 | 1861 220 
16. Húnavatnssýsla . . . . . . . .f 4341,0 | 7209,4. | 5028 780 

17. Skagafjarðarsýsla . . . . . . .} 3643,0 | 7667,9 | 4599 740 

18. Eyjafjarðarsýsla —. . . . . . .| 3541,5 | 7901,0 | 4780 760 

19. Akureyrarkaupstaður . ..... 1215 | 12,3 | 545 | 40 

20. Nordur-pingeyjarsysa  . .... 1053,3 | 1840,8 | 1571 | 220 

21. Sudur-pingeyjarsysla . . ....- 2850,6 | 5191,6 | 3765 | 560 

22. Nordur-Mulasysla . . . . . . .f 41440 | 4159,0 | 3825 | 580 

23. Suður-Múlasýsla „2 +) 3527,4 | 3866,0 | 3603 | — 530 
Samtals | 46399,6 | 86369,6 | 72445 | 10000 

1887 

10 
4. jan 

lí 
27. jan. 

12 
24. febr.
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12 Um leið og jeg kunngjöri þetta, skora jeg hjermeð á sýslunefndir þær og bæj- 
94. febr. arstjórnir, er hlut eiga að máli, að senda sem fyrst lilataðeigandi amtmanni áleiðis til 

landshöfðingja tillögur sínar um, hversu verja skuli samkvæmt ákvæðum fjárlaganna 
upphæð þeirri, er hverju sýslu- eða bæjarfjelagi er ætluð, eptir því sem að framan er 
skráð, fyrir árið 1887. þá er tillögurnar svo eru samþykktar, mun hver upphæð verða 
ávísuð til útborgunar úr landssjóði. 

Reykjavik 24. febrúar 1887. 
Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 

Jón Jensson. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 og 1887. 

10. gr. C. ". 

Samkvæmt tillögum hlutaðeigandi amtmanns voru samþykktar uppástungur : 
sýslunefndarinnar í Borgarfjarðarsýslu um að 380 kr. styrk handa sýslu þessari til efl- 

ingar búnaði fyrir árið 1886 (sbr. Stj.tíð. 1886 B 20.) verði varið til að kaupa jarðyrkjuverkfæri 
handa hreppum sýslunnar þannig að sýslunefndin annist um skiptingu verkfæranna milli hreppanna. 

sýslunefndarinnar í Mýrasýslu um að verja 300 kr. af samskonar styrk handa þessu 
sýslufjelagi fyrir árið 1886 til launa handa 8 búfræðingum er sumarið og haustið 1886 höfðu staðið 
fyrir búnaðarstörfum í sýslunni. 

10. gr. C 6 b. 
Veittur 20 kr. styrkur til endurbóta á aðalpóstleiðinni með fram Esjunni, frá Skrauthól- 

um og austur fyrir Esjuberg. 

13. gr. B. V b. 

Barnaskólanum á Leirá veittur 100 kr. styrkur fyrir árið 1886. 

16. gr. 4 b. 

Bergsteini Jónssyni veittur 50 kr. styrkur til að læra verklegt fiskiklak. 

16. gr. 14. 

Sjera Páli Pálssyni á þingmúla veitt 40 kr. þóknun fyrir kennslu heyrnar- og málleys- 
ingja. 

Fornleifafjelaginu veittur 300 kr. styrkur fyrir árið 1887 til fornleifarannsókna og upp Í 
kostnað við prentun á árbók fjelagsins. 

Stefáni Jónassyni veittur af ráðgjafanum fyrir Ísland 300 kr. styrkur til að framhalda 
landbúnaðarnámi og til að standast kostnað við að senda hingað til lands og láta reyna hjer 
sljettunarvjel þá, er hann hefir fundið upp. 

EMBÆTTISSKIPUN. 

28. desbr. 1886 var Odda prestakall á Rangárvöllum veitt af konungi prestaskólakandidat 
Skúla Skúlasyni frá fardögum 1887 að reikna. 

ÓVEITT EMBÆTTI. 

Fyrra kennaraembættið víð gagnfræðaskólann á Möðruvöllum. 
Embætti þessu, sem veitt verður frá 1. oktober 1887, eru lögð 2000 kr. laun á ári úr 

landssjóði. 

Sá er fær embættið verður einkum að taka að sjer kennslu í náttúrufræði. 

Sæki aðrir en Íslendingar um embætti þetta eiga þeir samkvæmt konungsbrjefi 8. apríl 

1844 og konungsúrskurðum 27. maí 1857 og 8. febr. 1863 að láta bónarbrjefum sínum fylgja full- 
nægjandi vottorð um, að þeir kunni íslenzku. 

Auglýst 8. janúar 1887. 

Bónarbrjefin eiga að vera komin til ráðgjafans 17. maí 1887.
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í Alin. 

Au r. 

28 
24 
17 
57 
45 
48 

147 
(104 

42 
| 68 

58 
54 
52 

21 
27 
28 

Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Strandasyslu 
frá í miðju mamánaðar 1887 til sama tima 1888. 

HE BE == — II peningum "Hundr að á 

| A. Fridur peningur. Kr. |Aur. Kr. |Aur. 

1.' I hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
| ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum á | 99 38 | 99 | 38 

2,0 —  Gær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i far- | 

| dögum lent rr hver á 13 | 52, 81 | 12 

3... — 6 saudir, 3 til óð vetra á hausti ......... — - 16 5 96 30 

41 — 8 — tvævetrir...... sn — - 13 49 | 107 36 ' 

ð. | — 12. — veturgamlir - — see — -' 9 | 42, 113 4 

6... — 8 ær geldar…….........…. SA — - 13 17 105 | 36 

1} — 10 — mylkar Ms: — — - 8 (73) 87 | 30, 

8.  — 1 áburðarhestur, taminn, d til 12 vetra, 1 far- | | 

| dågum 2... - | 49 71 49 | 71 

9.0) — 14 hryssu, á sama aldri (see. hverå 41 | 91) 54 195) 

| B. UW, smjör og tólg. | 
| | | | 

10." 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á á „ 1591 62 | 40 

11. — 120 — af mislitri ullu, vel þveginni — (0000 188; 45 | 60 

12.| — 120 — af smjöri, vel verkuðu......... — - | 062) 74 | 40) 

13.) — 120 — af tólg, vel bræddri............ — 5 84. 40 |80) 

| 
| | | | 

C. Tóvara af ullu. | 

14. 1 hndr. 30 pá. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, haldi | 

| hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 | | | 

| þræði... ren rrnnnr kran pundid å 1 110. 3383 | » 

15.!  — 60 pör eingirnissokka.................... parið á » 48: 28 {80 

16.  — 30 — tvíbandsgjald-sokka ............ — - » | 69 20 | 70 

17.  — 180 — sjóvetlinga ccc. — - » | 38, 68 | 40 

18. — 20 eingirnispeisur M….W…. serene „.. hver 2 167 58 | 40 | 

19. — 15 tvibands-gjaldpeisur (00. — 3 838. 57 | 45 

20.)  — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs Í alin - 1 „47, 176 | 40 

91.| — 1290 — einskeptu, 1 al. til ó kv. breiðrar- — - 1 0 41124 | 80 

D. Fiskur. | I 

29.) 1 hndr.6 vættir af saltfiski velverkuðum,  vættin á 8 | 46 50 76 

23. — 6 — — hardfiski — — — - 13 | 67. 82 2 

24,0. — 6 — — byrsklingi— — — - 11 60. 69 60 

2.0 — 6 — — Vs, hertri rr — - 10 87. | 65 22 

26.) — 6 — — hákarli, hertum........ eres — - 10 (38 62 | 28 
{| 

| 

| E. Lýsi. | | 
| | | | | | 

27.! 1 hndr. Í tunna (120 pt.) hvalslýsis............E 8 pottar á á 1 1701 25 | 50; 

28.0 — 1 —  — — hákarlslýsis......... -0— -| 2 (15) 82 25 

29.1 — 1 —  — — selslysis se - — -| 2 281 88 145. 

30.| — 1 —  — — borskalysis - — „| 1 1901 98 {501 24 

28. dag febrúarmán. 1887. 

Reykjavík 1887. Prentsmiðja Ísafoldar. 

1887 

13 
25. febr.



1887 id 

13 . Íspe ningum Hundrað á Alin. 
25. febr F. Skinnavara. ' Kr Aur. Kr. ku, „ Aur. 

81.| 1hndr. 4 fjórðungar nautskinns ............... 10 pundá 14 91! | 56 | 84 | 47 
32. — 6 — kýrskinns.................. — —- | 1l 65 69 | 78 58 
33. — 6 — hrogskinns................. — — - 10 151. 63 | 6, 53 
34. — 8 — sauðskinns, al tvævetr- | | | 

um og eldri...... ....... — — -| T |O7 68 | 76 | 58 
35. — 18 — sauðskinns, af vetur- | | | | | 

gömlum og ám ......... — — - | 6 56, 78 | 72 66 
36. — 6 — selskinns................... — — -} 10 „86 62 | 16 | 52 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit........... hvert - | „ | 26 | 62 40 | 59 

G. Ýmislegt. | |   
38. | 1 hndr. 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, … pundid á! 16 | 79 | 100 74 | 84 
39.) — 40. — óhreinsuðum ......... 1 on | é»] » „ij 5 
40.) 0 — 120 — - fuglafidri 10 pund - - 7 80, 87 | 60 '73 
41.)  — 480 — - fjallagrösum..................... — 1 11 . 58 28 44 
49.| 5 álnir 1 dagsverk nm heyannir ................0........0.0... 2 {10 50 40 í 42 
43.| - — 1 lambsfødur …1(.(.W.W...ssssesseeeneeeeeeeeee never rrrrknen "5 | 71 | 137 4. 114 

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

Eptir Á. eða í fráðt. ER rr 88 | 28 | 74 
— BB. — í úllu, smjöri og tólg renna seerne ' öð {80 47 
— UC. — í ullar tóvöru lantan venn s rt rrsrerenee ' 70 37 | 59 
— D. — ifúski rr . | 65 98 55 
— FI. — lýsi rr rr renser rt ere ener rrerrenee 29 3 I 25 
— FF, — iskinna-vør susceeeeneverrerreeee enter 65 { öd 

En meðalverð allra landaura samantálið -...........0.000)... 375 á "3 
og skipt med 6, synir:   

meðalverð allra meðalverða |62 160152 
Reykjavík 25. dag febrúarmán. 1887. 

Æ Th. Gónassen. P. Pjetursson. 

14 Verðlagsskrá 
25. febr. sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðar kaupstað 
Þá miðju maímánaðar 1887 til sama tíma 1888. 

Í peningum Hundrað á Alin. 
A. Priður peningur. Kr. |Aur. ” Kr. ÍAur.| Aur. 

  

  
| 1 

1.) 1 hndr. 1 kýr, 3til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | | | 
| ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ... á | 103 | 18 103 | 18 | 86 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i fardåg- | 
| UM rent kr nes kreere rrrkee hver å 13 87 83 | 22 | 69 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti......... — 17 7. 102 |! 42 " 85 
4. | — 8 — tvævetrir...... nn — - 13 {84 110 72 | 92 
ð. | — 12 — veturgamlir … - — ......... — - | 10 8 ; 120 | 96 101 

6. | — 8 ær geldar..... ......... A nueeerses — - 13 | 66 109 1 28' 91 
7. i — 10 — mylkar............ nn — - 8 {561 85 60 „71 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í far- | 

| ÁöÖgum........... rr rr á öd | 68 54 68 | 46 
9.)  — 14 hryssu, á sama aldri .................. .„ hver á | 46 | 80} 61 (73!61



gt
 

á | 

B. Ull, smjör og tólg. 
Í 

10.) 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á 
11. — 120 — af mislitri ullu, vel þveginni — - 
12.) — 120 — af smjöri, vel verkuðu ......... — - 
13. | — 120 — af tólg, vel bræddri............... — 

| ,, . 
| C.  Tovara af ullu. 

14.| 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 héspur í pundi, haldi 
| hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
| þræði... seeeesereerseree rens kerne trnree pundid å 

15. | — 60 pör eingirnissokka........... ......... parið - 
16. — 80 — tvíbandsgjald-sokka ............ - - 
17.0 — 180 — sjóvetlinga ... 0... — 
18. | — 20 eingirnispeisur 2... hver - 
19. — 18 tvíbands-gjaldpeisur.................. — 
20. — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, ålnar breids, 1 alin - 
21.) — 120 —- einskeptu, Í al. ö kv. breiðrar - — - 

| „. 
| D. Fiskur. 

22. 1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 
23. | — 6 — — harðfiski — —— — - 
24.) — 6 — — þyrslingi — —— — 
20. | — 6 — — ysu, hertri Å(…].]Y.W.….sseessrrer. — 
26. | — 6. — - hákarli, hertum............. .— - 

| EH. Lýsi. 

27., 1 bndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis …—…Å(…..… 8 pottar 
28. | — 1 — — håkar Íslýsis vere. 7 
29. — 1 — — — selslýsis ......... - 
30. — 1 — þorskalýsis .....-  — 

| F. Skinnavara. 
| 

31.' 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns ............... 10 pund á 
32. | — 6 —— kýrskinns ............... - — - 
33. | — 6 - - hrossskinns ............ - 
34. 8 —-- sauðskinns, af tvævetr- 

um og eldri ............ — - 
3ð. | — 12 — saudskinns, af vetur- 

| gömlum og ám......... — - 
36. ' — 6 —— selskinns 2... — - 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert 

i 

| G. Ymislegt. 
| 

38.! 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 
39. | — 40 — - - óhreinsuðum...... — - 
40. 120 — - fglafiðri 2... 10 pund 
41.) — 480 — - fjallagrösum.................. - 
49.' 5 álnir 1 dagsverk um heyannir ...... 

3. 1 lambsfóður.....,.. 

Kr. 

» 

=
 

00
 

0
 

0 
Co

 
00
 

m
i
 

1
 
0
0
 

þ
é
 
þ
í
 

K
O
 
D
O
 

12 
11 
9 

! 

Aur. 

50 
39 
73 
45 

60 
46 
87 
54 

30 

36 
36 
66 
77 

106 
141 
123 

50 
80 
57 
54 
53 

30 
33 
27 

98 

49 
67 
56 

' 60 

ÅAur. 

» 

80 

» 

| og 

(94 

'90 

76 
36 
12 
52 á 

90 
15 í 
95 

12 

Í peningum! Hundrað á | Alin. 

Kr. | lAur. 

'50 
39 
73 
45 

118 
103 

42 

48 
45 

' 45 

| 25 
28 

' 98 
24 

| 56 
47 

| 65 
44 
38 

86 

60 
55 

| 48 
101 

1887 

14 
26. febr,



1887 

14 
25. febr. 

Meðalverð 

Eptir A. 

16 

á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum 
verður : 

eða í friða sseeeeneneseererreneenenerrnreneerret renees r rens reen ner 
B. — i ull, smjör? og tólg 
C. — í ullar tóvöft rr rese 
D, — í fúski rr 
KE. — i lýÝýSk rr 
Fo skinna vör rr eneret kernerne 

En meðalverð allra landaura samantalið ............0..00....000.0... 
og skipt með 6 sýnir: 

15 
25. febr. 

  

A. Fríður peningur. Kr. ður. 
1 hndr. 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum..... á | 104 14 
6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, fardög- | 
UM rr rr hver á | 19 | 95 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti........ — -»- 16 113; 
8. — tvævetrir ...... nr — -" 12 | 89 | 3 

12 — veturgamlir.. - — ......... — - 9 
8 ær geldar............ nn — -| 12 95 

10 — mylkar......... A — - 8088 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í far- 
dågum rr nr rnerre - 54 2 
14 hryssu, á sama aldri ......... .......... hver á | 46 19 

1 hndr. 

1 hndr. 

meðalverð allra meðalverða 
Reykjavík 25. febrúarmán. 1887. 

ER Th. Jónassen. P. Pjetursson. 

Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýslu 
frá miðju maímánaðar 1887 ti sama L tíma 1888. 

í peningum 

B. UW, smjör og tólg. 
120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á » | 54 
120 — af mislitri ullu, vel pveginni — -| » | 42 
120 — af smjåri, vel verkuðu ...... — „ 166, 
120 — af tólg, vel bræddri.......... — - » | 48 

C. Tóvara af ull. 

  
. 30 pd. hespugarns, 8 til 6 hespur í pundi, haldi 

hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði ..... pundið á » | 
60 pör eingirnissokka ..................... parið - » | ål | 
30 — tvívandsgjald-sokka.. ......... - — - » | 88 

180 — sjåvetlinga 2... GG ssssssssrrese. — - » 28 
20 eigingirnispeisur ......... .............. hver - 3 | 27 
15 tvíbands-gjaldpeisur ................ .. — - 4 | 70) 

120 álnir gjaldvoða vaðmáls, álnar breiðs, 1 alin - 1 {30 
120 — einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar- — - » | 95 

D. Fiskur. 
6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 8 76 
6 — — harðfiski — —— — 13 | 50 
6 — — þyrslingi — — — -' 10 | 62 | 

6 — — ýsu, hertri .................. — -1 10 | 6 
6 - — hákarli, hertum............ — I 11 | 831 

92 
62 
77 
59 
30 
58 

| Hundrad å 

379 74 

63 

Hun drað á 

Kr 

64 
50 
79 
Kr 
Ð í 

» 

30 
26 

65 
69 

156 
114 

81 
63 
60 
67 

Alin. 

„ur. Aur. 

| 42 | 77 
1 10 52 
| 22 "| 64 
' 91 | 49 

» 95 

79 " 49 

316 

29 53 

á Alin. 

a |Aur. Ar. 

| 14 ' 87 

| 70. 65 
| 78 81 

12 86 
24 98 

| 60 ; 86 
| 80 | 74 

| 59 ; ól 

| 80 | 54 
| 40 | 492 
| 20 66 

60 | 48 

» | dx 

60 | 26 
' 40 | 29 

40 | 42 
40 | öð 
50 " 58 

„ (180 
| >! 95 

| | 
| 56 | 44 
( oo 168 

| 72 | ö3 
| 36 | 50 
| 86 || 57



17 1887 
| Hundrað á | alin.   

      

E. Lýsi. Kr. |Aur.! „| Kr. |Aur. | 'Æur. 15 

7. | 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ......... 8 pottar á 288) 34 | 95 | ag 25. febr. 

28.0 — 1 — — hákarlslýsis ..... - - a | 29. 84 1851 29 

29. — 1 —  — — Sölslýsis ........... — - 2 8, 81 | 20 26 

30. — 1 —  — — þorskalýsis ...... - 1 188. 28 {20} 24 

FH. Skinnavara. | i | 

81.| 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns .............. 10 pund å | 13 | 71) 84 | 84 | 46 

32. — 6 —— kýrskinns ....... 2000... — — -| 12 | 3. 72 | 18. 60 

33. — 6. —— hrossskinns — — - I 10 {45 , 62 | 70 ; 52 

34,1 — 8. —— saudskinns, af tvævetr- [| | 

um og eldri......... — — - 7 |88| 63 | 4) 53 

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

| gömlum og ám ......... — — | 6 |81, 75 | 72) 63 

36. | — 6 — selskinns........0....0.. — — -%j 129 110: 72 1,60, 61 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ......... hvert á » | 25 | 60 » || 50 

G. Ýmislegt. | || 

38. 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 17 » | 102 | » | 85 

39. — 40 — -  ——  Óhreinsuðum...... — => » ,D | 

40. — 120 — - fuglafidri l0pundå | 7 (10, 84 120/ 71 

41. — 480 — - fjallagrösum ............... — — -, 2 155, 122 | 40 102 

49.) 5 álnir 1 dagsverk um heyannir 2... 2 | 61 49 | 44 | 41 

43.) - — 1 lambsfóður „cd... snart 4 179), 114 | 96 ' 96 

Maðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtölðum landaurum | 

verður: | 

Eptir A. eða á friði drei (89 | 671 75 
— BB — í ullu, smjöri og tólg 63 |» | 53 

— CC. i UlLAT BØVOT 2 rr ere nnnner (78 | 19 61 

- D fiski rennt tran rennt 65 | 10, 54 

—— BE. — i DYST eseeeeevenen rett nr renna ratar Tr 32 | 18 | 27 

— Pí SkÍNNA-VÖTB renerne nerne rr rrnrnrr te 65 | 87 | 55 

En meðalverð allra landaura samantalið......... 20.00.0000. en enen. 389 | 01 325 

og skipt med 6, synir: | | 

meðalverð allra meðalverða 64 84 54 
Reykjavík 25. dag febrúarmánaðar 1887. 

E. Th. Fónassen. P. Pjetursson. 

Verðlagskrá 16 
sem gildir fyrir 25. febr. 

Austur-Skaptafellssyslu 
frá miðju maímánaðar 1887 til sama tíma 1888. 

| í peningum Hundrað á „Alin. 

A. Fríður peningur. | Kr. JAur. | Kr. ur, ur. 

1.' Lhdnr. 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | | 

| ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum...... á 78 „85, 78 | 85 | 66 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- | i | | 

AÖÐUM „rr hver -| 9 851 59 | 10 | 49 
3 — 6 saudir, 3 til vetra, á hausti. .......... — - | 10 | 59" 63 | 20 | 583 

A. — 8 — tvævetrir .  — sueeeereerer — - 8 15 | 64 | 4 0 | 54 

5. — 12 — veturgamlir. - — ........... — - 6 1981 75 | 36 | 63 
6 — 8 ær geldar............ 2 rr — 8 oo | 64 1» | 53 

7. — 10 — mylkar............ A eee — | 6 1981 59 | 80 | 50 
8." — 1 áburðarhestur, taminn, å til 12 vetra, i far- | | | | | 

| dögun lr nb s ener tern renten e renerne ere -| 51 150 | 51 | 50 | 438 

9. — 12 hryssu, å& sama aldri 1... hver - | 37 150! 50 | » || 42



1878 18 

16 . | Í peningum Hundrað á | Alin. 

25, febr B. Ull, smjör og tólg. | Kr. jAur.| Kr. jAur. Áur. 
öd 64 | 80 1 54 10.| 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á! > 

11. — 120 — - mislitri ullu, vel þveginni — -! > (41 49 (20141 
12. — 120 — - smjöri, vel verkuðu......... — - || » 54 64 | 80 || 54 

13. — 120 — - tólg, vel bræddri............ — 1 oo 120. 924 | 520 

C. Tóvara af ullu. | 

14,| 1 hndr. 30 pd. hespugarn, 3 til 6 hespur i pundi, haldi | 
hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 

  

brædi …G…G….G.Gsssssseseererser ere ere re rresee pundid å | » „ið „ið 
15. — 60 pör eingirnissokkka .................. parið - » „oo | » » 
16. — 30 — tvíbandsgjald-sokka ............ = » |” | „oj 5» 
17. — 180 — sjóvetlinga ...........0000.... 5 » ,» | 5» 
18. — 20 eingirnispeisur hver - | » | „oj 
19. — 15 tvíbands-gjaldpeisur ............... — | » » » Þið 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnarbreiðs, Lalin - | » » | » » | od» 
21.! — 120 —- einskeptu, 1 al. tilð kv. breiðrar - — - | » „ » » » 

ii 
D. Fiskur. | i | 

22.| 1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkudum, vættin á || 12 » | 72 » | 60     

      
23. — 6 — - haråfiiki — — —— — -{ 11 | 7ói 70 | 50 | 59 
94. — 6 — - þyrsklingi — —— — - || » » || » » | » 

95. | — 6 — - ýsu, hertri ……......….….….… — - | » „Í » „il 

26. — 6 — - hákarli, hertum............ — - | 10 50 | 68 » | 58 

| E. Lýsi. | | | 

27.' 1hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ......... 8 pottar á | 2 | 25 | 33 | 75 | 28 
98.00 — 1 — — — hákarislýsis...... - — -) 2 1831| 34 | 65 | 29 
29. — 1 —  — — selslýsis............ - — 3 » | 45 » | 838 
30. — 1 — — þorskalýsis FARA - — = „ » » ”» | od 

| 
F. Skinnavara. | 

81. 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns........ ...... 10 pund á | 12 | 54. 50 | 16 | 42 
32. — 6 —— kýrskinns ............... — — -| 9 142" 56 | 52 | 47 
33. — 6 —— hrossskinns ............ — — -| 6 175. 40 | 50 | 34 
34. — 8 ——  saudskinns, af tvævetr- | | 

um og eldri ..........., — — 3 192" 31 | 36 26 
35. | — 12  ——  sauðskinns, af vetur- | | 

gömlum og ám ....... LO — — 2 (881 84 | 56 | 29 
36. — 6 —-- selskinns ............... — — - 6 50 | 39 » || 38 
37. —240 lamdskinns (vorlamba), einlit... hvert - „ 116; 36 » || 30 

G. Ýmislegt. | 

38.| 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 18 17 109 2 "91 
39. — 40 — - — óhreinsuðum .. — -! » y » » » 
40. —120 — - fuglafiðri........................ 10 pund - ; 10 {16 121 92 102 
41. —480 — - fj allagrösum sens... — — - | | » | » » » 

42,| 5 álnir 1 dagsverk um heyannir 109 125, Öd » | 45 
43.| - — 1 lambsfóður.........0........ 0. venner 18 0188, 79 1921 67



Eptir Á. 

19 

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

Eð0 á friði srrnrnr nenna annt 2 
B. — í ullu, smjörtog tólg cr 
C. — iullar tóvÖrU rr 
D. — i fiskit rr err rs rr nen 
E. — lýsir rare r kr k nen 
F. — iskinnad-vVørW rr err 

En meðalverð allra landaura samantalið .........0000000..0... 
og skipt með ö, sýnir: 

to
 

Þ
A
Ð
 

10. | 

12.) 
13. 

14. 

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

1 hndr. 

| 1 hndr. 

meðalverð allra meðalverða 

Reykkjavík, 25. dag febrúarmán. 1887. 

Æ. Th. Fónassnn. P. Pjetursson. 

Verðlagsskaá 
sem gildir fyrir 

Vestur- "Skaptafelissyslu 

  

'Aur. | ÁA. Fríður peningur. Kr. 

'. 1 kýr, 3til8 vetra, sem bera frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum...... á | 77 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
ÁÖgUM „rr rr hver - | 9 
6 sauðir, 8 til 5 vetra, á hausti............ — - | 10 
8 — tvævetrir… - — suser — 8 

12 — veturgamlir - — ............ — 5 
8 ær geldar ......... - — seernes — 7 

10 — mylkar......... om sueeererreee ð 
1 áburðarhestur, taminn, ð til 12 vetra, í far- 
Áögum........0...2. nenna ser - | 41 
14 hryssu, á sama aldri.................. hver - || 80 

B. Ull, smjör og tólg. || 

120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á | » 
120 — - mislitri ullu, velþveginni — -| » 
120 — - smjöri, vel verkuðu......... — | » 
120 — - tólg, vel bræddri............ — ij 5» 

C. Tóvara af ullu. | 

30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, haldi | 
hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði 2. seer rnrrrrknnee pundid å | 
60 pör eingirnissokka .........0..0.0..... parið - » 
30 — tvíbandsgjald-sokka ............ — - 1 

180 — sjóvetlinga 0... — - „ 
20 eingirnispeisur........00..0.. ene... — - » 
15 tvíbands-gjaldpeisur .................. — - 2 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs 1 alin - 1 
120 — einskeptu, Í al. tilöð kv. breiðrar- — -; > 

Í peningum) m| Hundrað í á TAlin. 

1 
  

16 
| 75 
| 10 

65 
97 
10 

( 60 

| 48 
| 37 
| 52 
| 98 

| Hundrað á Alin. 

Kr. 

62 
50 

68 
37 
41 

261 

52 

Kr 

öT 
44. 
62 
33 

30 
45 

» 

! 80 
1 135 

Aur. Áur. 

95 1957 52 
| 70 42 

» „ 

| | 50 | 57 
| 80 | 32 
| 15 | 34 

| 10 217 
! | 

i 

22 (43 

„Jáur. ur. 

| »1 59 

| 96 | 46 
| 50 | 54 
| 80 | öd 
| 80} 57 
| 76 | 58 
| „1 48 

' 60 | 88 
| 20 | 34 

| 60 | 48 
1401 37 
| 40 " 52 
| 60 | 28 

» » 

» » 

„25 
| „| 88 
| » 

„ 25 
| 60; 113 
| » » 

1887 

16 
25. febr. 

17 
95. febr,



1887 20 

    

17 |. |Í peningum Hundrað á Alin. 

or É D. Fiskur. | Kr. i [Aur. Kr. Aur. Aur. 
25. febr. - a RN 

99.| 1hndr.6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á! oo | o | „oj 
23. — 6 — - harðfiski — — — - 14 95" 85 | 50 | 71 
24. — 6 —  - byrsklingi— — — - 8 » 48 | » 1 40 
25. — 6 — - ysu, hertri…................ — 8 {50 51 | „!48 

26. — 6 — - hákarli, hertum............ — » | » 0 0 5 „io 

E. Lýsi. 

97.| 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis..... …. 8 pottar á „5 » » 

28. — 1 —  — — hákarlslýsis...... - — - » | 5 » » ,» 

29, — 1 — — — selslýsis............ - — | 3 | 7å 56 25 47 
30. — 1 —  — — hborskalysis - — -| 1 1387 20 170 17 

| | | 
F. Skinnavara. | 

31.| Lhndr. 4 fjórðungar nautskinns ............ 10 pund á í 10 | 90, 483 | 60 86 

39. — 6 — kýrskinns.............. — — - 8 68 52 8 43 
33. — 6 — hrossskinns ............ — — - 7 | 39 44 34 87 
84. — 8. —— saudskinns,af tvævetr- | 

um og eldri............ — — -} 5 188! 49 | 64 | 36 
35. — 12 —— saudskinns, af vetur- | | I 

| gömlum og ám ...... — — -| 3 61. 43 | 32 36 
36. í — 6 — selskinns .............. — — - 8 | 10 48 60 | 41 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit......... hvert - „ (12) 28 80 ' 24 

| | 

G. Ýmislegt. | 

38.| 1 hnår. 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum… pundid å | | » » » 

39. — 40 — - — óhreinsuðum ...... 5 » » » 

40. — 120 — - fuglafidri ……....... 10 pund - 4 (50) 54 » 45 
41. — 480 — - fjallagrösum AAA — — - » | » » nm. 

42.| ð álnir 1 dagsverk um heyannir M..…..sssssesesereeeereree 0. 1 191. 45 | 84. 38 
43,1. — 1 lambsfødur a. rr errerennner 1 2 gg. 69 |36 58 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaur. 

um verður: | | 

Eptir A. eda i fridw..dsssessceeeeerrerreneeerrrerer renerne ener serene ör | 85 " 48 
— B. — í ull, smjöri og bÖlgaddd rr 49 1 50 41 

— 0. — iullar btovorw rr reerrnrnnee 60 15 30 
— DD — fiskinn enter e renn erne 6l |ö0 'öl 

— E. — á lýSð rent rr rare 38 | 48 | 32 

— GG. SS KINNA-VÖFU sr 43 36 

En meðalverð allra landauta samantalið............000.0.. 000... 810 82 1258 

og skipt með 6, sýnir: 
meðalverð allra meðalverða 51 80 (43 

Reykjavík 25. dag febrúarmánaðar 1887. 

E. Th. Jónassen. P. Pjelkursson.



Stjórnartíðindi B. 4. 21 1887 

Verðlagsskrá 18 
sem gildir fyrir 25. febr. 

Dalasýslu 

frá miðju maimánaðar 1887 til sama tima 1888. 

Í peningum Hundrað á Alin. 

A. Friður peningur. Kr. Aur.. Kr. Aur. Åur. 

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

ber til nåvembermånadarloka, i fardögum á 92 ri) 92 TÓ TT 

9. — Bær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- | 

AÖÐUM. rr hver á 12 71 76 | 26 " 64 

3. — 6 saudir, 3 til & vetra å hausti ......... — - 14 161. 87 (66 73 

4. — 8 —  tvævetrir...... EA — - 12 | 21 97 | 68. 81 

5. — 12. — veturgamlir - — se — - 9 126 111 12 „93 

6. — 8 ær geldar............... NN - 11 , 68 93 | 44" 78 

7. — 10 — Mylkar.........0.... mm seere — 8 (36; 83 | 60, 70 

8. 1 åburdarhestur, taminn, åd til 12 vetra, 1 far- | 

ÁÖGUM „learnt - 46 | 88 46 88 " 39 

9. — 1% hryssu, å sama aldri (M.G. ske hverá 37 , 75 50 38; 42 

B. Ull, smjör og tolg. 

10. 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á » | ål 61 20 51 

11. — 1290 — af mislitri ullu, vel þveginni — - » | 381 45 | 60 " 38 

12. — 120 — af smjöri, vel verkuðu......... — - » 62 74 | 40 62 

13. — 120 — af tólg, vel bræddni............ — - » | 384 45 60 | 38 

C. Tóvara af ullu. 

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

hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 

þræði... serene krkee pundid å 1 1591 47 70 40 

15. — 60 pör eingirnissokka...........0.....0... parið á » 68. 40 80 34 

16. — 830 — tvíbands-gjaldsokka ............ - - 1 „öð  4ð 90 .,38 

17. — 180 — sjóvetlinga ......c00.0... — - „ 34 61 2 öl 

18. 20 eingirnispeysur ......000000... 0... hver - 3 75. 75 | „63 

19. — 15 tvíbands-gjaldpeysur............0.)... — - 6 (81, 94 {65 79 

20. — 190 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs Í alin - 1 49 178 | 80 149 

21. — 120 — einskeptu, 1 al. til & kv. breidrar - — - 1 17 140 | 40 117 

D. Fiskur. 

29. 1 hndr.6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 9 44 56 64 | 47 

23. — 6 — — harðfiski — — — - 14 » 84 » 70 

24. — 6 — — byrsklingi— — — - 12 57. 75 (42 63 

23. — 6 — — su, herti. seer — -… 11 „4ð' 68 | 70 57 

26. — 6 — — hákarli, her... — 10 (70. 64 (20 ð4 

E. Lýs. 

97.) í hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis............ pottar á 2 251 38 75 | 28 

28. — 1 — — — hákarlslýsis......... - — - 2 098. 44 | 70 37 

29. — 1 —  — — selslysis 210000. om 2 013. 31 | 95. 27 

30.0 — 1 —  — — þorskalýsis......... - — 1 „95. 29 , 25 | 24 

6. dag marzmán. 1887. 

Reykjavík 1887. Prentsmiðja Ísafoldar.



1887 22 

18 
25. febr. 

I peningum| Hundrad å | Alin. 
F.. Skinnavara. Kr. Aur.| Kr. |Aur.(Aur. 

  

   81.| Ihndr. 4 fjórðungar nautskinns ............... 10 pund å | 16 | ö3' 62 | 12 52 
32.) — 6 — kyrskinns — — -| 13 , 34 80 4 67 

33. | — 6 — hrosskinns................. — — - 11 49 68 | 94 | 57 
84.) — 8 — saudskinns, af tvævetr- | 

| um og eldri............. — — - | 7 ör | 60 | ö6 50 
35. — 12 — sauðskinns, af vetur- | Fe in … 

| gömlum og ám ......... — — - 53 „62, 67 | 4. 56 
36.) — 6 — selskinns................... — — - 10 | 68 63 | 78 53 
37.|  — 240 lambskinn (vorlamba), einlit....... „hvert - Þ (81'| 50 140 42 

G. Ýmislegt. 

38. | I hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, ... pundið á | 16 | 7 | 100 | 50 | 84 
89. — 40. óhreinsuðum ........ — 0 0 | 5 d» | tt » 
40... — 120 — -. fuglafidri 1... 10 pund - 6 »| 72 | » 60 
4l.| — 480 — - fjallagrösum... .…...… — - 2 (51 96. 580 
42.| 5 álnir 1 dagsverk um heyannit 2 67 | 64 8 | 53 
43.) - — 1 lambsfóður suser erenen ð 25 | 126 | » 195 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i fyrtöldum landaurum 
verður : 

Eptir Á. eða í fráðt essensen eee eg . | 82 | 19 | 69 
— B —iullu, smjøriog tålg seneeeeeveneeeveveneeeerrnveresnrnee 56 | 70. 47 
— CC. — iullartdvøårtw  susseneneeueeneeeeneverenernn reen ennen rrrre 85 156 71 
— DD. — i fis kisssseenee seneeneernesrenenerene ennen ere rr rerrves . 69 | 79, 58 
— JE. — i DYST rr ELLE 1 3£ | 91 | og 
— F, — iskinna-vørtw 22 ssseneveuveeveeee veere renen ener rer rerre . 64 | Tó öd 

En meðalverð allra landaura samantalið 10 sene 393 | 90 328 
og skipt med 6, synir: 

meðalverð allra meðalverða | 65 „65 55 
Reykjavík 25. dag febrúarmán. 1887. 

E. Th. Gónassen. P. Pjetursson. 

19 Verdlagsskrå 
25. febr. sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 
frá miðju maímánaðar 1887 til sama tíma 1888. 

4 u ndrað á Alin. 

  

d. Friður peningur. 
| 

T | 

1.' lhndr. í kýr, 3til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum ... á 95 |47 | 95 | 47 | 80 

2. — 6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í fardög- | | 
| UM rr kerner renere hver á | 19 (58) 75 | 48 | 63 

3. | — 6 sauðir, 3 til ð vetra, á hausti......... — - 15 | 32 91 | 921 77 
4. | — 8 — tvævetrir ...... a — - 12 | 33 98 | 64 | 82 
ð. | — 12 — veturgamlir .. - — ........ — »- 9 126, 111 | 12 93 

6. | — 8 ær geldar.............. AR — - 12 (11, 96 (8881 7.1 — 10 — mylkar............ mm seere — - 8 (20; 82 | »| 68 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, ð til 12 vetra, í far- | | QÖgUuM „rr ere een å | 48 | 88. 48 | 88, 41 9.]  — 14 hryssu, Á sama aldri... hver á , 39 | 22 || 52 | 99 | 44. u =
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18. 
19. 
20. 
21. 

ag 22. 
23. 
94 

25. 
26. 

> 
KO
 

RO
 

Oo
 

Co
rp
 

>
 

þa
d 

38. 
a 
od. 

40. | 

w
—
1
 

  

  

49. | 
43.) 

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 bræddn............... -— - 

C.  Tovara af ullu. 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 4 til 6 héspur í pundi, haldi 
hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði „0... seveseeererenerrr ek rkr rt nnrnre pundið á 

— 60 por eingirnissokka 2000... parið - 

— 80 — tvíbands-gjaldsokka ............ — 

— 180 — sjóvétlinga ... 0000 — - 

— 90 EINBIMNISPEYSUP „....0.0.000. 0... hver - 

— 15 tvíbands-gjaldpeysur.............00.. - 
190 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 1 alin - 

— 120 —- einskeptu, Í al. ó kv. breiðrar - — - 

D. Fiskur. 

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

— 6 — — harðfiski — — - 

— 6 — — þyrsklingi — —- — - 

— 6 — — ysu, hertri GG... ossssskrrreee — 

— 6 - — hákarli, heitum... — - 

Ek. Lyst. 

1 hndr. Í tunna (120 pt. hvalslýsis ......... 8 pottar á | 
— Í  — — hákarlslýsis ...... - 0 - 

— 1 — - selslysis 2... - = - 

1 — — þorskalýsis ...... a 

FH. Skinnavara. 

1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns............... 10 pund á 
G | ————— kyrskinns ss — — - 

— 6 -— hrossskinns ........0.... - 
— 8. —— saudskinns, af tvævetr- 

um og eldri ............ — - 

— 12 — sauðskinns, af vetur- 

sömlum og ám......... — - 

— 6. —— selskinns seerne 7 - 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert - 

G. Ymislegt. 

L hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 

— 40 — - — óhreinsuðumn...... — > 

— 1290 — - fuglafidri .….….G…. serene 10 pund - 
— 480 —  - fjallagrosum — — - 

5 álnir 1 dagsverk um heyannir 

23 

B. UW, smjör og tólg. 

1 lambsfóður. 

Í peningum Hundrað á 

Rr. 

H
O
 

58 

| 38 

  
Aur. 

50 
36 
59 

' 835 

88 
19 

< 3 

öð 

| 15 

72 
; 96 

40 
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| 85 

15 

' 99 
65 

' 99 
95 

Kr. ”Aur. 
60 
43 
70 
42 

34 
26 
34 
80 
80 

186 
138 

110 

17 

29 
24 
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20 
80 
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40 
20 

1 60 
: 70 

| 89 
; 16 
: 40 

110| 
18 
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80 

Alin . 

Åur, 

50 
36 
59 
35 

29 
22 
29 

í 67 
67 

155 
115 

92 
62 
öð 
54 

14 
25 
25 
21 

" 54 
, 65 
55 

58 

63 

| 44 

1887 

19 
29, febr.



1887 

19 
25. febr. 

20 
25. febr. 

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

Eptir Á. eða í friða ssnssnseee ueeeeereeerrerreerernr ket r kr nnneke FERRARI 
— B. — i ullu, smjørtog tólg 
— CC. — i ullartovøru ssveeneneveeeveneeesnrvennenennrn nes vnn kernerne 
— DD, — í fski rr 
— Bý SK rr nnnes 
— F. Ski NA BÖF AU snert rn eneree 

En meðalverð allra landaura samantalið .......00.000.0) 0000 
og skipt með 6 sýnir: 

meðalverð allra meðalverða 
teykjavík 25. febrúarmán. 1887. 

1.' 1 hndr. 

to
 i | 

r
 

00
 

| ! 

C
R
 

d
o
 

| | 

æ
n
 

| | 

10. 1 hndr. 
11. — 
12. — 
13. — 

14.' 1 hndr. 

FE Th. Jónassen. P. Pjetursson. 

Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 
frá miðju maímánaðar 1887 til sama tíma 1888. 

A. Fríður peningur. 
1 kýr, 3 til8 vetra, sein beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum..... á 
6 ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í fardög- 
UM rr venerne nee keen eneret n eee hver å 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti........ — 
8 — tvævetrir ...... AR - 

12 —- veturgamlir.. - — ...... 4 orm 
8 ær geldar............ - FARA - 

10 — mylkar ………. 0 mm se - …- 
1 áburðarhestur, taminn, ð til 12 vetra, í far- 
dågum .…....0 sseeeeveseeeee evnen ekte ker eres kernen - 
It hryssu, á sama aldri ......... .......... hver á 

B. UW, smjör og tólg. 

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

UC. Tovara af ullu. 

30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, haldi 
hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði ..... ……. sssscsseneeeeeeeveneeererereenee pundid å 
60 pör eingirnissokka ............. 0. parið - 
30 — tvibands- gjaldsokka .. ......... . — 

180 — sjóvetlinga ...... 0. - 
20 eigingirnispeysur........, hver - 
15 tvíbands-gjaldpeysur ............... .. - 

120 álnir sjalðvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 1 alin - 
120 —  einskeptu, Í al. til 5 kv. breiðrar - 

D. Fiskur. 
22.) 1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 
23. — 6 — — harðfisk — 
24. — 6 — byrsklingi — — 
25. — 6 — — ýsu, hertri ..............., 
26. | — 6 — — hákarli, hertum........... — 

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

Í peningum 

lAur. Kr. 

98 

þ
a
 

fr
 

fr
ed
 

==
 

00
 

C
r
 

12 

16 

, 90 
98 
93) 
56 

83 
56 | 

36 
85 | 

52 4 

41 
64 | 

34 | 

i » 
| 

; 60 

38 
63 
39 
50 

63 

83 
25 
50 | 

Hu ndrad å 

Kr. . Áur. 

83 63 
54 » 

82 96 
72 43 
25 50 
67 94 

386 4.6 

64 41 

Hundrad å 

Kr. 

9 8 16 

40 
88! 
44 
72 

' 60 

36 ' 
(18, 

40 
20 
80 
80 

» 

40 
40 

89 

80 

78 

98 
50 

|A ur. 

Alin. 

Aur. 

70 
45 

69 

Alin. 

Aur. 

82 

60 
80 
86 

86 
79 
63 

52 

64 
34 

109



25 1887 

| | I peningum Hundrad & "Alm, 20 

| E. Lyst. Kr. |Aur., Kr. Áur, Áur. 95, føbr, 

97." 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ......... 8 pottar á » » , 01» |» 

28. — 1 hákarlslýsis ..... — 2 (640 89 | 60, 33 

29. 1 selslýsis ........... - — - 2 1401 36 | » | 30 

30. - 1 þorskalýsis ...... - - 1 070: 25 1 00 | 21 

F.  Skínnavara. 

31.) 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns 0. 10 pund á 16 (18 64 | 72 | 54 

32. — 6 = kýrskinns ....... 2.0..0... — — - 13 16' 78 1 96 | 66 

33. 6 - hrossskinns.............. a 11 7 66 | 42 | 55 

34. 8 saudskinns, af tvævetr- | | | 

um og eldri......... — — 8 | 391 67 12 4 56 

35. — 182 - sauðskinns, af vetur- | | 

gömlum og ám ......... — — - 5 1841 70 | 8) óð 

36. — 6 Selskinns — cm | 11 | 13 66 , 781 56 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ......... hvert á » 93 "| 55 20 | 46 

G. Ýmislegt. 

38. 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 16 | 83 100 | 98 + 84 

39. - 40 — - —-—- — óhreinsuðum...... BN NN t x „ på » 

40. | — 120 — - figlafiðti.......,00,....0 10 10 pund å 8 (85 100 120 ;84 

41. — 480 - fjallagrösum ..... ......... - „ 170) 88 ' 60} 28 

49. 5 álnir 1 dagsverk um heyannir dd serene 9 67! 64 | 8! 53 

43.) - — 1 lambsfóður 2... krrere errnnen 4. 44" 106 | 56 ; 89 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum 

verður: | 

Eptir A. eða í þráð ssesssseeenueeeeeerrene serrnrenneres NANNA 83 '7ð 70 

-— B. — í ll, smjöri Og tólg kerrnnner 57 | 301 48 

— CC. — i ullartovertw rr renn 84 58 | 70 

D. — í fiski rr treat rr r rer 73 | 45 | 61 

Bl. — i YKKAR AARAU 33 701 28 

Fo skinna VÖFA rr ne 67 ' 4! 56 

En meðalverð allra landaura samantálið..........0.)....0 00.00.0000. 899 | 82 (333 

og skipt með 6, sýnir: | 

meðalverð allra meðalverða 66 64 56 
Reykjavík 25. dag febrúarmánaðar 1887. 

E. Th. Fónassen. Þ. Pjetursson. 

Verðlagsskrá 9] 
sem gildir fyrir 93. febr. 

Borgarfjarðarsýslu 

frá miðju maímánaðar 1887 til sama tíma 1888. 

Í peningum Hundrað á Alin. 

A. Friður peningur. Kr. Aur.i Kr. lAur. Aur. 

li. Ihndr.1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum...... á 101 » | 101 » | 84 

2, - Gær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- | 

ÁÖÐUM „rr hver 12 „45, 74 70 | 62 

3, 6 saudir, 3 til & vetra, å hausti. .......... - - 15 38 92 28 | 77 

4. 8 tvævetrir …… - seeren 12 44 99 52 „83 

ð. 12 —  veturgamlir. - — suse — - 8 55 „ 109 60 | 86 

6. 8 ær geldar ............ - NR - - 7 10 60 84 ; 80 71 

7. - 10 — mylkar HANNAR vere rr 6 83 68 30 | 57 

8. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í Íar- | | | 

dågum Ms ssssesererenee 50 (25 | 60 | 25, 42 

9 — i% hryssu, á sama aldii..... ………. hver - 37 60} 60 | „42



1887 

21 
25, febr. 

10. 
11. 

13. | 

14. 

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

  

26 

B. UW, smjör og tólg. 

1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á 
120 — - mislitri ullu, vel þveginni — - 
120 — - smjöri, vel verkuðu......... — 
120 — - tólg, vel bræddri............ — 

C. Tåvara af ullu. 

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

1hndr.6 vættir af saltfiski vel verkuðum, 

1 hndr. 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 
— 40 — - — óhreinsuðum .. — - 
—120 — - fuglafiðri.................... - 10 pund - 
—480 — - fjallagrösum ....... HERRA — — - | 

þræði .…M…|[W…..….sssenereseeeeseeernr kreeres pundid å 
60 pör eingirnissokka parið - 
30 — tvíbands-gjaldsokka ............ — - 

— 180 — sjóvetlinga ........................ - 
20 eingirnispeysur hver - 
15 tvíbands-gjaldpeysur ..... ......... 

hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 

  

— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnarbreiðs, 1 alin - 
— 120 — einskeptu, lal. til & kv. breiðrar - — - 

þa
 
þ
r
 

þr
 
þa

 

D. Fiskur. 

— - harðisk —  — — — 

ýsu, hertri .................. — - 
— - hákarli, hertum............ — - D

O
N
T
 

| 

E. Lýsi. 

tunna (120 pt.) hvalslýsis ......... 

— —  — selslýsis............ - — 

F. Skinnavara. 

: fjórðungar nautskinns........ ...... 10 pund á 

——  hrossskinns ............ — — 
——. sauðskinns, af tvævetr- 

um og eldri ............ — — | 
sauðskinns, af vetur- 
gömlum og ám ......... — - 
selskinns .............. — — - 

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

G. Ýmislegt. 

ö álnir 1 dagsverk um heyannir ....... seere seere renee 
1 lambsfóður „...... be veere 

vættin å 

- þyrsklingi— — — -l 

— — — hákarlslýsis.... - — -! 

—  — — þorskalýsis ...... NE - | 

——  kýrskinns ............... — — + | 

|Í peningum Hundrað á | Alin. 

lAur.! | Kr. 

H
C
 
g
 

52 4 
39 

| 64 
34 

69 | 
50 
28 
49 

» 

39 

21 | 

15 | 

49 

ll; 

92 
56 
25 

"Kr, 

62 
46 
76 
40 

» 

60 
42 
48 
75 
69 

164 
114 

46 

73 
68 
78 

» 

20 
91 

18 

56 
70 
56 

59 
45 
60 

| 104 
" 126 

93 
234 
53 
93 

ur. 
40 | 

(80, 
' 80 

  

80 

14! 
» 

68 

Áur. 

52 
39 

64 
34 

95 

38 
' 83 

| 61 
94 | 

| 

85 

15 

64 
80 

57 
65 

17 
18 
15 

| 47 

96 
| 24: 

| 86 | 

59 
| 47 

49 
38 
50 

87 
106 
78 

195 

78



21 

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

Eptir Á. eða í frið sn erat near ant 
— BB — í ællu, smjörtog tólg nn err 
— OC. — i ullaærtoveru nr 
— D. — i fiski rr rir 
— EK. — lýst ln rn rn reen kr enes . 
— F. — i skinnd-vVØrW rr renna 

En medalverd allra landaura samantalid 

og skipt med 6, synir: 

10. 
1l. 
12. 
13. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- ' 

meðalverð allra meðalverða 
Reykjavík, 25. dag febrúarmán. 1887. 

E. Th. Gónassen. P. Pjetursson. 

Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 
frá miðju maumánaðar 1887 til sama 

A. Friður peningur. 

ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum...... 
— 6 ær, 2til6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 

AÖgum „rr rr hver 
— 6 sauðir, 3 tilð vetra, á hausti............ — 
— 8 — tvævetrir … = — sueeeereeree — 
— 12 — vetugamlir - — ........... — 
— 8 ær geldar ......... nn — 
— 10 — mylkar........ - — seerne — 
— 1 áburðarhestur, taminn, ð til 12 vetra, í far- 

døgum rr kekrkrekree 
— 11 hryssu, å sama aldri.................. hver 

1 hndr. 

1 hndr. 

B. UW, smjör og tólg. 

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

C. Tóvara af úllu. 

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

  

þræði sGssssssseseeeevereener rer eererennere pundid 
60 pör eingirnissokka .........0....0.0..... parið 
30 — tvíbands-gjaldsokka ............ — 

180 — sjóvetlinga ......... 0 
20 EINgIrNISPEYSUP......0. 0. hver 
15 tvíbands-gjaldpeysur .................. — 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs 1 alin 
120 — einskeptu, Í al. til 5 kv. breiðrar- — 

á 

á 

á 

tima 1888. 

“Kr. jAur.. Kr. JAur./Aur. 
i 

  

Hundrað á Alin. 

í Kr. |Aur. |Aur. 
80 | 38 | 67 
ö6 | 70 47 
81 | 99) 68 
73 |15 | 6l 
20 | 517 
ö7T | 87 | 48 

370 | 14 (308 

61 69 51 

17) 

' 85! 
| 44 || 

8 
6 

| 90 

(81 

74 

11. 
94 | 

| ö0 
39 | 
ðT | 

84 

47 
68 
72 
79 
63 
57 

47 
46 

60 
46 
68 
37 

T T 

| Í peningum Hundrað á | Alin. 

(70 

10 í 

64 | 

| 64 
| 79 | 
| 20 | 
40 | 

11 
59 

39 
57 

| 61 
61 
58 
48 

89 
39 

80 | 
40 | 
20 | 

gø 
u
s
 

F
y
 

3 
9 

Fw 

1887 

21 
25. febr. 

22 
28. febr.



1887 28 

v Í peningum! Hundrað á | Alin. 
| 2 8 A. 

D. Fiskur. = Rr 

99. 1 1 hndr.6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 7 25 | 48 50 36 

23. — 6 — - harðfiski — — — 17 46 " 104 76 ST 

%.) — 6 — - þyrskingi—  — — - 10 1758. 64 | 50) Öld 

23. — 6 — - ýsu, hertri.................. — - 9 » 54 » "45 

26. — 6 — - hákarli, hertum sr — - „ „ „ | » » 

E. Lýsi. 

27.1 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis......... 8 pottar á » ”» » ” 

28. — 1 —  — — hákarlslýsis..... - — - » » » ”» ”» 

29, | — 1 —  — — selslysis - — - 3 „| áð » | 38 

30. | — 1 —  — — þorskalýsis ...... 2 orm 1 10700 25. 50021 

| F. Skunavara. 

31.! 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns ............ 10 pund á 13 | 6 62 „20, 44 

32. — 6 — kýrskinns.............. — — - 10 (13 60 78, 51 

33. — 6 — hrossskinns ............ — — - 8 | 18" 49 8, 41 

34. — 8. —— saudskinns,af tvævetr- 

| um og eldri............ — - - ð 142. 43 | 86 36 

3ð. — 12 — sauðskinns, af vetur- | | 

gömlum og åm — — | 3 1421 41 4 34 
36. — 6 -— selskinns .............. — — - 10 | » 60 » ” 50 

37.) — 240 lambskinn (vorlamba), einlit.... .... hvert - » | 14 33 60 " 28 

| G. Ýmislegt. 

| 

38.| 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum... pundið á | » » » » ) 

39. | — 40 — - — óhreinsuðum ...... — - ”» ”» » „ið 

40.) — 120 — - fuglafidri 1... 10 pund - |. » ” » 

41. — 480 — - fjallagrösum 200. — — - ,» | 5 » » » 

42, 5 álnir 1 dagsverk um heyannir 00.00.0000... 2 (17) 59 8 43 

43.) - — 1 lambsfodur 00.00.0000 nr krrrrrrrne 3 1 72 24 60 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaur- 

um verður: 
Eptir A. eða í friðunar 62 17 | 52 

— B. — iullu, smjøri og Ölger kerrrererrrrnnnrre 53 10 44 

— CO. — iullartovøord renna rr „ ” ”» 

— D, — fiskinn arnar kr rr enten 66 | 69, 56 

— E. — í lýsir enn reri 35 25 „30 

— I SKÍNNA-VÖFU rr err 48 ö8 dl 

En meðalverð allra landaura samantalið..........00)..... 0. 265 79 298 

og skipt með 5, sýnir: | 

meðalverð allra meðalverða 53 ' 1645 
Reykjavík 28. dag febrúarmánaðar 1887. 

E. Th. Génassen.  P. Pjetursson.



Stjórnartíðindi B. 5. 29 

  

Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjasýslu 

  

  

frá miðju maímánaðar 1887 tl sama tima 

"Kr. |Aur.| Kr. jAur.JÁur. SL A. Friður peningur. 

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

| ber til nóvembermánaðarloka, í fardågum å „ 

g.| —  Gær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 

QÖgUM..... rr rer reneer hver á 8 

3. — 6 saudir, 3 til ó vetra á hausti......... — - 18 

4. — 8 — tvævetrir...... nr — , 10 

5. — 12 — veturgamlir - — ss — - 7 

6... — Sær geldar............... mm nerne — -| 10 

7. — 10 — mylkar 1... mm genererer — - 7 

8. — 1 áburðarhestur, taminn, ötil 12 vetra, í far- 

QÖgUM „rr rr nnnner - | 50 

9. — 14 hryssu, á sama aldri 00.00.0000... hver á | 40 

B. UL, smjör og tólg. 

10. 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á | > 

11. — 120 — af mislitri ullu, vel þveginni — - » 

12. — 120 — af smjöri, vel verkuðu......... — | od 

13. — 120 af tólg, vel bræddri............ — -| » 

C. Tovara af ullu. 

14.| 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, haldi | 

hver hespa Íl skreppur, en hver skreppa 44 | 

þræði... neee rr pundið á » 

15. — 60 pör eingirmissokka....................- parið á | » 

16. — 30 — tvíbands-gjaldsokka ............ — | 1 

17. — 180 — sjóvetlinga ........0.000000....0... I 

18. — 20 eingirnispeysur 00.00.0000... hver - „ 

19. — 15 tvíbands-gjaldpeysur............0..... — - » 

20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðslalin- | > 

21. — 120 — einskeptu, 1 al.til ókv.breiðrar- — -}| > 

D. Fiskur. | 
i 

| 

99. 1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á | 7 

23. — 6 — — harðfiski — — — - 16 

24. — 6 — — þyrsklingi— — — -} 5 

25. — 6 — — su, herti... — =} 4 

26. — 6 — — hákarli, hertum.......0.....- — -| 8 

| 
E. Lýst. | 

97. | 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis............ 8 pottará | > 

28. — 1 — — — hákarlslýsis......... - — | » 

2.| — 1 — — — selslýsis ............ om | » 
30. — 1 — — — þorskalýsis ......... - — || 1 

9. dag marzmån. 1887. 

Reykjavík 1887. Prentsmiðja Ísafoldar: 

1888. 

VÆRN! 

32 | 

33 + 

  

„ 

öl 
108 
84 
90 
84 
70 

50 
53 

60 

60 
39 

43 
96 
33 
24 
48   

i 

» 

40 

60 

TI peningum| Hundrad å | Alin. 

| 50 
| 89 
| 50 

i » 

| 25 
| 38 

» 

85 

36 
I 80 
| 28 

| 20 
40 

  
  

1887 

23 
1. marz



1887 

23 
1. marz 

24 
5. marz 

  

30 

FP. Skinnavara. 

81.| Ihndr. 4 fjórðungar nautskinns ............... 10 pund á 
32. — 6 — kýrskinns.................. — — - 
33. — 6 — hrosskinns................. — — - 
34. — 8 — sauðskinns, af tvævetr- 

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

gömlum og ám ......... — — - 
36. — 6 — selskinns................... — — - 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...........hvert - 

G. Ýmislegt. 

38. | 1hndr. 6 pd. af æðarðún, vel hreinsuðum, ... pundið á 
39. — 40 — - — óhreinsuðum ...... LL 
40.) — 120 — - fuglafiðri........................ 10 pund - 
4l.| — 480 — - fjallagrösum.................... — - 
42. | 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir 1... 
43.| - — 1 lambsfødur seerne RANRERARÐAR 

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

Eptir Á. 
B. 
C. 
D. 
KH. 
F. 

En meðalverð allra landaura samantalið 

. i B 2 z 

I peningum' Hundrad å | Alin. 
Kr. 

12 
„ 

» 

7 

ð 
10 

„ 

=
 

O
r
 

w
o
 

|Åur. 

eða i fri du... SANNAR erennðess ern 
— iullu, smjörtogt ólg 
— i ullartdvertw sensennenseneenrenneneeenenn ennen rrr kreere 
— fiski eve reen renerne rene . 
— lý8t arsen 
— skinna vöru sssssseeenennvenvererveererner treerne rr renees 

og skipt med 6, synir: 

| 

| 
| 
| to 

> 
M
o
 

go 

meðalverð allra meðalverða 
Reykjavík 1. dag maramán. 1887. 

Æ. Th. Gónassen. 

Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Kjósar- og Gullbringusýslu og Reykjavíkur kaupstað 

A. Friður peningur. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögun ... á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fardög- 
UM renn hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti......... — - 
8 — tvævetrir ...... A never — - 

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

10 — mylkar............ nn — - 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í far- 
dågum rr ere á 
134 hryssu, á sama aldri 

P. Pjetursson. 

frå midju maimånadar 1887 til sama tima 1888. 

  

  

  Kr. kr Ar 
48 | 40 

„ Di D 

» » | » 

56 » | 47 

60 » | 50 
60 ,” 00 
36 | » "30 

» | » DB 

» » D 

63 » 1 93 

» | » | „ 

60 | „50 

84 | » 70 

73 | 79 | 62 
49 50 | 41 
59 » | 49 
48 90 ; 41 
18 » | 15 
då | ») 43 

301 119 251 

50 120 492 

Í peningum Hundrað á | Alin. 
Kr. Aur. 

| 

103 | 50 

13 | 24 
15 | 81 
12 | 44 

8 | 75 
11 | 81 

7 | 84 

53 | 18. 
41 | 94! 

  

103 

79 
94 
99 

, 105 
94 
78 

öð 
öð 

  

' 50 

44 
' 86 
| óð 

„ 

' 48 
' 40 

| 18 
| 92 | 

Kr JAur Aur. 

86 

66 
79 
83 
88 
79 
6ð 

443 
47 -



10.) | 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
I6., 

17. 

19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
94. 
25. 
26. 

27. 
OK 
40. 

29. 
30. 

.| d& álnir Í dagsverk 

31 

B. UW, smjör og tólg. 

1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á 
— 120 — af mislitni ullu, vel þveginni — - 
— 120 — af smjöri, vel verkuðu ......... — 
— 120 — af tólg, vel bræddri............... — 

C. Tóvara af ulla. 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 héspur í pundi, haldi 
hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði pundið á 

— 60 pör eingirnissokka........... ......... parið - 
— 30 — tvíbands-gjaldsokka ............  — — i …- 
— 180 — sjovetlinga … .….…...sssssssesseee. — - 
— 20 eingirnispeysur 2... hver - 
— 15 tvíbands-gjaldpeysur.................. - 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 1 alin 
120 einskeptu, 1 al. 5 kv. breiðrar - — 

D. Fiskur. 

s 
l hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 

— 6 — — harðfisk — —— — - 
— 6 —- — þyrsklingi— — = 

— 6 — — ýsu, hertri 0. — - 
— 6 — — hákarl, hertum............... - - 

E. Lýst. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ......... 8 pottar á 
— 1 — — — hákarlslýsis.....- — - 

- 1 — selslýsis ......... - — i - 
- 1 — — þorskalýsis ...... - - 

FO Skinnavara. 

| 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns............... 10 pund á 
— 6. —— kýrskinns ............... - — - 
— 6 —— hrossskinns ............ 

8 — sauðskinns, al tvævetr- 
um og eldri ............ - 

— 12 —-— sauðskinns, af vetur- 

gömlun og ám......... — — - 
- 6 —— selskinns .…............. "om - 

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

G. Ymuslegt. 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 
— 40 - óhreinguðunm...... —- 

120 — - fúglafiðri 2... 10 pund - 
480 - fjallagrösum................. - - … 

um heyannir 
1 lambsfóður.. 

  Jf peningum Hundrað á |Alin. 

Åur, Kr Aur. Au. 
  

„ (54) 64 | 80 | 54 
» (43 51 | 60 | 43 
» | 67 | 80 | 40 | 67 
» | 37 44 | 40 | 37 

| | 

| | 

» | 88 26 | 40 | 22 
» [85 51 | » | 43 

1 115, 34 | 50 | 29 
» (81) 55 | 80 | 47 
2 |87 | 57 | 40 | 48 
4 085) 72 7561 
1 (88 165 | 60 138 
1 {14 186 | 80 114 

7 (49) 44 | 52 | 37 
19 | 6114 | 36 | 95 
12 (57) 75 | 42 | 63 
12 (84) 74 | 4 | 62 
11 1751 70 | 50 | 59 

3 | 50, 52 | 50 | 44 
2 |14| 32 | 10 27 
2 | 81) 31 | 20 | 26 
1 |68| 25 | 20 21 | | 

14 (15) 56 | 60 | 47 
12 |35| 74 | 10 | 62 
10 11 60 | 6 530 

7 691 61 | 52 51 
| | 

5 |98| 71 | 76 60 
10 |17| 61 | 2 51 

» | 26 | 62 | 40 | 52 

IT {80 1103 | 80 87 
» | » , | „ „ 

9 {57 1114 | 84 96 
2% |38/111 | 84 | 93 
2 182 67 | 68 56 
4 |27) 102 | 48,85 

1887 

w 
DD. 

24 
marz



  

1887 32 

94 | Hundrað á Alin. 
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum ” Kr. ur." (Åur. 

5. marz verður: | 
Eptir A. eða í fríðu lr n rr es nenen | 84 | 99 71 
— B. —i ullu, smjåørtog tolg.sssseeenerenernenrenerrnnenenrnnee | 60 | 80 ' 50 
— CC. ullar-boveor%u rr erne | Tó | 3 63 
— D — í fúskú rennir rr era e nennir nr enes 1 78 177. 63 
— ER. — á lýSÁ rennt er rrrnge ' 85 | 26 | 80 
— PF 4 skinna -VÖft rr … | 683 | „92 óð 

En meðalverð allra landaura samantalið ..........00.000 00.00.0000 896 19 380 
og skipt með 6 sýnir: | | 

meðalverð allra meðalverða |65 87 55 

Reykjavík 5. marzmán. 1887. 

E Th. Gónassen. P. Pjetursson. 

95 Verdlagsskrå 
5. marz sem gildir fyrir 

Årnessyslu 
Frá miðju makmdnaðar 1887 til sama tíma 1888. 

  

7 Í peni um! | Hundrað á Alin, 

  

  
A. Fríður peningur. Kr. lAur. Kr. |Aur. (Á ur. 

1.| 1 hndr. 1 kýr, 3til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- |" I | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fardögum..... á | 98 | 14 | 95 | 14 | 79 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i fardög- | | | | 
UM enn venerne kernen r ere nss hver å | 10 32 | 61 | 92 | 52 

3. — 6 sauðir, 3 til 6 vetra, á hausti........ — - | 14 öl 87 | 6) 73 
4. — 8 — tvævetrir ...... A eres — -| 12 | 7 | 96 | 56 | 80 
5. — 12 — veturgamlir.. - — ......... — -| 8 6! 96 172 81 
6. — 8. ær geldar............ om sees — -4 11 7 | 88 | 56 | 74 
7. — 10 —  mylkar......... nn — 7 9' 70 190" 59 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i far- | | | | 

dågum rr -| 61 | 80! 51 | 80' 43 
9. — 14 hryssu, á sama aldri......... ......... hver á | 87 | 59) 50 | 12 | 42 

B. UW, smjör og tólg. | | 

  

  
10.| 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á » 151" 61 20) 51 
11. — 120 — af mislitri ullu, vel pveginni  — - | » {838 45 | 60" 38 
12. — 120 — af smjöri, vel verkuðu ....... — - » 63 75 | 60. 63 
13. — 120 — af tólg, vel bræddri.......... — -| » [341 40 | 80 | 34 

C. Tóvara af ullu. 
14.| 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, haldi 

hver hespa 1l skreppur, en hver skreppa 44 | 
þræði …… ... enst seererseer. pundið á » | » » | „ » 

15. — 60 pör eingirnissokka ..................... parið - „5 » 1 5 » 
16. — 80 — tvíbands-gjaldsokka.. ......... a 10, 30 | » 25 
17. — 180 — sjóvetlinga ...... ........0...... — - „ (80, 54 » | 45 
18. — 20 eigingirnispeysur…....…. hver- 0» | » » » » 
19. — 15 tvíbands-gjaldpeysur............... .. — 3 | > 46 | o'88 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 1 alin - 1 (101 182 , » 110 
21. — 120 — einskeptu, l al. tilð kv. breiðrar- — - » | 86 1083 | 20 86 

D. Fiskur. | | |! | | 
22.| 1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á | 8 | 10 ' 48 |60'41 
23. — 6 — — harðfiski —  — — -' 19 |49 116 | 9497 
24. — 6 —  — þyrsklingi — —- — - 19 {80 , TS | „168 
25. — 6 — — ýsu, hertri.................. — -' 11 (70) 70 | 2059 
26. — 6 — — hákarli, hertum............ — | 9 » | 54 | Í | 45



  
  

33 1887 

| | Í peningum! Hundrað á | Atin. 2% 

E. Lýsi. Kr. |Aur | Kr ur, Ånr. 5. marz 

27. 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ......... 8 pottar á „., „5 I 

28.0 — 1 — — — hákarlslýsis..... - — - 2 (683 89 {4ð|ð3 

99.) — 1 — — — Ssélslýsis........... — - 2 1270 34 5 | 28 

30. — 1 — — — þorskalýsis ...... - — 1 98, 29 | 70} 2 

| | 
F. Skinnavara. | | 

81.| 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns .............. 10 pund á 14 | 56 | 58 | 24 | 49 

32. — —— kýrskinns ....... 200... — - 11 (54 | 69 | 24 | 58 

33. — 6 — hrossskinns............ .. — — - 9 54) 57 24 | 48 

34, — 8. —— saudskinns, af tvævetr- | | | 

um og eldri......... — — - 7 | 53 | 60 | 24 t 50 

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

gömlum og ám ......... — — - 5 | 32) 68 | 84 | 53 

36. — 6 — selskinns...... 0000 — — - 8 | 33 | 49 98 || 42 

87. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ......... hvert á í » | 29 | 52 | 80 || 44 
| FE. | I 

G. Ymislegt. | | | | 

38. 1 hndr. 6 pð. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 17 (381 104 |2 | 87 

39. — 40 — -  ——  ohreinsudsum…... — - FR NN NN ed 

40. — 120 — - fglafiðri............0...... 10 pund á 7 1671 92 | 4. 77 

41. — 480 — - fjallagrösum FANN — — - , 1 5 „| é» | » 

42,| 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir cd... 2 (35! 56 | 40 | 47 

43.' - — 1 lambsfóður od... rr rrnnnes 3 ' 70} 88 | 80 | 74 

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

verður: | | 

Eptir A. eða í þráð ls nanna near nr nanna 77 | 64 | 65 

— BB — í ullu, smjör? Og tólgddrdsarrrr rr rr öð | 80 I 47 

— CO. — i ullar-toveor renna rer k tere ngrer 1 79 | 84 ' 61 

— D. — i fiski rr annann renn rent rer 72 | 95! 61 

— E. — ÝSA renna nr rn nn 34 | 40 | 29 

— PF — í SkinNA-VÖFB rent enn nrrer er kt ' 68 | 80 | 49 

En meðalverð allra landaura samantalið..........00.).0.. 0000... ner | 872 | 43 1312 

og skipt með 6, sýnir: | 

meðalverð allra meðalverða 62 7 52 
Reykjavík 5. dag marzmánaðar 1887. 

E. Th. Fónassen. Þ. Pjetursson. 

Brjef landshöfðingja fél sýslumannsins í Kjósar- og Gullbringusýslu um ept- 

irgjöf vaxta af hallærisláni handa sýslunni. — Samkvæmt beiðni yðar, herra sýslu- 

maður, í þóknanlegu brjefi 15. þ. m., fyrir hönd sýslunefndarinnar í Kjósar- og Gull- 

bringusýslu, veiti jeg hjer með sýslu þessari, að þar til fengnum myndugleika frá ráð- 

gjafanum fyrir Ísland, og samkvæmt 4. gr. fjárlaganna fyrir 1886 og 1887, eptirgjöf á 

leirum til ársloka 1887 af hallærisláni því, að upphæð 20000 kr., er sýslunni var veitt 

úr landssjóði með brjefi landshöfðingjans 24. júní 1885, móti því, að frá þeim tíma 

verði af láni þessu greiddir 40 árlega í vöxtu, og það sjálft endurborgað á 8 árum 

með '/g hluta þess árlega. 

Brjef landshöfðingja tl biskupsins um skilning á 10. gr. í lögum % 1886 

um hluttöku safnaða í veitingu brauða. — Jafnframt og jeg endursendi yður hjer með, 28. janúar 

26 
21. janúar 

27
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27  håæruverdugi herra, umsóknarbrjef bad frå fyrrum adstodarpresti i Stafholti, sjera Stefåni 
28.janúar Jónssyni, um Helgastaðaprestakall í Suður-þingeyjar prófastsdæmi, er þjer senduð hingað 

28 
3. febr. 

29 
18. febr. 

30 
19. febr. 

með þóknanlegu brjefi yðar 25. nóvember f. á, vil jeg samkvæmt tillögu yðar í brjefi 
þessu skora á yður, að láta leita á löglegan hátt samkvæmt 10. gr. sbr. 3. gr. í lögum 
nr. 1, 8. janúar f. á. um hluttöku safnaða í veitingu brauða, tillögu hlutaðeigandi 
safnaðar um það, hvort hann kjósi heldur, að nefnt brauð verði veitt þessum eina um- 
sækjanda, sem um það hefur sótt, eða að reynt verði fyrst um sinn að útvega því 
prestsþjónustu til bráðabirgða á annan hátt. En Jeg skal taka það fram, af því að 
mjer finnst sambandið á milli 3. og 10. greinar laganna eigi fullkomlega greinilegt, að 
Jeg álít eigi, að til reglulegrar kosningargjörðar Þurfi að koma, til að fá tillögu safnað- 
arins Í framangreindu efni, ef sóknarnefndirnar innan þeirra 14 daga, er umsóknarbriefið 
á að liggja til sýnis samkvæmt 3. gr., láta prófast vita, að söfnuðurinn ætli eigi að 
neyta tillögurjettar síns. 

Ágrip af brjefi landshöfðingja til amtmannsins yfir suðuramtinu og vestur- 
amtinu um hallærislán handa Snæfellsness- og Hnapnndalssýsla. — Með brjefi þessu 
var Snæfellsness- og Hnappadalssýslu veitt lán, að upphæð 2200 kr., til að afstýra hall- 
æri, með þeim kjörum. að lánið verði ávaxtað með 40, árlega, og endurborgað með '% 
á ári, eða á þann hátt, er alþingi síðar kann að ákveða. 

Brjef landshöfðingja tl omtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu nm 
leyfi til að halda lotterí. — Með þóknanlegu brjefi, dags. 16. þ. m.. hafið þjer. herra 
amtmaður, sent hingað ásamt áliti sýslumannsins í Árnessýslu erindi sóknarnefndarinn- 
ar í Stokkseyrarsókn, þar sem sótt er um leyfi til að halda lotterí um reiðhest til ásóða 
fyrir hina fyrirhuguðu kirkjubygeingu á Eyrarbakka. 

Út af þessu skal yður hjer með tjáð til frekari birtingar, að jeg veiti leyfi til 
að halda hið umrædda lotterí á þann hátt oe í þeim tileangi. sem tekið er fram í 
nefndu brjefi sýslumannsins í Árnessýslu. en forstöðumönnum lotterísins ber nákvæm- 
lega að hegða sjer eptir þeim reglum, er þjer eða hlutaðeigandi lögreglustjóri kynni að 
setja því til tryggingar, að engin vandkvæði hljótist af lotteríinu. 

Brjef landshöfðingja fl amtmannsins yfir norður- og nusturamtinu un skyldu 
stjúpbarna að framfæra stjúpforeldri sitt. — Í brjefi 12. f. m., sem hingað hefur 
borizt beina leið, hefur hreppsnefndaroddvitinn í Staðarhreppi í Húnavatnssýslu. Gísli 
Sigurðsson, borið upp þá fyrirspurn, hvort stjúpbörn öreigans Arons nokkurs Guðmunds- 
sonar, sjeu skyld til að framfæra þennan stjúpföður sinn, og hefur hann jafnframt sent 
hingað eptirrit af brjefi yðar, herra amtmaður. dags. 1. júní 1886, og brjef sýslumanns- 
ins í Húnavatnssýslu, dags. 22. júní 1885, en í báðum þeim brjefam er fyrirspurn nefnds 
hreppsnefndaroddvita um þetta mál svarað svo, að á stjúpbörnum hvíli eigi skylda til 
að framfæra stjúpforeldri sitt. 

Út af þessu skal yður hjer með tjáð, herra amtmaður, til leiðbeiningar og frek- 
ari birtingar fyrir ofannefndum hreppsnefndaroddvita, að jeg er yður samdóma um, að 
þó álíta megi lögákveðið, að stjúpfaðir eigi að framfæra stjúpbörn sín, á meðan hann
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lifir í hjónabandi við móður barnanna, þá leiði eigi þar af, að stjúpbörn hafi lagaskyldu 
til þess að framfæra stjúpforeldra sína, en að öðru leyti getur hreppsnefndaroddviti þessi 
leit:ð úrslita dómstólanna um þetta mál. 

Brjef landshöfðingja tél stiplsyfirvaldanna um kjörbækur við prestakosningar. 
— Í þóknanlegu brjefi 12. þ.m. hafa hin heiðruðu stiptsyfirvöld beiðst úrlausnar minn- 
ar úr eptirfylgjandi fyrirspurnum prófastsins í Rangárvalla prófastsdæmi, viðvíkjandi 

lögum 8. jan. framkvæmd á f. á., um hluttöku safnaða í veitingu brauða: 
1., hvort prófastsdæminu eigi ekki að tilleggjast slíkar kjörbækur, sem nefndar eru 

í 6. gr. mefndra laga, og sje svo, þá í hverju formi og með hverju fyrir- 
komulagi, 

2. á hvers kostnað þær eigi að tillepgjast, 

3., hver eigi að löggilda þær. 

Út af þessu vil jeg hjermeð 

ingar og frekari birtingar það er 

Um 1. 

þjónustusamlega tjá yður til þóknanlegrar leiðbein- 
nú skal sagt. 

Hvert prófastsdæmi á landinu á að hafa kjörbók, er hlutaðeigandi kjör- 
stjórnir skulu í rita skýrslu um það, sem gjörist á hverjum prestakosningarfundi í pró- 
fastsdæminu, og skal þá einnig innfæra sjálfa atkvæðagreiðsluna í kjörbókina í sama 
formi og hún á að sjást af kjörskránum. En kjörskrárnar eiga að vera lagaðar eins og 
kjörskrárnar til alþingis, þannig að þær innihaldi í sjerstökum dálkum nöfn kjósenda, 
aldur þeirra, stjett og heimili, og skal á þeim vera autt rúm útundan nafni hvers kjós- 
anda, þar sem Í skal ritað nafn þess, er hann kýs. 

Um 2. Kostnaður við útvegun kjörbókanna verður greiddur úr landssjóði. 
Um 3. það virðist rjett, að biskupinn löggildi kjörbækurnar. 

Skýrsla 

um styrktarsjóði prestaskólans við árslok 1886. 

I. Prestaskólasjóðurinn. 

Tekjur: 

=
 Eptirstöðvar við árslok 1885: 

a, kgl. skuldabrjef kr. 3100,00 
b, veðskuldabrjef einstaks manns . — 300,00 

6, peningar hjá forstöðumanni prestaskólans . — 32,60 kr, 3432,60 
2. Vextir á árinu 1886: 

a, af kgl. skuldabrjefum kr. 124,00 
b, af skuldabrjefi einstaks manns —… 12,00 
€, af peningum í sparisjóði —- 087 —. 136,87 

"kr. 3569,47 
Útgjöld : 

1. Styrkur veittur stúdentum kr. 100,00 
2. Eptirstöðvar við árslok 1886: 

a, kgl. skuldabrjef  . .. .. …. kr. 3100,00 

Flyt kr. ir. 3100,0 00 kr. 100,00 

1887 

30 
19. febr. 

31 
21. febr. 

32
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Fluttar kr. 3100,00 kr. 100,00 

b, vedskuldabrjef . . . . 2. . 2 2... 0. kr. 300,00 

G, Í sparisjóði . 2 . . 200084. 7 

d, peningar hjå forstöðumanni Prestaskólans „20.00.0077. 28,00 kr, 3469,47 

kr. 3569,47 
2. Gjöf Halldórs Andrjessonar. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1885: 
a, kgl. skuldabrjef  . . . 2. 2 2 2 2 2. 0... kr. 1000,00 

b, veðskuldabrjef . . . . 2. 3000. 0. 1300,00 

e, á vöxtum Í sparisjóði „20... 0 7.878,07 kr. 2673,07 

2. Vextir á árinu 1886: 
a, af kgl skuldabrjéfum . . . . . . 2. - - - - - kr. 40,00 

b, af veðskuldabrjefum . . . 2... — 52,00 

6, Úr SpArISJÓÐ 7 13,24 105,24 

kr. 2778,31 
Útgjöld : 

1. Úthlutað stúdentum  . . eee eee eee. kr. 100,00 

Eptirstöðvar við árslok 1886: 

a, kgl. skuldabrjef . . . . . 2. 0... 0... kr. 1000,00 

b, veðskuldabrjef einstakra manna . . . . . . „ - — 1300,00 

c, á vöxtum Í spariSjÓði 0... — 378,31 — 7831 

kr. 2778,31 
Reykjavík 31. desember 1886. 

Helgi Hálfdánarson. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 og 1887. 

10. gr. C 4. 

Hermanni Jónassyni búfræðing veittur 200 kr. styrkur af fjenu til eflingar búnaði 

fyrir árið 1886 til að gefa út búnaðarrit 
LAUSN FRÁ EMBÆTTI. 

2. marz var þeim sjera Jóni Sveinssyni presti að Mælifelli í Skagafjarðarprótasts- 

dæmi og sjera Þorvaldi Ásgeirssyni presti að þingeyrum í Húnavatnsprófastsdæmi veitt 

lausn frá prestsembætti frá næstkomandi fardögum með eptirlaunum. hinum fyrnefnda fyrir elli sakir og 

hinum síðarnefnda sakir vanheilsu. 
UTANÞJÓÐKIRKJUPRESTUR. 

14. janúar staðfesti konungur kosningu fyrverandi prófasts sjera Lárusar Halldórs- 

sonar til prests fyrir hinn evangelisk lútherska utanþjóðkirkjusöfnuð í Reyðarfirði. 

ÓVEITT PRESTAKÖLL, 

er verða veitt með þeim fyrirvara að sá, er þau fær verði að sætta sig við rýrnun þá á tekjum þeirra, 

er leitt geti af ákvörðun í 16. gr 1. 19. febr. 1886. 

Þingeyrar í Húnavatnsprófastslæmi (þingeyra og Hjaltabakkasóknir) — Veitist frá far- 

dögum 1887. Prestsekkja er í brauðinu, sem nýtur '/12 af föstum tekjum hins fyrveranda þingeyrar- 

klausturs. Sá er þetta prestakall fær skal og greiða til uppgjafaprestsins £Z3 kr, Tó aur. á ári upp í 

eptirlaun hans. Brauðið er metið 1223 kr. 75 a. Auglýst 4. marz 1887. 

Mælifell í Skagafjarðarprófastslæmi (Mælifells og Reykjasóknir). Veitist frá fardögum 

1887. Brauðið er metið 1071 kr. 19 a. Auglýst 4. marz 1887. 
  

LEIÐRJETTING. Í verðlagsskránni fyrir Vestur-Skaptafellsýslu á bls 19. hjer að framan hefur sú 

misprentun orðið, að í A (Fríður peningur) er kýrverðið talið í peningum 77 kr., í stað 71 kr.
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Ny-utkomid i A-deild Stjornartidindanna. 
Opið brjef, er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. júlí 1887. 

konungi 18. febr. 1887 (A, nr. 1, bls. 2—3). 
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10.' 
11. 

13. 

27. 
28. 
29. 
30. 

Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 
frá miðju maímánaðar 1887 til jafnlengdar 1888. 

Undirskrifað af 

    

A. Fríður peningur. 

ekki eldri en8 vetra, sem beri frá miðjum okt- 
óber til nóvembermánaðarloka ..........0..0..00. 
6 ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki eldri en 
6 vetra, loðnar og lembdar í fardögum, hver á 
6 sauðir á hausti, þrjevetrir eða 4 vetra 

eða Ó VEbE dd... ne — - 

— 8 sauðir á hausti tvævetrir ............... — - 

— 129 — - — veturgamlir -....... — 

— Sær -  — geldar 1 seernes — 
— 10 — 7-00  Mylkar — 
— 1 áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki 

yngri en ð vetra og ekki eldri en 12 vetra 
90 álnir 1 hryssa jafngömul.............%.0. a. en ene nr nn 

B. UW, smjör og tólg. 
1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, Í pund á | 

120 — af mislitri ullu, vel þveginni - — - 
120 — af súru smjöri, vel verkuðu - — | 
120 — af tólg, vel bræddni............ - — 

C. Tóvara af ullu. | 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, og sjeu 3, 4, 5 eða 6 hesp- | 
ur í pundi, haldi hver 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði ......0.000000.. 0... 1 pund á | 

60 pör eingirnissokka...........00. 2200. - par á | 
30 — tvinnabands gjaldsokka ...... -— | 

120 — tvíþumlaðra sjóvetlinga ...... -— - 
20 EINBIFNISPEYSUT ....0.0.0.0. 0... hver - | 
15 tvinnabands gjaldpeysur ............ — - 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs 1 alin - 
120 — gjaldvoðar-einskeptu, sem er Í 

alin eða ö kvartil á breidd...... - — - 

D. Fiskur. 

' 1 hndr.6 vættir af saltfiski ............00.0..... 1 vætt á | 

6 —  — hörðum fiski .............. - — - 
6 — — smáfiski GG... -— | 
6 —  — ÝBU lr rr - — | 
6 —  — hákarli, hertum ........... - — - 

E. Lýsi. 
tunna hvalslýsis ...........00.0.0.0000... 8 pottar á 

— hákarlslýsis .............0.0.00.. - — - | 
—  selslysis ........0.0.0..0.0..000.. 7-0 — - | 
— þorskalýsis .........0..0000.00. - — - | þe
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Ti krónum Hundrað 
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923 
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40 

40 | 
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| 90 | 

» || 

40 
61 | 

50 
1941 
24 

373! 

Í . , | kr, | aur. | kr. | aur. íkr.| 

1 hndr. 1 kýr í fardögum, ekki yngri en þrjevetur og 1 op 

  

| Alin. 
aur. 

82 

63 

75 
84 
81 
73 
65 
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38 
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43 
62 
574 
594 
47 
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25 

1887 

33 
16. febr.
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33 | Í krónum! Hundrað Alin. 

16. febr. F. Skinnavara. kr. | aur. kr. | aur. kr.| aur. 

31.| lhndr. 4 fjórðungar nautskinns ....... BANN 1 fjórð.á | 14 244 56 98 > ' 47 
321 — 6. — kyrskinns — — -" Il 59 69| 54 |» 58 
33.| — 6 — hrosskinns................. — — - 9 10 d4 60 |» 454 
84.) — 8 — saudskinns, af tvævetr- | 

um sauðum og eldri.— — - 7 621 61 oj 51 
35. — 12 — saudskinns, af åm og 

veturgömlum sauðum — — - 5 45 | 6ð 40 |» 542 
36. — 6 — selskinns................... — — - 11 94. 71 64 » 60 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ......., „hvert - „ 981. 56 40 |» 47 

G. Ymislegt. 

  
38.| 1hudr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, ...1 pund á 16 864 101 19 > 84 
39. — 40 — - — óhreinsuðum ........ -— - 1 »: 40) » 1» 33 
40. — 120 — - fuglafidri ……......dss. 1 fjord. - To 84 51» 70 
41. — 480 — - fjallagrösum...... BANN ANARARER -— - 1 213 ö8 82 549 
49.| ð álnir 1 dagsverk um heyannir ...........0).0 0... 2 144 „9 4ð 
43.) - — 1 lambsfóður.........0.0.. 0. SRAAAARER 4 54 ”» 515) 91 

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

Eptir A. eða í fráðu.... lr kernens ese 81 52 |» 68 
— BB. —iullu, smjøriogtolg søeseeuenererenreerenrernernnenernes 54 90» 46 
— Ú. — í tóvöru Af tl 56, 31 » 47 
— DD. — fkr … 64 60 »| 54 
— K — lýst renn rer s ener renses nn 32) 1 » 27 
— FP. — iSkinna-vVØVtW rr 62 22 », 52 

En meðalverð allra landaura samantalin ....... oc... 3ol, 56 2 94 

og skipt med 6, syna: | 
medalverd allra medalverda | 58,59,» 49 

Skrifstofu norður- og austuramtsins, 16. dag febrúarmán. 1887. 

Í umboði herra biskupsins 

9. Havsteen. Davíð Guðmundsson. 

34 Verdlagsskrå 
16. febr. sem gildir fyrir 

Skagatjardarsyslu 

frå midju maimånadar 1887 til jafnlengdar 1888. 

FEE ' Í krónum Hundrað Alin. 
| A. Friður peningur. kr. | aur.| kr. |aur. 

  

| 
| 

1./ 1 hndr. 1 kýr í fardögum, ekki yngri en þrjevetur og | | 
ekki eldri en 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvemberloka ne 100 » | 1001 » »| 83 

2. — 6 ær, ekki yngri en tvævetrar, og ekki eldri en | | | 
| 6 vetra, loðnar og lembdar í fardögum hver á 12 45 74, TO jv! 68 

3. | — 6 sauðir á hausti, þrjevetrir eða 4 vetra 14 oo) 84) „jo(70 
| eða B VEtrA lr — - 11 984 95) 88 >! 80 

4.| — 8 sauðir á hausti, tvævetrir............... — - 7 82 9884 0578 
5. — 12 — - —  veturgamlir............ — -… 10 89. 87 12 »| 73 
6. — 8 ær - — eldar — - 71 46 . 74 60 »| 62 
7. — 10 — - — mylkar 0 — | | | | 
8. | — 1 áburðarhestur, í fardögum, taminn, ekki yngri | 

| en ð vetra og ekki eldri en 12 vetra ............ 57! 81 57, 8»! 48 
9. | 90 ålnir,1 hryssa jafngåémul …...G…..G.ssssevereeesereeseresrnnee | 44l 623, 59| 50 |» | 50
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/ Í krónum Hundrað | Alin. 81 

  

| 
| un . = 

| B. Ull, smjör og tólg. | kr. aur. kr. Taur. kr) aur. 16, febr. 

10. | 1 hndr., 120 pund af hvitri ullu, vel pveginni 1 pund å ” 553 66! 60 > | 554 
ll. — 120 — -mislitri — — — —— - „41 49 20 »| 41 
12. | — 120 — - súru smjöri vel verkuðu - — - » 591, 71 40 '»!| 59% 
13. — 120 — - tólg, vel bræddri......... - — - » 97 32 40 ,»| 27 

C. Tovara af ullu. | 

14.| 1 hndr. 30 pd. hespugarns, og sjeu 3,4, 5 eda 6 hesp- | 
| ur i pundi, haldi hver 11 skreppur, en hver | | | 
| skreppa 44 þræði 00.00.0000. I pund á 1 ,; 30 »'»| 25 

15. | — 60 pår eingirnissokka …….....…. se. parið - „45 at) „05 | 224 

16. — 30 — tvíbands-gjaldsokka ............ — - „1 58 17, 40 |» | 142 

17.! — 120 — tvíþumraðra sjóvetlinga ..... — | „914 25 80 |» | 214 

18. — 20 eingirnispeysur lll hver - 1' 50, 830) „io! 25 

19. — 16 tvíbands gjaldpeysur........ ......... — - 2 15 32 25 jp 27 
20. — 1820 álnir gjaldvoðar-vaðmáls,álnar breiðs, 1 alin - 1 23 147 60 1) 23 
21. — 120 — gjaldvoðar-einskeptu, sem er al- | | | 

in eða Ó kvartil á breidd ............... - — - || „' 894 107! 40 |» 894 

D. Fiskur. | | 

99. 1 hndr., 6 vættir af saltfhiski.. ....... 2 2....... 1 vætt á 9 3 54 18 |, | 45 

23. — 6 — - hörðum fiski............... - — = 11 544 69) 27 158 

94. — 6 — - smáfiski... - — - | 10 3711 62 25 | »| 52 
25. — 6 — Kr - — -| 9 95 591 70 |»! 50 

26. — 6 — - hákarli, hertum............ -— | 9, 81 54; 21 |» 45 

H. Lyst. | | | 

27.) 1 hndr. Í tunna hvalslýsis ..........0.......... 8 pottar á 2 » 30) » |» | 25 
28. — 1 — hákarlslýsis .................. - — - 2 28 | 84! 20 >} 28% 
29. — 1 — sellysis lc... - — - mn 0 Ð |» » 

30. — 1 — porskalysis ... 2... - — | 1 993, 29! 923 »| 25 

#. Skinnavara. | | 

31.| 1 hndr. 4 fjordungar nautskinns .…............ 1 fjord. å | 14 47 | 57! 88 1»! 48 
32. — 6 — kýrskinns...........0..... - — - | 11 821 70 95 |»! 59 

33. | — 6 — hrossskinns ..........0.... - — | 957 | 57| 42 1» | 48 

84. — 8. —— saudskinns, af tvævetr. | | | 

sauðum og eldri......... - — - 6| 90 | óði 20 j>{ 46 

35. | — 12. —— saudskinns, af åm og | | | | 
veturgöml. sauðum .. - — - 5, 4 | 60| 48 /s{50 

36.0 — 6) —— selskinns - -| 9! 75 | 58! 50 |»| 49 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert - „ 201) 49 20 »| 41 

| | | 

G. Ýmislegt. | 

38.| 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, 1 pund á 15 73 | 94 38 |»| 79 

39. — 40 — - — óhreinsuðum ... - —- = 0094 „| „li » 

40. — 120 — - fuglafiðri 2... 1 fjórð. - | 6 474 77 7Ó | „| 65 

41. — 480 — - fjallagrösum... — — - 1 17 56 16 is; 47 

42,0 5& álnir 1 dagsverk um heyannir ....dd 2 25} „ » |» ] 45 

43.) - — 1 lambsfóður........ 2 2 rr 4. 332 NS  
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34 | Hundrað/ Alin 
16. febr. Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrnefndum landauruml Í. Tanr. íkr.| aur. 

verður; I 
Eptir A. eða í fráðau rr | 80 Tö ij 67 
— B. — í ullu, smjöri og tólg ' 64, 90 0, 46 
— fÚ. — í tóvöru af tllú rr | 52/18 »| 43% 
AED. — í fóski err beset ren rtsee | 59 92 o' 50 
— ÍR. — í lýSta rr err | 31 873 | 826 
—F. — í skinna -VÖrt rr ererernrnee …… 58; 52 »| 49 

En meðalverð allra landaura samantalin ......0.0000.00.000 0. | 337 64191 811 
og skipt med 6 syna: | 

meðalverð allra meðalverða 56 27 > 47 
Skrifstofu norður- og austuramtsins, 16. dag febrm. 1887. 

Í umboði herra biskupsins 
9. Havsteen. Davíð Guðmundsson. 

35 Verdlagsskrå 
17, febr. sem gildir fyrir 

Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað, 
„Þá miðju maimdnadar 7887 til Jafnlongdar 1888. 

| krónum! Hundrað alin. 

Á. Fríður peningur. | kr. | aur. kr. L aur, kr) aur. 
1.| í hndr. 1 kýr, í fardögum, ekki yngri en þrjevetur og op) 

ekki eldri en 8 vetra, sem beri frá miðjum | | | | | | 
oktober til nóvemberloka rr (88 7588 1 75 »| 74 

        

2 — 6 ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki eldri en | | | | 
6 vetra, loðnar og lembdar í fardögumhver á | 11 75 70! 50 >} ð9 

3 — 6 sauðir, á hausti, þrjevetrir eða 4 vetra | | | 
eða 5 vetra............ — - | 12 | 33 73 | 98, »| 62 

4. — 8 — - — tvævetrir….... — - 10) 821 86 60 »| 72 
5. — 12 — - —  veturgamlir............ — -| 7105) 84 | 60 »! 70% 
6. — 8 ær - — geldar 1... — -| 91164 738 | 32 »!| 61 
7 — 10 — - — mylkar ……... — -| 6}16 (61 | 60 sól 
8 — Í áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki yngri ' | | 

en & vetra og ekki eldri en 19 vetra ......... 1571 19 87 (19 >} 48 
9.| Q0álnir,1 hryssa jafngömul evne err 145 9861! 24 {ól 

B. UW, smjör og tólg. | | 
10,| 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, 1 | pund á | » | 56 | 67 | 20 > |ö6 
11. — 120 — - mislitri — — — — - | o {4149 90 o{4l 
12. — 120 — - súru smjöri, vel verkuðu - — -| „ |85 66! » |s| 55 
13. — 120 — - tólg, vel bræðdri.......... - — | 196} 81| 20 |s| 26 

0. Tóvara af ullu. | | | 
14.{ 1 hndr. 30 pd. hespugarns, og sjeu 3, 4, 5 eða 6 hespur | 

í pundi, haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | 
skreppa 44 þræði... 1 pund á | » „ls » |» , 

15. — 60 pör eingirnissokka .................. -par -!| » „io » ||» » 
16. — 30 — tvinnabands gjaldsokka .... - — - | » 603 18 {15 || 18 
17. — 120 — tvíþumlaðra sjóvetlinga ...... -— || 5 214 25 | 80 |» 213 

18. — 20 eigingirnispeysur hver - | » » » „jol > 
19. —  1ð tvinnabands gjaldpeysur ......... .. -| 5 » 1 75 „ls | 624 
20. — 120 álnir gjaldvoðar vaðmáls, álnar breiðs, 1 alin | 961 115 | 80 í> | 964 
21. — 120 — gjaldvodar- -einskeptu, sem er all. — - | | | 

in eða 5 kvartil á breidd.............. - — - || » | 774 98 » |» | 774 
D. Fiskur. | 1 | 

22,! 1 hndr. 6 vættir af saltfiski ................ 1 vætt å | 8 | 96 | 53 | 76 ||» | 45 
23.) — 6 — - hörðum fiski ............... - — -|11/| 983 67 | 71 || 56 
24. — 6 — - småfiski ............… - — -| 8188/53 28|»| 44 
25. — 6 — - ÝBUj - — - || 8 85/50 | 10 |» | 42 
26. — 6 — - hákarli, hertum............ - — -| 81 873, 50 1 9515 | 42
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i Í krónum! Hundrað | Alin. 35 

E. Lýsi (kt. [aar kr. aur Ér aur.“ 17. fb. 
27.| 1 hndr. 1 tunna hvalslýsis ...............00... 8 pottar á | | » | „| » |» | » 

28. — 1 — håkarlslysis ................. - — | 18 31195 |»; 27 

29. — 1 — selslysis dd... - — -1 2 16" 32 40 |»! 27 

30. — 1 — hborskalysis ...... .....0..... — - 1 Tö | 26) 25 >} 22 
| | | || 

F. Skinnavara. | | | | 

31.| 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns ............... 1 fjórð. á | 13, 33% 53! 34 |» | 44 

32. — 6 —— kýrskinns ..... a srenrres - — - | 11; 964 71! 79 |»t 60 

33. — 6 —— hross-skinns ............ - — + | 9| 584, 57| 51 |» 48 

34. — 8. —— saudskinns, af tvævetr- | | | 

um saudum og eldri … -  — | 6 24, 48 200) 40 

35. — 12 —— saudskinns, af åm og | | | 

veturgömlum .. ......... - — | 4 543' 54! 54 |» 45 

36.) — — selskinng ce - — | »)| 66 » |»! 55 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ......... hvert á | „ 22) 52) 80 | » | 44 

G. Ymislegt | | | | 
38.| 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, 1 pund á | 16 873' 101 285 |» | 84 

39. — 40 — - ——  óhreinsuðum.. - — - mo sf 

40. — 1290 — - fuglafiðri 00... fjord - | 71 31 | 87! 72 |» | 73 

41. — 480 — - fjallagråsum ….............…. A dl ol | fr » 

492,1 5 álnir 1 dagsverk um heyannir ......0...00000000000000.. 2 57} os » |» 81 

43.) - — 1 lambsfóður .........0.0..0 rn rr 1 4 89} „| 5. þ>} 88 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í nefndum landaurum | | i 

verdur : | | 

Eptir A. eða í fráðti ld r retten renterne 73 91» | 61 

— B. — i llu, smjört og tólg errernere| óð 40 js} 444 

— 0. — í tóvöru af ltr ' 65) 65 |>' 55 

— D. — i fiski a renn arena rennir n nn rer | 55! 2 |» | 46 
— E. — lýsi rennt ar rn 80. 20 (>! 25 
— FP í SkiNNA-VÖFU rr ennen ner se | ST) 74 |} 48 

En meðalverð allra landaura samantalin.............0.......00000 22. (385, (21 793 
og skipt með 6, sýna: | | | || 

meðalverð allra medalverda 5583 »'47 
Skrifstofu nordur- og austuramtsins 17. dag februar 1887. 

I umbodi herra biskupsins 

3. Havsteen. Davíð Guðmundsson. 

Viðauki 36 
10. marz. 

Landsbankinn tekur við innlögum, þó ekki minni en 1 kr. í senn. 

við reglugjörð fyrir landsbankann í Reykjavík. 

A. Um ínnlán með sparísjóðskjörum. 

1. gr. 

bankastjórninni, ef svo á stendur, ekki skylt að taka við. 

rita þá í viðskiptabókina, eða borga þá út. 

2. gr. 

Stórfje er 

Þegar innlögin nema 5 krónum, reiknast vextir af þeim frá næsta virkum degi 

eptir að fjeð er lagt inn, þó eigi í minni pörtum en heilum aurum, og má annaðhvort 

Vextir reiknast til 31, desember ár hvert,
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36 og sje þeirra ekki vitjað fyrir lok janúarmánaðar næst eptir, verður þeim bætt við höf- 
10. marz. uðstólinn og ávaxtast með honum frá byrjun febrúarmánaðar. 

3. pr. 
Af fje því, sem landsbankinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður allt að 100 

krónum borgað án uppsagnarfrests; að því er snertir hærri upphæðir má heimta, að þeim 
sje sagt upp með þeim fresti, er nú skal greina: 

með 14 daga fresti upphæðum frá 100—500 kr., 
með mánaðarfresti upphæðum frá 500—1000 kr. og 
með 3 mánaða fresti hærri upphæðum. 

Uppsagnarlaust er landsbankanum ekki skylt að borga úr sömu viðskiptabók meira en 
500 kr. á mánuði hverjum. 

4. gr. 
Í hvert skipti, sem tekið er eitthvað út af fje því, sem landsbankinn ávaxtar 

með sparisjóðskjörum, verður það ritað í viðskiptabókina, og er það full sönnun fyrir 
greiðslunni gagnvart eiganda hennar. 

5. gr. 
Þegar lagt er fje í landsbankann til ávöxtunar með sparisjóðskjörum, er þeim, 

sem inn leggur, fengin viðskiptabók við landsbankann, og skal í hana rita allt, sem 
lagt er inn og tekið er út, sem og áfallna vexti. Fjehirði bankans ber að annast inn- 
ritunina, enn bókara ber að rita í hana, að hann hafi athugað það. Fyrir viðskiptabók 
þessa skal greiða 30 aura.  Viðskiptabókina skal bankastjórnin löggilda. 

6. gr 
Glatist viðskiptabók, ber eiganda að snúa sjer til bankastjórnarinnar, er annast 

um, að handhafa hennar verði stefnt til hennar, eins og segir í 10. gr. bankalaga 18. 
september 1885. Kostnaðinn greiðir eigandi. 

7. gr. 
Bankastjórninni er heimilt að segja lausu fje, sem er á vöxtum í bankanum, 

með sparisjóðskjörum, með 12 vikna fresti. Skal annaðhvort rita uppsögnina í viðskipta- 
bókina eða gefa út auglýsingu um hana, er sje birt í því blaði í Reykjavík, er stjórnar- 
valdaauglýsingar skulu birtar í. 

8. gr. 

Eptir gjalddaga eru engir vextir reiknaðir af því fje, sem uppsagt er. 
9. gr. 

Ef eigandi að innstæðufje hvorki leggurinn fje nje tekur út í 15 ár samfleytt, 
verður hætt að greiða vexti af því, og verður þá með auglýsingu, er skal birt með 
missiris fyrirvara á þann hátt, sem segir í 7. gr. að framan, skorað á eiganda að hirða 
fjeð. Gefi hann sig ekki fram í tæka tíð, er viðskiptabók hans ógild, en fjeð rennur 
ásamt vöxtum í landsbankann. 

10. gr. 
Fyrst um sinn greiðir landsbankinn 3 kr. 60 a. í vexti á ári af hverjum 100 

krónum, eða 1 eyrir af hverjum 100 kr. um daginn, þegar árið er talið 12 mánuðir 
þrítugnættir. 

B. Um hlaupareikninga. 

11. gr. 
Hver sá, sem vill hafa hlaupareikning við bankann, skal snúa sjer um það
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tll bankastjórnarinnar, er hlutast til um, að starfsmenn bankans riti nafn hans í bók, 36 

sem til þess er ætluð, og getur hann síðan lagt inn það fje, er hann vill. 10. marz. 

12. gr. 

Sá, sem þannig leggur fje í bankann í hlaupareikning, hefir heimild til að verja 

þessu fje, sem honum lízt, annaðhvort taka það út sjálfur hvenær sem hann vill, og 

svo mikið, sem hann vill, í senn, eða ávísa öðrum, en gæta verður hann þess, sem síð- 

ar segir. 

13. gr. 

Það fje, sem látið er inn í hlaupareikning, skal fengið fjehirði bankans, og 

skal í hvert skipti gefa viðurkenningu fyrir, og sje upphæðin rituð bæði með tölu- 

stöfum og bókstöfum, en bókarinn rita það í bækur sínar, og votta á viðurkenninguna 

að svo sje gjört. 

14. gr. 

Sá, sem vill taka eitthvað út af fje sínu, verður sjálfur að koma í bankann og 

kvitta fyrir. Þó mega þeir, er hafa hlaupareikning við bankann og eru búsettir annars- 

staðar í landinu en í Reykjavík, hafa umboðsmann, en á umboðsskjalið skal ávallt vera 

vottað af hlutaðeigandi notarius publicus, að það sje útgefið af þeim, sem umboðið 

veitir. 
15. gr. 

Kjósi einhver, til þess að komast hjá að mæta ávallt sjálfur í bankanum eða að 

láta umboðsmann sinn mæta, að koma sjer saman við bankastjórnina um að útbúa á- 
vísanir sínar þannig, að bankastjórnin geti verið örugg um, að þær sjeu af honum út- 

gefnar, má greiða handhafa þeirra fje það, sem þær hljóða uppá. Skyldi einhver 

ávísun samt sem áður reynast að vera fölsuð, ber sá, sem hlaupareikninginn hefir, tjón- 

ið, en bankinn ekki. 

16. gr. 

Ekki tekur bankinn við minni upphæðum á hlaupareikning en 20 kr. í senn, 

og ekki má taka eða ávísa minni upphæð en 20 kr. í senn. Í ávísunum verður upp- 

hæðin að vera tilgreind bæði með tölustöfum og bókstöfum; sje þessa ekki gætt, eða sje 

önnur upphæð tilgreind með tölum en með bókstöfum, verður ávísunin ekki 

greidd. 

17. gr. 

Af fje því, sem stendur inni hjá bankanum á hlaupareikningi, verða goldnir 

vextir eptir samkomulagi, þó ekki meira en 19/ um árið, og því aðeins, að fjeð hafi 

staðið að minnsta kosti 30 daga inni í bankanum. 

18. gr. 

Enginn, sem hlaupareikning hefir við bankann, má ávísa meiru fje en hann á 

inni, að öðrum kosti greiði hann sekt til bankans, er sje að upphæð 1“ af þeirri upp- 

hæð, sem fram yfir er, og tekst hún af því fie, sem hann á í bankanum. 

19. gr. 

Hverjum og einum er heimilt að fá að sjá hlaupareikning sinn, svo og um- 

boðsmanni að sjá hlaupareikning umbjóðanda síns, en gæta verður þess, að ekki nái 

þeir að sjá hlaupareikning annars manns.
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20. gr. 

Hver sá, sem hefir hlaupareikning við bankann, skal greiða fyrir það 12 kr. á 

ári hverju, er lúkist við ársbyrjun. 

Í bankastjórninni, Reykjavík 7. marz 1887. 

L. E. Sveinbjörnsson. Jón Pjetursson. Eiríkur Briem. 

Framanritaður viðauki við Reglugjörð fyrir landsbankann í Reykjavík sam- 

þykkist hjermeð. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi, Reykjavík 10. marz 1887. 

Magnús Stephensen. —— 
Jón Jensson. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

ag. febr. skiptingu Dyrhólahrepps. — Með þóknanlegu brjefi, dagsettu 19. f. m., hafið þjer, herra 

amtmaður, sent hingað erindi frá sýslumanninum í Skaptafellssýslu, þarsem hann fyrir 

hönd sýslunefndarinnar í Vestur-Skaptafellssýslu og eptir ósk hreppsnefndarinnar í Dyr- 

hólahreppi fer þess á leit, að hreppi þessum verði skipt í 2 hreppa, og hafið þjer mælt 

fram með því, að jeg samkvæmt 23. gr. sveitarstjórnartilskipunarinnar 4. maí 1872 

skipi fyrir um hreppsskiptingu þessa á þann hátt, sem óskað er eptir. 
Fyrir því skal svo fyrirskipað sem hjer segir: 

1. Dyrhólahreppi í Vestur-Skaptafellssýslu skal skipt í 2 hreppa, er nefnist Hvamms- 

hreppur og Dyrhólahreppur, þannig að Höfðabrekku- og Reynissóknir sjeu í Hvamms- 

hreppi og Dyrhóla- og Sólheimasóknir í Dyrhólahreppi. 

Öllum eignum, skuldum og sveitarþyngslum hins núverandi Dyrhólahrepps, þeim 

sem verða þegar skiptingin fer fram, skal skipt milli hinna nýju hreppa að tiltölu 

við sveitarútsvörin 5 fardagaárin 1882—87, eins og þau hafa verið í hvorum hluta 

hins sameinaða hrepps, sem nú á að verða hreppur útaf fyrir sig. Eptir sama hlut- 
falli skal skipta sveitarþyngslum, sem síðar kunna að koma til og sem eiga rót 

sína í fjelagsskap þeim, sem hingað til hefir átt sjer stáð milli hinna nýju hreppa.) 

Aðskilnaður hreppanna skal fara fram undir eins og amtmaður hefir ákveðið tölu 

hreppsnefndarmanna í hvorum hreppi samkvæmt 2 gr. sveitarstjórnartilskipunar- 

innar, og hinar nýju hreppsnefndir þar á eptir hafa verið kosnar, en þær skulu 

síðan framkvæma skiptinguna á eignum, skuldum og sveitarþyngslum, og verði á- 

greiningur útaf skiptingunni, skal skorið úr honum af sýslunefndinni, sem einnig 

ákveður um fjallskil hreppanna og afrjettir. 

þetta tilkynnist yður hjermeð, herra amtmaður, til þóknanlegar leiðbeiningar 

og frekari birtingar, að því viðbættu, að með framangreindri fyrirskipun er engin breyt- 

ing gjörð á Dyrhólapinghá, hvorki sem manntalsþinghá nje sem dómþinghá. 

LAUSN FRÁ PRESTSEMBÆTTI. 
19. marz var sóknarpresti að Kálfafellsstað, sjera Jóhanni Kn. Benidiktssyni, veitt 

lausn frá prestsembætti frá næstkomandi fardögum sakir heilsulasleika. 

ÓVEITT PRESTAKALL 
er verður veitt með þeim fyrirvara, að sá, er það fær, verður að sætta sig við rýrnun þá í tekjum 

hans, er leitt getur af ákvörðun í 16. gr. laga '?% 86: Kálfafellsstaður (Kálfafellssókn) í Austur- 

Skaptafellsprófastslæmi. Metið 775 kr. 78 aur. Auglýst 21. marz.
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu 

A. Fríður peningur. 
1. 1 hndr. 1 kýr í farðögum, ekki yngri en þrjevetur og 

ekki eldri en8 vetra, sem beri frá miðjum okt- ' 

óber til nóvembermánaðarloka ........0.0.0...0.. | 

2. — Gær, ekki yngri en tvævetrar og ekki eldri en | 

| 6 vetra, loðnar og lembdar í fardögum, hver á 

3. — 6 saudir å hausti, prjevetrir eda 4 vetra | 

eða ð VebrA dll. — - 

ti — 8 saudir å hausti tvævetrir — - | 

51 — 19 — - —  veturgamlir ...... — 

6. — Sær -  — eldar — - 

7. — 10 — -  — mylkar Gu. — - | 

8 — 1 áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki 

yngri en ð vetra og ekki eldri en 12 vetra 

9.| 90 álnir 1 hryssa jafngömul...........0.00. ee eee nr ne ne .0n. 

B. Ull, smjör og tólg. | 
10.) 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, Í pund á 

11.) — 1290 — af mislitri ullu, vel þveginni- — | 

12.| — 120 — af súru smjöri, vel verkuðu - — -, 

13.) — 120 — af tólg, vel bræddri............ - — 
| 

C. Tovara af ullu. | 
14.| 1 hndr. 30 pd. hespugarns, og sjeu 3, 4, 5 eda 6 hesp- | 

; ur i pundi, haldi hver 11 skreppur, en hver |! 

| skreppa 44 þræði .......000..00..0..0. 1 pund á 

15.)  — 60 pör eingirnissokka.............0.0..... - par á 

16. — 30 — tvinnabands gjaldsokka ...... -— …- 

17. — 120 — tvíþumlaðra sjóvetlinga ...... - — 

18. — 20 eingirnispeysur .…….G.G.uG...ss serene hver 

19. — 15 tvinnabands gjaldpeysur ..........., — | 

2%. — 190 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs 1 alin - 

21. — 120 — gjaldvodar-einskeptu, sem er 1 
alin eða 5 kvartil á breidd...... -— | 

D. Fiskur. | 

99.' Lhndr.6 vættir af saltfiski .......0.000..0000... 1 vætt á í 

g3.| — 6 — — hörðum fiski „............. - — - 

24.0 — 6 — — smáfiski MG... - — 

25.0 — 6 — — ÝSU seeeereeeereeer arrnrnrr0r - — -| 

26. — 6 — — hákarli, hertum ........... - — - 

E. Lýsi. | 

Q7.| I hndr. 1 tunna hvalslýsis ..........0.000.00.00... 8 pottar á 

98.|) — 1 — håkarlslysis 00.00.0000. - — - 

29. — 1 — slslýsis .....0.00.00000.0.000.. - or - 

30. — 1 — borskalysis .....0.000.0..0.0... - or -   
18. dag aprilmån. 1887. 

Reykjavik 1887. Prentsmidja Tsafoldar,. 

frá miðju maímánaðar 1887 til jafnlengdar 1888. 

"| Í krónum Hundrað Í Alin. 
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38 
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39 
23, febr. 

  

46 

Í kró ónum! Hundrað Alin. 
F. Skinnavara. í kr. | aur. | kr. | | Íaur. (er sur 

81. Ihndr. 4 fjórðungar nautskinns ............... 1 fjórð. á | 12 85 51 40 > | 43 
32. — 6 — kýrskinns.................. — — -'| 11 21 66. 19 ',}55 

33. — 6 — hrogskinns................. — — - 9% 21 ö4 12 545 
84. — 8 — sauðskinns, af tvævetr- | | | 

um sauðum og eldri..— — - 6! 634 53 81 »| 44 
35. — 12 — sauðskinns, af ám og | | 

veturgömlum sauðum — — - 5! 134, 61! 62 '»| 51 
36. — 6 — selskinns................... — — - 12 911 "7 49 'si 65 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit .......,... hvert - „ 22 | ö2 80 051 44 

, | { | | | 

G. Ymislegt. | | 

38.| I hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, ... 1 pund á 17 33 , 103, 98 (51 87 
39. — —- re óhreinsuðum ........ — - „|. ÞM 0015 
40. — 120 — - fuglafiðri ........................ 1 fjórð. - 9, 80! „| 60 |», 93 
41. — 480 — - fjallagrosum.…..............…. -— - 1'89 | 66 72'} ö6 
42. 5 álnir 1 dagsverk um heyannir ............ 2 341 ÞAT 
48.) - — 1 latmbsfóðup.....d 4; 58 í ” 5051 91 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i nefndum landaurum 
verdur : | | 

Eptir Á. eða í fráðu...d rr kreere ven 83, 29 |) 70 
— SB. — íullu, smjöriog tólg ....... RRRANOANE ERNA RNANARARNARAR 52 50 |» | 44 
— Ctr af lr 66 45 |„ ' ö5 
— DD. — ifúski even ener n ene e rener rrrnree 5% 1 »| 43 
— KL — lýsi su uuu  L] 34! 84 | » | 29 
— FF. —iskinna-vør%w 00 seceuveueeerveeneveennrere venner rene terene ö9, 52 5} 60 

En meðalverð allra landaura samantalin ............0.0........... 348 6l 2) 91 
og skipt með 6, sýna: | | 

meðalverð allra meðalverða „58 10,> 484 
Skrifstofu norður- og austuramtsins, 17. dag febrúarmán. 1887. 
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1 hndr. 

90 álnir,1 hryssa jafngömul 

Í umboði herra biskupsins 

3. Havsteen. 

Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Norðurmúlasýsln 

  

Á. Friður peningur. 

1 kýr í fardögum, ekki yngri en þrjevetur og 
ekki eldri en 8 vetra, sem beri frá, miðjum októ- 
ber til nóvemberloka sr ver 
6 ær, ekki yngri en tvævetrar, og ekki eldri en 
6 vetra, loðnar og lembdar í fardögum hver á 
6 sauðir á hausti, þrjevetrir eða 4 vetra 
eða ð vetra 
8 sauðir á hausti, tvævetrir 

12 
8 ær 

10 

veturgamlir 
geldar 
mylkar re seeren renses 

1 áburðarhestur, í farðögum, taminn, ekki y yngri 
ð vetra og ekki eldri on 12 vetra en 

David Gudmundsson. 

frá miðju maimánaðar 1887 til Jafnlengdar 1888. 

  

  

  T aur, | kr, | aur. Er aur. 
| ET TT 

1 | | | 
96. 9) 96. 95} 80 

RNA A, | 
14 20, 85 20 ,»' 71 
151 1% 900 9 1;»| 75 
1% 90% 103 24») 86 
8 78 1 105, 36 |» | 88 

11 42, 91 36/»| 76 
8 6) 80! 60 |»| 67 
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då 27 
28. | 
29. 
30. 

1 hndr., 

1 hndr. 

1 hnadr., 

. | 1 hndr. 

1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns ............... 1 fjórð. á 
— 6 —— kýrskinns.................. -  — - 

— 6 — hrossskinns ......0....000.. - — - 
— 8. —— saudskinns, af tvævetr. 

sauðum og eldri......... - — | 
— 12 —— sauðskinns, af ám og 

veturgöml. sauðum ..- — - 
— 6 — selskinns .................. - — - 
— 240 lambs skinn (vorlamba), einlit ..... .… hvert - 

1 hndr. 

5 ålnir 

47 

B. UW, smjör og tólg. 

120 pund af hvítri ullu, vel þveginni 1 pund á 
190 — -mislitri — — — - — - 
120 — - súru smjöri vel verkuðu - — - 
120 — - tólg, vel bræddn......... - — - 

C. Tóvara af ullu. 

30 pd. hespugarns, og sjeu 3, 4, 5 eða 6 hésp- 
ur í pundi, haldi hver 1l skreppur, en hver ; 
skreppa 44 þræði 2... essere, 1 pund á 
60 pör eingirnissokka........... ......... parið - | 
30 — tvíbands-gjaldsokka ............ — 
120 — tvíþumraðra sjóvetlinga ..... — - 
20 EINBIrMISPEYSUP 0000. hver - 
15 tvíbands gjaldpeysur.................. — 

120 álnir gjaldvoðar-vaðmáls,álnar breiðs, Í alin - 
120 — gjaldvoðar-einskeptu, sem er al- | 

in eða óð kvartil á breidd | 

D. Fiskur. 

6 vættir af saltfiski.. ....... 20... 1 vætt á 
6 — - hörðum físki........... re 7 rr - 
6) — - småfiski… suser. 0 || 
60 — - YSUgssssseseeeeeseres kerrerree - — - 
6 — - hákarl, hertum............ - — - 

E. Lyst. 

1 tunna hvalslýsis .......0.0.000.0.0.... 8 pottar á 
1 — hákarlslýsis .................. - — 
1 — sellysis dd - — - 
L —  þorskalýsis .......000........ - — - 

F, Skinnavara. 

G. Ýmislegt. 

6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, 1 pund á | 
40 — - óhreinsuðum .. - —- -| 

120 — - fuglafiðri ................ 1 fjórð. - 
480 — - fjallagrösum.................. — — -} 

l dagsverk um heyannir od. seerne 
1 lambsfóðtir........ 2 2. 
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1887 48 

39 | Hundrað | Alin | 
23. febr. Meðalverð, á hverju hundraði og hverri alin í fyrnefndum landaurum kr. | aur. kr, aur. 

verður : 
Eptir A. eða á fráðu rr rsnn ene 85 80 05} 72 
— B. — í ullu, smjöri og tólg. 56: 7005! 4T 
— C. —i tovåru af ll 79 9805! 67 
1 D. — í foskik renna green renerne kr ensee 54 21 »| 45 
— HE. — å lýsSta erna 32, 81 | » | 27 

— PF SkINNA-VÖTB rr ; 001 94 | 43 
En meðalverð allra landaura samantalin ........0.0..0.000. 0000... 360 44 3 1 

og skipt med 6 syna: 
medalverd allra medalverda, 60 7 50 

Skrifstofu norður- og austuramtsins, 28. dag febrm. 1887. 
Í umboði herra biskupsins 

9. Havsteen. Davíð Guðmundsson. 

40 Verðlagsskrá 
23. febr. sem gildir fyrir 

Suðurmúlasýslu, 
frá miðju maimánaðar 1887 bil Jafnlengdar 1888. 

'Í krónum Hundrað alin 
Á. Friður peningur. "kr, | aur. | kr. | aur, kr. aur. 

1.| 1 hndr, 1 kyr, i fardågum, ekki yngri en prjevetur og "1 NT 
ekki eldri en 8 vetra, sem beri frá miðjum | | | | 
október til nóvemberloka err nr 99 | 75 99 | 75 |» | 88 

2. — 6 ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki eldri en | | 
6 vetra, loðnar og lembdar í fardögum hver á 14 394 85 (9505 79 

3. — 6 saudir, å hausti, Þrjevetrir eða 4 vetra | | | 
eða ð vetra............ — „(148 2 89 | 28 jo | 74 

4. — 8 —  - —  tvævebrir............... — - 12 | 464 99 | 72»! 83 
5. — 12 — - —  veturgamlir............ — - 8189 106 68 5 89 
6.| — 8 æ — da — - 111 76% 94 | 12 »| 78 
7. — 10 — — mylkar vene sensesenines — - 8 | „ 80 » |» I 67 

8. — 1 áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki yngri | | 
en & vetra og ekki eldri en 12 vetra ......... 03 | 421 53 | 4298 » | 45 

9.| 90ålnir,1 hryssa jafngömul AEREA RANSRARNARANARARARAR 44 | 2711 539 | 8'>|49 
B. UW, smjör og tólg. | 

10.| 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, 1 pund á | „ | 544 65 ' 40 |» | 5414 
11, — 120 — - mislitri — — - 0 - 1 » 140 48! » »| 40 
12. — 120 — - súru smjöri, vel verkuðu - — -| „ | 744 89 | 40 15 | 741 
13. — 120 — - tólg, vel bræddri.......... -— - | » | 25 | 30 | » |» | 25 

C. Tóvara af ullu. | | | 
14.| 1 hndr. 30 pd. hespugarns, og sjeu 3, 4, 5 eða 6 hespur | | 

fi pundi, haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | | | 
skreppa 44 þræði reððnessss 1 pund á ÍNN d» ,» | » 0 | 

15. — 60 pör eingirnissokka .................. - par - » | 5» „| „05 | 
16. — 80 — tvinnabands gjaldsokka ..... - — -1} oo „li if oo 
17. — 120 — tvíþumlaðra sjóvetlinga ...... - — - | » | 36 | 43 | 20 |s| 86 

18. — 20 eigingirnispeysur „.............0...... hver - | 5 jol 5] 5 5] » 
19. — 15 tvinnabands gjaldpeysur ............ - 1 2851 42 | 7ö jo 36 
20. — 120 álnir gjaldvoðar vaðmáls, álnar breiðs, Í 1 alin - 1 | 32 1158 {| 40 |1/ 32 
21. — 120 —  gjaldvoðar- einskeptu, semeral-- — - | | | | 

in eða 5 kvartil á breiðd............... - — | 1| 84180 | 20 /1| 8% 
D. Piskur. | | | | 

22,| 1 hndr. 6 vættir af saltfiski ..................... 1 vætt å | 9)| 5 | 54 | 30 |>{ 45 
23. — 6 — - hörðum fiski............... - — - {121 26 (783 ö6 jo | 6l 
24. — 6 —  - smáfiski..................... - — - | 91 983, 59 | 91 '>| 50 
25. — 6 — Ýr - — -I| 8) 671 52 | öl>| 43 
26. — 6 — hákarli, hertum............ - — || 481 ols|40   
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| I £ krånum!| Hundrad | Alin. 40 

E. Lýsi. | kr. | aur.) kr. | aur, ikr.) | aur. gg. febr, 

27.| 1 hndr. 1 tunna hvalslýsis ......0..0..0.000.0.. 8 pottar á | 2 50) 37| 50 | „Í 31 
28. — 1 — hákarlslýsis ................. - — 1 288) 84 95 |; 29 
29. — 1 — SElslýsis dd. - — 2 13! 31, 95 15 | 27 
30. — 1 — borskalysis 1. sure. - — 1/ 804 27 74 » | 23 

F. Skinnavanra. | | | | | 
81.| 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns ............... 1 fjórð. á | 19 89 51! 56 | » | 43 

32. — 6 — kýrskinns .......0..00..... - — - || 10086) 65 161» 54 

33. — 6 ——  hross-skinns ............ - of 8 73) | 52) 38 |» | 44 
34. — 8. —— saudskinns, af tvævetr- | | | | | 

um sauðumogeldri.. - — - | 6 654! 53) 24 (| » | 44 

35. — 12 —— saudskinns, af åm og || | | | || 

veturgömlum .. ......... - — 1 51 26) 63) 12) 53 

36. — 6 — selskinns 0. - — -)| 10 46 | 62 76 »| 52 
37 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ......... hvert á | | 184' 44 40 |» | 37 

| | OL I 
G. Ymislegt. | | | | | 

38,| 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, Í pund á í 18 10| 108 60 |» | 90% 

39. — 40 — - ——  ohreinsudum…. {1 | » |» | 38 

40. — 120 — - fuglafiðri ........0....... - fjórð - | 10 883! 130 62 11! 9 

41. — 480 — - fjallagråsum …….............…. -'— | 958 1198 8411! 8 
49. 5 álnir 1 dagsverk um heyannir „odd... 0... 188 | »| >» ||» | 62 

43.) - — 1 lambsfóður rr rr 104 998 | » |» 845 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í nefndum landaurum | | 

verður: | | 
Eptir A. eða á fráðt renna ner rr ennen | 86) 8280 | TI 

B. — í ullu, smjört og tólg 58| 20 |» | 484 

— CC. — itdvøru af ulli rennt | 98, 64 io} 78 

— D. — fiski rr renna r nr n nen " 57| 56 1» | 48 

— Ei lýSÍ rss ratar ar | 891 87 js 274 

— F. SkÍNNA-VÖTAU nr sr rr rrnren kt 66) 9000| 47 

En meðalverð allra landaura samantalin...........0.0.0 een. ne nr 388 684 3| 20   
og skipt með 6, sýna: | 

meðalverð allra meðalverða 6395 > 153 
Skrifstofu nordur- og austuramtsins 23. dag februar 1887. 

I umbodi herra biskupsins 

  

3. Havsteen. Davíð Guðmundsson. 

Reikningur dl 
yfir tekjur og gjöld legatssjóðs Örum á Wulffs. 

1886. 

Tekjur. 

1. Eign sjóðsins 1. janúar 1886: Kr. Kr. 

a. Innritunarskýrteini fjárhagsstjórnarinnar Litr. G. fol. 1130 — 4000,00 

b. Í peningum 2 12,35. 4012,35 

2, Leigur af innstædufje sjådsins "1/6 785 — 11/6 786 Lue. . 160,00 
4172,35 

Gjöld. 

1. Styrkur veittur Sigurði Jónssyni frá Laufási 2 .0.0 . 160,00 
Flyt 160,00



1887 

dl 

42 
14. febr. 

43 
28. febr. 

44 
14. marz. 

Kr. 

Flutt 160,00 
2. 1 sjóði við árslok 1886: 

a. Innritunarskírteini fjárhagsstjórnarinnar Litr. G. fol. 1130  4000,00 
b. I peningum 2. 12,35  4012,35 

” 417235 
Skrifstofu norður- og austuramtsins 14. janúar 1887. 

J. Havsteen. Þ. Gudjohnsen. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #7 landshöfðingja útaf þingsályktun um mæl- 
ingar á sjó hjer við land. — Með þóknanlegu brjefi 17. sept. f. á., hafið þjer, herra 
landshöfðingi, sent hingað þingsályktun, sem samþykkt var á síðasta þingi, og sömu- 
leiðis dagskrá með ástæðum frá neðri deild alþingis viðvíkjandi mælingu á sjávardýpt á 
ýmsum stöðum við Ísland. Eptir að sjóliðsstjórninni hafði verið ritað um málið og hún 
beðin að verða við áskorunum þessum, ef unnt væri, hefir hún svarað, að hana því 
miður bresti fje það, er á þurfi að halda til mælinga þessara, þar sem fjárlaganefnd 
fólksþingsins hafi í einu hljóði ráðið til að fella tillögu þá um fjárframlög í þessu skyni, 
sem tekin var upp á frumvarp til fjárlaga fyrir 1887—-88 og þessvegna hafi verið sleppt 
að taka þessa tillögu upp á fjárlagafrumvarp það. er nú hefir verið lagt fyrir fólks- 
þingið, eptir að það hafði verið rofið. — Sjóliðsstjórnin tekur það einnig fram í brjefi 
sínu, að foringjanum á herskipi því, er sent verður hingað til lands til verndar fiski- 
veiðunum, verði að sjálfsögðu, einsog venjulegt sje, boðið að verja svo miklum tíma til 
að láta mæla sjávardýpt hjer við land, sem önnur störf hans leyfa, 

Um leið og jeg tilkynni yður þetta til þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar, 

skal eigi látið hjálíða í sambandi við þetta hjermeð þjónustusamlega að senda yður 
eptirrit af öðru brjefi frá sjóliðsstjórninni, þarsem skýrt er frá, að hún hafi ákveðið af 
ástæðum þeim, sem þar eru teknar fram, að láta herskipið Díönu, sem á að vera við 
Ísland í sumar, fara til Grænlands og vera þar 6 vikur af sumartímanum, en sjóliðs- 
stjórnin hafi þó í huga að láta annað herskip vera í stað Díönu við Ísland nokkurn 
hluta af þessum 6 vikna tíma. 

Ágrip af brjefi ráðgjafans fyrir Ísland #7 landshöfðingja um sölu þjóðjarða. 
— Með brjefi þessu veitti ráðgjafinn landshöfðingja heimild til samkvæmt lögum 8. jan. 
1886 um að stjórninni veitist heimild til að selja þjóðjarðir, að selja ábúendum þjóð- 
jarðanna Hælis eða Hæls í Torfalækjarhreppi í Húnavatnssýslu, Víkur í Dyrhólahreppi 
í Skaptafellssýslu og Svínadals í Leiðvallarhreppi í sömu sýslu nefndar ábúðarjarðir 
Þeirra, þannig, að söluverðið á Hæli sje 1950 kr., á Vík 6000 kr. og á Svínadal 1500 
krónur, og að salan að öðru leyti sje háð skilmálum þeim, sem fram eru teknir i tjedum 
lögum, sbr. lög 8. nóv. 1883. 

Agrip af brjefi landshöfðingja tl amtmannsins yfir suðuramtinu og vestur- 5 J SJ 4 gd 
amtinu um eptirgjöf á leigum og frest á greiðslu afborgana af hallærisláni. — Með 
brjefi þessu var Strandasýslu samkvæmt 4. gr. fjárlaganna fyrir árin 1886 og 1887 og
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ad partil fengnum myndugleika frå rådgjafanum fyrir Island veitt eptirgjåf å leigum og 44 

frestur á greiðslu afborgana til årsloka 1887 af hallærislåni því, að upphæð 6000 kr., 14. marz. 

er tjeð sýsla fjekk úr landssjóði 30. sept. 1884, móti því að frá þeim tíma greiðist af 

láni þessu 49 í árlega vexti og að "í hluti þess endurborgist síðan á ári hverju. 

Ágrip af brjefi landshöfðingja #l ambnannsins yfir suðuramtinu og vestur- 45 

umtinu um eptirgjöf vaxta at hallærisláni. — Með brjefi þessu var Mýrasýslu sam- 14. marz. 
kvæmt 4. gr. fjárlaganna fyrir árin 1886 og 1887 og að þartil fengnum myndugleika 

frá ráðgjafanum fyrir Ísland veitt eptirgjöf á leigum fyrir árið 1886 af láni því, að upp- 

hæð 3200 kr., er nefnd sýsla fjekk úr landssjóði til fjenaðarkaupa árið 1884. 

Brjef landshöfðingja #l ænbnannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 46 

niðurlagningu þurrabúða tilheyrandi þjóðjörð. — Með þóknanlegu brjefi 14. þ. m.23. marz. 

hafið þjer, herra amtmaður, sent hingað ásamt ummælum umboðsmanns Arnarstapa- og 

Skógarstrandarumboðs erindi Tómasar bónda Eggertssonar á Ingjaldshóli þarsem þess er 

farið á leit að leyft verði að 5 þurrabúðir tilheyrandi umboðsjörðunni Hallsbæ megi á næsta 

vori leggja niður og selja við opinbert uppboð, og hafið þjer jafnframt lagt það til, að samþykkt 

verði að nefndar 5 þurrabúðir verði lagðar niður nú í vor, eptir að lögleg úttekt á þeim 

hefir farið fram og viðirnir og annað fjemætt úr þeim verði selt við opinbert uppboð, 

en að viðkomandi umboðsmaður gjöri grein fyrir uppboðsandvirðinu og álagi því, er gjört 

kann að verða við úttekt þurrabúðanna, Í næsta umboðsreikningi sínum. 

Fyrir því undantelli jeg ekki þjónustusamlega að tjá yður, herra amtmaður, til 

þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari ráðstöfunar, að jeg hjermeð fellst á að nefndar 5 

þurrabúðir verði lagðar niður á komandi vori með þeim skilyrðum, sem þjer hafið 

stungið uppá og að framan er ávikið. 

Ágrip af brjefi landshöfðingja fél æmtmannsins yfir norður- og austuramtinu 47 
um eptirgjöf á leigum og frest á greiðslu afborgana af hallærisláni. — Með brjefi 24. marz. 
þessu var Húnavatnssýslu samkvæmt 4. gr. fjárlaganna fyrir árin 1886 og 1887 og að 

þartil fengnum myndugleika frá ráðgjafanum fyrir Ísland veitt eptirgjöf á leigum og 

frestur á greiðslu afborgana til ársloka 1887 af hallærisláni því, að upphæð 909 kr., er 

tjeð sýsla fjekk úr landssjóði árið 1884, móti því að frá þeim tíma greiðist af láni 

þessu 49% í árlega vexti og að '/s hluti þess engurborgist síðan á ári hverju. 

Brjef landshöfðingja tél biskupsins yfir Íslandi um bráðabirgðauppbót handa 48 

fátækum brauðum. — Samkvæmt tillögum yðar, háæruverðugi herra, í þóknanlegu 31. marz. 

brjefi, dags. 26. þ. m., vil jeg hjermeð fallast á, að eptirnefndum prestaköllum verði af 

fje því, sem ræðir um í 13. gr. A. b. 2. fjárlaganna fyrir árin 1886 og 1887, veitt 
bráðabirgðauppbót sú fyrir næstkomandi fardagaár, sem hjer segir: 

1. Staður í Grindavík 0... 800 kr. 

2. Staður í Aðalvík . . 2... 600 — 

Flyt 900 Er.



1887 

48 
31. marz. 

Flutt 900 kr. 

3. Miðgarður í Grímsey . 2... 200 — 

4. Hvanneyri . 2 2 eee eee er. 300 — 

5. Höfði 0. 100 — 

6. Lundarbrekka  . . . 0 0 0 eee 300 — 

7. Sandfell 2. 450 — 

8. Tjörn á Vatnsnesi 2. 2... 250 — 

9. Þönglabakki 2... 400 — 

10. Sauðlauksdalur . „0. 200 — 

11. Skarðsping 2... 200 — 

12. Klippstadur . . . 0. 0. 100 

13. Medallandsping . . . 2... 100 — 
3500 kr. 

Þetta læt jeg eigi hjálíða hjermeð þjónustusamlega að tjá yður til þóknanlegrar 

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

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

brjefi 11. nóvbr. 1881 (B. 161). 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1886 og 188“. 

10 gr. Ú. 5. a. 

Veittar alls 13310 kr. til vegagjörðar þeirrar ofan úr Svínahrauni, er framkvæmd var sum- 

arið 1886. 
13. gr. V. hb. 

Eptirnefndum barnaskólum veittur styrkur fyrir árið 1887. 

1. Barnaskólanum í Stokkseyrarhreppi . .. 300 kr. 

2. —— í Ölveshreppi . . . . . . 200 — 

ð. — á Skipaskaga . . . . . . 200 — 

4. — á Leirá . 150 — 

5. —— á Bessastöðum  . .„ . . . 100 — 

6. — í Gaulverjabæjarhreppi  . . 200 — 

7. —— i Seltjarnarnesshreppi . . . 300 — 

8. —— í Vestmannaeyjum . . . . 200 — 

9. —— á Sauðárkróki . . . . . . 200 — 

10. — á Reynivöllum  . . . 2 . 100 — 

11. — á Eskifiði . 4. . . . . 150 — 

12. —— á Seyðisfirði —. . . . . . 200— 

13. —— í Hnífsdal . .....…. 100 — 

14. —— i Gerdum i Rosmhvalanesshr. 200 — 

15. —— å Vatnsleysustrånd . . . . 200 — 

EMBÆTTISSKIPUN. 

Hjeraðslækni í 11. læknishjeraði, Þorgrími Johnsen, falið að þjóna ásamt sínu eigin embætti 

þeim hluta 12. læknishjeraðs sem er í Suður-Þingeyjarsýslu meðan embætti þetta er óveitt, og hjer- 

aðslækni í 15. læknishjeraði, Einari Guðjohnsen, þeim hluta af 12. læknishjeraði sem er í Norður-þing- 

eyjarsýslu (Presthóla-, Ásmun darstaða-, Skinnastaða-, Garða- og Víðirhóls-sóknum). 

HEIÐURSMERKI. 

24. febrúar þóknaðist hans hátign konunginum að sæma landshöfðingja Magnús Stephen- 

sen r. af dbr, heiðursmerki dannebrogsmanna og amtmennina J. Havsteen og E. Th. Jónassen 

riddarakrossi dannebrogsorðunnar.
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Stjórnartíðindi B. 8. 53 

teikningur 
gjöld landsbankans frá 1. júlí til 31. desbr. 1886, 

einsog hann er úrskurðaður af landshöfðingja 25. apríl 1887. 

dags. 

Tekjur: 

Meðtekið úr landssjóði í 5, 10 og 50 kr. seðlum. . 
Ennfremur til að koma bankanum á fót sbr. lög 18. sept. 1885 

Bráðabyrgðalán tekið hjá landfógeta 

úndurborguð lán: 

a. Fasteignarveðslán kr. 364,21 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán — 4455,00 

c. Lán gegn handveði . — 100,00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæj jarfjelaga — 1500,00 

Innleystir vixlar i 

Innleystar åvisanir . . 

Vextir af lánum greiddir á tímabilinu . júlí til 31. des. 1886 

(Þaraf åfallid å reikningstimabilinu kr. 7601,13 

Fyrirfram greiddir vextir fyrir sidari reiknings- 

tímabil — 8893,68 

kr. 16494,81) 
Disconto af víxlum og ávisunum 

Provision af lánum 

Gjöld: 
Lánað gegn: 
a. Fasteignarveði . . . 2 . . 2... 0... kr. 289,430,00 

b. Sjálfskuldarábyrgð — 37,150,00 

c. Handveði … — 14,200,00 

d. Ábyrgð sveita- og bæjarfjölaga -- „5,450,00 

Keyptir víxlar 
Keyptar ávísanir . . 

Endurborgad br rådabyrgdalå ån FS or. tekjulið 3) 

Kostnaður við bankann !/7—3 1, 86: 

a. Laun AÐ kr. 2750,00 

b. Húsaleiga, eldiviður, ljós og ræsting . — 254,85 

c. Húsbúnaður ýmislegur, þar á meðal peningaskápar — 1323,77 

d. Bækur, ritföng og prentunarkostnaður — 410,73 

e. Ýmisleg utgjåld 2 2 2 eee) — 574,89 

Í sjóði 31. desember 1886 

Jafnaðarreilningur landsbankans 31. desember 1886. 

Aktiva: 

Fasteignarveðslán . 

Flyt: 
29. dag aprílmán. 1887. 

Reykjavík 1887. Prentsmiðja Ísafoldar. 

17. febr. 1887, 

Kr. 

340,000,00 

10,000,00 
45,000,00 

6419,21 
400,00 
425,00 

16,494,81 

102,80 

… 2,45 
418,844,27 

Kr. 

346,230,00 
4,150,00 

625,00 
45,000,00 

5,314,24 
17,525,03 

418,844,27 

Kr. 
289,065,79 

289,065,79 

1887 

49
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Kr. 

Flutt 289,065,79 

2. Sjålfsskuldaråbyrgdarlån  . . 2 0 0 0 eee eee. 82,695,00 

3. Lån gegn handvedi . . .. eee eee. 14,100,00 

4. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga EN 3,950,00 

5. Vixlar ae eee eee eee 3,750,00 

6. Åvisanir . eee eg eee 200,00 
T. Í sjóði 2... 17,525,03 

"361,285,82 
Passiva: 

1. Útgefnir seðlar . .. 0... 340,000,00 

2. Eign varasjóðs við árslok 1886 FF BR 7,706,38 

8. Fyrirfram greiddir vextir, sem eigi áfalla fyr en eptir 31. desbr. 1886 8,893,68 

4. Eptirstöðvar af þeim 10,000 kr., sem veittar voru með lögum 18. sept. 

1885 til að koma bankanum á fótb 2. 0... 4,685,76 
361,285,82 

Athugasemdir : 

1. Á tímabilinu frá 1. júlí til 31. desbember 1886 hafa verið útborguð alls 290 fast- 

eignarveðslán, að upphæð samtals  . . . . . . 2 2. 2. kr. 289,430,00 
Þaraf afborgað af 2 lánum A 364,21 

Eptir 31. desbr. kr. 289,065,79 

Á sama timbili hafa verid veitt 60 sjálfsskuldarábyrgðarlán, alls 

að upphæð , . . . . . … kr. 37,150,00 

Þaraf eru 11 lán að fullu endurborguð við lok reikningstíma- 

bilsins og af einu greidd afborgun RA — 4,455,00 

Eptir 31. desbr. 49 lán, að upphæð kr. 32,695,00 

Á sama tímabili hafa verið veitt 11 lán gegn handveði, alls að 

upphæð . .. 0... 0. kr. 14,200,00 

Þaraf endurborguð 2 lán A — 100,00 

Eptir 31. desbr. 9 lån, ad upphæd kr. 14,100,00 

Gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga hafa á nefndu tímabili verið veitt 6 lán, að 

  

upphæð alls. . 2. eee eee eee. + kr. 5,450,00 

Paraf endurborgåd 1 lån …… … — 1,500,00 

Eptir BL. desbr. 5 lån, ad upphæð "kr. 3,950,00 

Á nefndu tímabili hafa verið keyptir 6 víælar að upphæð alls . . kr. 4,150,00 
Par af innleystur 1 víxill . . . . . 2... —400,00 

Eptir 31. desbr. 5 víxlar að upphæð . . . . . . . . . — 3.750,00 

Á nefndu tímabili hafa verið keyptar 4 árísanir alls að upphæð . — 625,00 

Þar af innleystar 3 ávísanir . . . se 8 rer 425,00 

Eptir 31. desember 1 åvisun ad upphæð . SR „0. — 200,00 

Disconto af víxlum þeim, sem taldir eru undir tölulið 5 er - tilfærð í reikningnum 

med kr. 102,80, og ber þess að gæta, að þar í er talin öll disconto til gjalddaga víxl- 

anna, þó öll þessi upphæð sje í rauninni eigi áfallin 31. desember 1886. En sök-
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um þess, að þetta munar svo litlu, hefir eigi þótt taka því að skipta þessum kr. 
102,80 í tvennt: áföllnu 81. desember og fyrirfram borguðu. 

Á nefndu tímabili hafa verið gefnir út: 

3000 50 króna seðlar . .. . . 2... kr. 150,000,00 

15000 10 —— — 0... — 150,000,00 

8000 5 —— — 0... 0. .— 40,000,00 
= Kr. 340,000,00 

Af þeim kr. 17525,03, sem taldar eru í sjóði 31. desbr. 1886 voru: 

í gulli (þar af enskt gull 180kr) . . . . . 2 2. 2 2. . kr. 5200,00 
í silfri og kopar . 0... .— 880,03 

í seðlum 0. — 11445,00 

= — 17525,03 

L. KE. Sveinbjörnsson. Jón Þjetursson. Eiríkur Briem. 

Ágrip 

af reikningi landsbankans 1. janúar til3l. marz 1887. 

Tekjur : Kr. Kr. 

Í sjóði 1. jan. 1887 2. 2... 175925,03 
Seðlar meðteknir frá landssjóði . . . 2... 2... 0... 20000,00 
Borguð lán: 

a, Fasteignarveðslán . . . . . 2436,23 

b, Sjálfsskuldarábyrgðarlán . . . 2... 2329,17 

c, Lán gegn handveði . 2. . 2... 2... ..500,00 5265,40 

Innleystir víxlar 2... 0... 1600,00 

Innleystar ávísanir . . BA 200,00 

Vextir af lánum greiddir á tímabilinu 1. jan. BL. MA. 850,68 

(Þar af vextir áfallnir á reikningstímabilinu . . . . +. 186,33 
Fyrirfram greiddir vextir fyrir sidari reikningstímabil „2. 664,35 

850,68) 
Disconto af vixlum og åvisunum 2. 0 23,72 

Provision 2 2 eee eee 0,83 

= 45,465,66 

Gjöld : 

Lánað gegn: 

a. Fasteignarveði . . . . 2... 18995,00 

b. Sjálfsskuldarábyrgð 2. . . .... 415,00 

c. Handveði . . .. EN 150,00 

d. Ábyrgð sveita og bæjarfjelaga or sr see, 2650,00 94,910,00 

Keyptir vixlar 2 2 2 eee eee eee eee eee. 1025,00 

Keyptar ávísanir . . eee eee eee. 125,00 

Kostnadur vid bankahaldid : 
  

Flyt 25,360,00 

1887 

AÐ 

50
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kr. kr. 
Flutt 25,360,00 

a. Laun 0... 1833,30 

b. Annar kostnadur . . 8 00 175,00 2008,30 

5. Í sjóði 31. marz 1887 . ........ 18097,36 

  

= 45,465,66 
Athugasemdir: 

Eignir landsbankans 31. marz 1887 eru: 

1. Skuldabrjef: 

a. Fasteignarveðskuldabrjef . . , . . . . . . . 305624,56 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarskuldabrjef —. . . . . . . 32780,83 

c. Handveðsskuldabrjef  . . .. 202004. . 13750,00 

d. Skuldabrjef bæja- og sveitarfjelaga SIÐ 6600,00 358755,39 

2. Víslar 0 .  8175,00 

3. ÁvÍSAMir 125,00 
4, Í Sjóði 0. 18097,86 

= 380, 159, 15 

Landsbankinn hefir fengið úr landssjóði til 31. marz incl. í seðlum 360,000,00 

Eign varasjóðs var talin við árslok 1886 2... 7,706,38 

Borgaðir vextir áfallnir 1887 2. eee eee 9,744,36 

Disconto af víxlum og ávísunum "313 87 2. 23,72 

Provision af lánum '/,—3 173 87 . . . . 0,83 

Eptirstöðvar 31. marz af 10,000 kr. þeim, sem veittar v voru með L s85 2677,46 

= 380,152,75 
Stjórn landsbankans í Reykjavík, í apríl 1887. 

L. KE. Sveinbjörnsson. Jón Pjetursson. Eiríkur Briem. 

Skýrsla 

um aukafund amtsráðsins í suðuramtinu 20. október 1886. 

Ár 1886 hinn 20. október var fundur haldinn af amtsráðinu í suðuramtinu. Á 

fundinum voru auk forseta, amtmannsins í suðuramtinu, amtsráðsmennirnir Dr. Grímur 

Thomsen á Bessastöðum og kaupmaður, varaamtsráðsmaður, Guðmundur Thorgrímsen á 

Eyrarbakka. 
Til umræðu kom á þessum aukafundi beiðni frá sýslunefndinni í Kjósar- og 

Gullbringusýslu um að fá samþykki og leyfi amtsráðsins í suðuramtinu til þess að 

mega taka hallærislán, að upphæð 19,700 kr., handa hreppum sýslunnar nema Grinda- 

víkurhreppi og Hafnarhreppi, því þaðan var engin beiðni komin um lán. 

Formaður lagði fram skýrslur, sem hann hafði útvegað um bjargræðis- 

ástand í sýslunni í haust, og ennfremur skýrslur um, hversu mikið hver hreppur þótt- 

ist þurfa að fá að láni til þess að afstýra neyð og hallæri, og einnig útskript úr gjörða- 

bók sýslunefndarinnar af fundi 12. þ. m. (Framh.). 

LAUSN FRÁ PRESTSEMBÆTTI. 

16. april var presti að Hítarnesþingum, sjera Snorra Norðfjörð, veitt lausn frá 

prestsembætti frá næstkomandi fardögum sakir ellilasleika.
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Nýútkomið í A-deild Stjórnartíðindanna. 

Anglising um ad auglysingar frå stjornarrådi Íslands 20. ágúst og 24. sept. 1884, 

. ágúst og 14. sept. 1885 og 22. maí 1886 skuli að nokkru leyti úr gildi felldar; 

undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir Ísland 16. apríl 1887 (A. nr. 2, bls. 4— 5). 

Skýrsla bl 

um aukafund amtsráðsins í suðuramtinu 20. október 1886. 

(Niðurlag). 

Amtsráðið ræddi málefni þetta ítarlega og komst að þeirri niðurstöðu, að það 

sæi sjer ekki fært, að veita samþykki sitt til þess, að sýslunefndin fengi að taka 19,700 

króna lán uppá sýslusjóðinn, fyrst og fremst af því, að amtsráðið, eptir því sem því 

er kunnugt um ástandið í sýslunni, ekki getur álitið að sýslan þurfi sem hallærislán svo 

mikið lán, sem beðið hefir verið um, og Í annan stað af því, að amtsráðið ekki fær sjeð 

hverni g sýslan fái endurborgað slíkt lán auk áður fengins láns (að upphæð 20,000 kr.), 

og Í í þriðja lagi af því, að amtsráðið getur búizt við að aðrar sýslur í suðuramtinu einn= 

ig kunni að þurfa að fá hallærislán, en amtsráðinu hinsvegar er kunnugt um, að lands- 

sjóður ekki hefir mikið fje nú handbært til hallærislána, og í fjórða lagi af því, að amts- 

ráðið álítur að engin sýsla fyr en í síðustu lög eigi að taka hallærislán, þareð meðal 

annars vel getur að borið, að hinir einstöku hreppar sýslunnar á sínum tíma ekki geti 

endurborgað þann part lánsins, sem þeir fá, sem þá verður að jafna á allt sý íslufjelagið, 

og lánið þannig, ef til vill, verður borgað af þeim hreppum, sem ekkert af því hafa 

fengið. 

Amtsráðið vill þar á móti leyfa sjer að benda sýslunefndinni á, að hún sjálf 

hefir heimild til þess eptir 26. gr. sveitarstjórnarlaganna 4. lið að leyfa, að hreppsnefnd- 

irnar megi leggja á hreppsbúa framyfir þriðjung af útgjalda-upphæð þeirri, er jafnað 

hefir verið á að meðaltali hin næstu 3 ár á undan, og ef það ekki dugir, að sýslunefndin 

ennfremur eptir sömu lagagrein, 7. lið, getur veitt hreppsnefndum hinna einstöku hreppa, 

sem þess æskja, leyfi til þess að taka lán handa hreppunum, og treystir amtsráðið því, 

að ef sýslunefndin beitir þessu valdi sínu með gætni og framsýni, þá geti sýslunefndin 

ráðið fram úr þeim vandræðum, sem era þar fyrir hendi nú. 

Forseti bar það upp fyrir amtsráðinu á þessum fundi, að hann eptir samráði við 

hreppsnefnd Ölveshrepps hefði í sumar látið gera að sæluhúsinu á Kolviðarhóli, sem þótti 

alveg nauðsynlegt, og hefði sú aðgerð kostað 100 kr. 43 a. 

Amtsráðið samþykkti, að forseti mætti borga þessa upphæð úr jafnaðarsjóði suð- 

uramtsins. 

Frekara var eigi fyrirtekið. Fundi sagt slitið. 

E. Th. Jónassen. 

leyfi til að flytja feng sinn í land á Íslandi og selja hann þar. — Útaf fyrirspurn 17. marz. 

frá utanríkisstjórninni eptir tilmælum enska sendiherrans hjer í bænum viðvíkjandi því, 

hvort íslenzk lög leyfi enskum fiskimönnum að lenda á Íslandi og selja þar feng sinn, 

hef jeg í dag svarað utanríkisstjórninni, að eptir verzlunar- og fiskiveiðalögum þeim, 

11. dag maímán. 1887. 

Brjef ráðgjafans Íyrir Ísland #l landshöfðingja um að útlend fiskiskip hafi 59 

Reykjavík 1887. Prentsmiðja Ísafoldar.
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52 sem gildi á Íslandi, sje ekkert því til fyrirstöðu, að útlend fiskiskip komi á löggildar 
17. marz. hafnir á Íslandi, til þess að flytja veiði sína þar í land og selja hana kaupmönnum þeim, 

sem þar búa, en að sú skylda hvíli á skipstjóra samkvæmt analogíu laga 17. des. 1875 
að skýra hlutaðeigandi lögreglustjóra eða hreppstjóra frá komu sinni áður liðnar sjeu 
24 stundir frá því skipið lagðist á höfn, og skoðar svo lögreglustjóri eða hreppstjóri skjöl 
skipsins og hefir eptirlit með, að eigi sje farið í kringum verzlunar- og tolllög landsins 
eða þau brotin, en fyrir eptirlit þetta beri að greiða hlutaðeigandi yfirvaldi póknun, sem 
nákvæmar sje tiltekin í nefndum lögum. 

53 B,jef ráðgjafans fyrir Ísland #77 landshöfðingja um greiðslu árgjalda frá einn 
18. apríl prestakalli til annars. — Í þóknanlegu brjefi, dags. 7. febr. þ. á., hafið þjer, herra 

landshöfðingi, látið í ljósi álit yðar um, hvernig því skuli komið í kring, að fá fram- 
gengt ákvörðuninni í 3. gr. laga 27. febr. 1880, um að gjald það, sem samkvæmt 1. gr. 
á að greiða frá einu prestakalli til annars, skuli sem mest greiða með fasteignum eða 
afgjaldi fasteigna, en fjárlögin fyrir 1886 og 1887 5. gr. 1. og 13. gr. A b. 1. ætl- 
ast til að þessi ákvörðun verði framkvæmd. Þegar þjer í þessu skyni voruð búinn að 
láta stiptsyfirvöldin útvega yður skýrslur frá prófastsdæmunum bæði um jarðeignir 
prestakalla þeirra, sem árgjald á að greiðast frá, og um afrakstur af hverri þessara jarð- 
eigna fyrir sig eptir meðaltali 5 hin síðustu ár, hafið þjer komið fram með ýmsar tillögur, 
sem eru byggðar á þessum skýrslum prófastanna og uppástungum stiptsyfirvaldanna. Til- 
lögur yðar ná þó eigi til allra prestakalla þeirra, sem hjer eiga hlut að máli, þar sem 
Þau prestaköll, sem lögin 27. febr. 1880 enn ekki hafa orðið framkvæmd í, eru eðli- 
lega ekki tekin með, og auk þess vantar enn skýrslur um fáein prestaköll, sem þjer 
síðar ætlið að koma fram með tillögur um. Enn fremur hafið þjer tekið það fram, að 
hvorki sje það tilgangur laganna, að árgjaldið skuli skilyrðislaust greitt með fasteignum 
eða afgjaldi fasteigna, nje heldur eigi eða geti slíkt átt alstaðar heima, en að skilyrðin 
fyrir því hljóti að vera: 

1., að prestakall það, sem gjald á að greiðast frá, eigi fasteignir, sem taka má und- 
an umráðum prestsins og sem afgjaldið af hrökkvi fyrir gjaldinu af brauðinu; 

2., að jarðeignir þessar sjeu svo, að telja megi með nokkurn veginn vissu, að þær 
gefi jafnmikið af sjer hjer eptir eins og hingað til, og þannig geti jarðir þær, sem 
liggja undir skemmdum, eigi komið til greina ; 

3., að prestakall það, sem taka á við gjaldinu, sje svo nærri, að hentugt sje að leggja 
til þess fasteignirnar. 

Svo hafið þjer og vakið athygli á því, að gjald frá einu prestakalli til annars 
stundum geti greiðst með öðru en jarða-afgjöldum, t. d. með prestsmötu frá annexíu- 
kirkjum eða fyrverandi klaustrum eða með vöxtum af innstæðu prestakallsins. 

Með þessum athugasemdum og eptir að þjer síðan hafið farið yfir og látið í ljósi álit yðar um hvert einstakt prestakall, sem gjald á að greiða af, hafið þjer komið 
fram með tillögur yðar um, að framkvæma ofangreinda ráðstöfun á þann hátt, sem síð- 
ar segir, að því er snertir þessi 7 prestaköll: 

1. Saurbær á Hvalfjarðarströnd í Borgarfjarðarprófastslæmi. þaðan eiga að greiðast 
300 kr., og er lagt til, að þær greiðist Lundar prestakalli í sama prófastsdæmi með 
þessum jarðaafgjöldum :
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1, Arkarlækur,  afgjald å ári . kr. 74,40 53 
2, Staðarhöfði — = — „ — 39,24 18. apríl 
3, Skálatangi hálfur — -— „ — 19,62 
4, Iðunnarstaðir — - — . — 78,06 
5, England — - — — 87,35 

alls kr. 298,67 
en ad su 1kr. 33a., sem á vantar, skuli greidd með vöxtum af innstæðu prestakallsins, 
sem biskup hefir undir höndum. 

2. Vatnsfjörður í Norður-Ísafjarðar prófastsdæmi. Þaðan eiga að greiðast 100 kr., 
sem lagt er til að greiddar verði prestakallinu Kirkjubólspingum og Stað á Snæfjalla- 
strönd í sama prófastsdæmi, sem á að fá 200 kr. uppbót, með afgjöldum af jörðinni 
Svansvík kr. 106,28, þannig, að þær kr. 6,28, sem umfram eru, endurborgist Vatns- 
fjarðarprestakalli af þeim hluta af uppbótinni til Kirkjubólspinga og Staðar á Snæfjalla- 
strönd, sem greiddur verður úr landssjóði. 

3. Þingeyraklaustur í Húnavatns prófastsdæmi. Þaðan á að greiða 300 kr., sem 
stungið er upp á að haldið sje eptir af prestsmötu þeirri, sem prestakallinu ber af ping- 
eyraklaustursumboði, og að umboðsmaðurinn greiði upphæð þessa Hofs prestakalli í sama 
prófastsdæmi, sem á að fá 300 kr. uppbót. 

4. Reynistaðar prestakall í Skagafjarðar prófastsdæmi. Þaðan á að greiða 300 kr., 
sem lagt er til að haldið sje eptir af prestsmötu þeirri, sem prestakallinu ber af Reyni- 
staðaklaustursumboði og greiðist Ríp prestakalli í sama prófastsdæmi, sem á að fá 300 
kr. uppbót. 

5. Valla prestakall í Eyjafjarðar prófastsdæmi. Gjaldið, 200 kr., er lagt til að greið- 
ist Kvíabekkjar prestakalli í sama prófastsdæmi, sem á að fá 900 kr. uppbót, með af- 
gjöldum af jörðunum: 

1. Selá í Arnarneshrepp . . . kr. 56,00 
2. Birmunesi . . ..... 50,10 
8. Hverhól í Vallahrepp . . . — 39,30 
4. Kóngsstöðum —. . . 55,50 

= kr. 200,90 
6. Grundarþinga prestakall í sama prófastsdæmi. Gjaldið, 50kr., er lagt til að greiðist 

með þriðjungnum af prestsmötu þeirri, sem prestakallinu ber af Grundarkirkju, og lúkist 
Akureyrarprestakalli í sama prófastsdæmi, sem á að fá 300 kr. uppbót, og 

7. Saurbæjar prestakall í sama prófastsdæmi. Gjaldið, 250 kr., er lagt til að greitt 
verði Akureyrar prestakalli, sem þannig fær fulla uppbót sína, með: 
1, afgjöldum af kirkjujörðinni Hálsi . . . . . kr. 106,32 
2, prestsmötu af Möðruvallakirkju . .. 136,80 
8, andvirði úr landssjóði fyrir seld kirkjukúgildi tilheyrandi prestakallinu — 6,88 

= kr. 250,00 
Að því er snertir hin önnur prestaköll, hafið þjer, samkvæmt þeim almennu 

athugasemdum, sem þjer hafið tekið fram, sumpart geymt yður rjett til síðar að koma 
fram með tillögur þeim viðvíkjandi, og sumpart ráðið algjörlega frá, að reynt verði að 
beita lagaákvörðun þeirri, sem hjer er um að ræða. 

Í öllu því, sem að framan er ritað, er ráðgjafinn samdóma yður, herra lands- 
höfðingi, en þó að svo megi líta á, sem næg heimild sje veitt i 3. gr. laga 27. febr.



1887 60 

53 1880 til þess að leggja jarðir eða jardaafgjöld frá prestakalli, sem árgjald á að greiða af, 

18. apríl til annars sem uppbót á að fá, þá hefur samt verið talið rjettast að leita konungsheim- 

ildar til að samþykkja tillögur yðar í heild þeirra, með tilliti til þess, að konungsúr- 

skurður hefur hingað til verið álitinn nauðsynlegur til þess að samþykkja jöfnun á tekj- 

um prestakallanna, og auk þess hlýtur slíkur úrskurður að vera nauðsynlegur, hvernig 

sem á er litið, til þess að prestsmata eða vextir af innstæðu verði flutt frá einu presta- 

kalli til annars. Einnig er það fyrirsjáanlegt, að eptir því sem lög 27. febr. 1880 öðl- 

ast gildi í prestaköllunum, megi búast við mörgum tillögum í þá átt að leysa landssjóð 

við að vera nokkurs konar millilið, er greiði uppbætur þær, sem heimilaðar eru í nefnd- 

um lögum og síðari lögum, er standa í sambandi þar við, og taki á móti árgjöldum. 

Sömuleiðis mun það opt geta komið fyrir, að hentugt þyki, að gjöra breytingu á skipu- 

lagi því, sem einu sinni er á komið. Af öllum þessum ástæðum hefur þótt heppilegast, 

að ráðgjafinn fengi konungsheimild í eitt skipti fyrir öll til þess framvegis að ráða til 

lykta uppástungum frá yður í þessu skyni. 

Samkvæmt allraþegnsamlegustum tillögum mínum í þessa átt, hefur hans há- 

tion konunginum því allramildilegast þóknast 16. þ. m. að veita ráðgjafanum fyrir Ís- 

land konungsheimild til að samþykkja allar framanritaðar tillögur yðar, herra lands- 

höfðingi, snertandi framkvæmd á fyrgreindri ákvörðun í lögum 27. febr. 1880, og til þess 

sömuleiðis framvegis að ráða til lykta uppástungum frá yður þessu viðvíkjandi. 

þetta tilkynnist yður þjónustasamlega, herra landshöfðingi, til leiðbeiningar og 

frekari birtingar, og skulu hjer með tillögur yðar, 1—7 hjer að framan, þessu samkvæmt 

samþykktar. Og um leið skal jeg þjónustusamlega skora á yður, að gjöra þóknanlegar 

ráðstafanir til að framkvæma þær, og vona jeg að fá frá yður skýrslu um það efni. 

Að endingu skal því við bætt, að jeg á sínum tíma vænti að fá nánari þókn- 

anlegar uppástungur yðar um hin önnur prestaköll, þar sem nú eða síðar væri auðið 

og hentugt að framkvæma fyrtjeða lagaákvörðun. 

STYRKUR UR LANDSSJÓÐI 
samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1886 og 1887. 

16. gr. 14. 
Prestaskólakandídat Hafsteini Pjeturssyni veittur af ráðgjafanum 400 kr. styrkur til að 

ljúka guðfræðisnámi við háskólann í Kaupmannahöfn. 
KÖNUNGKJÖRNIR ALÞINGISMENN. 

15. april þóknaðist hans hátign konunginum allramildilegast að kveðja þessa menn til al- 

þingissetu: 
Amtmann yfir norður- og austuramtinu J. Havsteen, R. af Dbr. 
Amtmann yfir suðuramtinu og vesturamtinu, E. Th. Jónassen, R. af Dbr. 
Landsyfirrjettardómara L. E. Sveinbjörnsson. 
Landfógeta Árna Thorsteinsson, R. af Dbr. 
Sóknarprest að Bægisá Arnljót Olafsson. 
Forstjóra gagnfræðaskólans á Möðruvöllum Jón A. Hjaltalín. 

ENBÆTTASKIPUN. 
15. apríl var af konungi samþykkt að sýslumaður Jóhannes D. Ólafsson megi halda sýslu- 

mannsembættinu í Skagafjarðarsýslu og skoðast sem eigi skipaður sýslumaður í Mýra- og Borgar- 

fjarðarsýslu. 
S. d. var sýslumannsembættið í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu veitt af konungi settum 

sýslumanni þar, yfirrjettarmálsfærslumanni Sigurði Þórðarsyni. 
ÓVEITT EMBÆTTI. 

Embættið sem hjeraðslæknir í 19. læknishjeraði (nokkur hluti Þingeyjarsýslu). 

Sæki aðrir en Íslendingar um embætti þetta, eiga þeir samkvæmt konungsbrjefi 8. apríl 

1844 og konungsúrskurðum 27. maí 1857 og 8. febr. 1868 að láta bónarbrjefum sínum fylgja full- 

nægjandi vottorð um, að þeir kunni íslenzku. 
Auglýst 14. apríl 1887. 
Bónarbrjef eiga að vera komin til ráðgjafans 11. júlí 1887. 
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Brjef rådgjafans fyrir Island til landshåøføingja um synjun stadfestingar å 

lagafrumvarpi um fiskiveiðar í landhelgi. — Þegar búið var í neðri deild alþingis 

1885 að fella frá 2. umræðu frumvarp stjórnarinnar til laga um Þbátafiski á fjörðum, 

var, í staðinn fyrir þetta frumvarp og annað stjórnarfrumvarp til laga, innihaldandi 

nokkrar ákvarðanir um fiskiveiðar fjelaga í landhelgi, á þinginu það ár samþykkt lagafrum- 

varp um fiskiveiðar í landhelgi, sem "Thorberg landshöfðingi sendi síðan hingað með brjefi 

9. sept. 1885; lagafrumvarp þetta tekur upp Í aðalákvörðunum sínum efnið úr stjórnar- 

frumvarpinu um fiskiveiðar fjelaga, þó með verulegum breytingum, en í byrjun laga- 

frumvarpsins er sú almenna regla tekin fram, að fiskiveiðar á þilskipum og opnum bát- 

um í landhelgi á flóum og fjörðum inni megi einungis reka þeir menn, sem búsettir 

eru á Íslandi, og innlend hlutafjelög. Í sambandi við þessa nýju aðalreglu um rjettinn 

til fiskiveiða í landhelgi, sem á þennan hátt hefir átt að koma á, standa einnig helztu 

breytingarnar, sem stungið er upp á að gjöra við stjórnarfrumvarpið um fiskiveiðar fje- 

laga. þannig er um þá aðalbreytingu, að ákvörðun stjórnarfrumvarpsins, að hlutafjelög, 

seim síldarveiðar reka og sem eru undantekning frá aðalreglunni að því ad þegnar annara 

ríkja eiga þar hlut í, eigi að hafa heimilisfang á Íslandi eða í Danmörku, er breytt á þá 

leið, að heimilisfangið skuli vera á Íslandi; svo er og um þá breytingu, að þarsem stjórnar- 

frumvarpið ákveður, að stjórn slíkra hlutafjelaga, sem þegnar annara ríkja eiga hlut í, 

skuli skipuð dönskum þegnum, og að minnsta kosti einn úr stjórninni skuli heimili 

eiga á Íslandi, þá er þessari ákvörðun breytt svo, að að einu leytinu er ekki heimtað, 

að allir þeir, er sæti eigi Í stjórninni, skuli vera danskir þegnar, en þess á hinn bóginn 

krafizt, að meira en helmingur fjelagsstjórnarinnar sje skipaður mönnum, er heimili eiga 

Íslandi. Hinar aðrar breytingar eru þýðingarminni, en þó má enn bæta því við, að 

það er miður heppilegt, að hin lægsta sekt, sem ákveðin er í 3. gr. stjórnarfrumvarps- 

ins, er hækkuð úr 20 kr. uppí 200 kr., þrátt fyrir ósamkvæmni (anomali) på, sem 

þannig fram kemur við hegningarákvarðanirnar í tilskipun 12. febr. 1872, og sem bent 

var á Í ástæðunum fyrir stjórnarfrumvarpinu útaf lagasamþykktum alþingis áður í lík 

átt. 

Ráðgjafinn verður þó að telja það meginatriði málsins, að alþingisfrumvarp það, 

gur fyrir, hefir haldið ákvörðun, sem hefir það í för með sjer, að allir sem hjer lg 

danskir þegnar, sem ekki eiga heimili á Íslandi, eru útilokaðir frá fiskiveiðum á fjörð- 

um og flóum í landhelgi við Ísland. Í lagafrumvarpi alþingis 1883, sem neitað var um 

staðfestingu konungs með konungsúrskurði 22. maí 1885, var stigið feti framar að því 

leyti, að þar náði útilokunin til alls landhelgis kringum Ísland, en aptur á móti var þá 

einungis umtalsmál um fiskiveiðar á opnum bátum, en nú eru þilskipin einnig tekin 

með. Stjórnin hefir bæði áður og eins í tveimur lagafrumvörpum þeim, sem lögð voru 

fyrir alþingi 1885, haldið þeirri meginreglu fast fram, að allir danskir þegnar hefðu 

jafna heimild til fiskiveiða í landhelgi og einungis vikið frá þeirri reglu í einstökum til- 

fellum á einstökum stöðum, þegar sannað hefir verið, að aðsókn af sjómönnum annar- 

staðar frá sje svo mikil, að fiskiveiðar þeirra, er þar búa, bíði hnekki við, og þá 

einungis vikið frá reglunni til hagnaðar fyrir þá, er á staðnum búa, en ekki fyrir Ís- 

lendinga sem slíka. Gagnvart þessu hefir alþingi haldið fast fram þeirri meginreglu, 

sem það hefir fylgt hin síðustu ár, að Íslendingar hafi einir heimild til fskiveiða á 

fjörðum þeim og flóum, sem eru í landhelgi við Ísland. — Ráðgjafinn getur nú ekki á- 

31. dag maimån. 1887. 

Reykjavík 1887. Prentsmiðja Ísafoldar. 
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54 
18, april.
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54 litið, að þessi ákvörðun sje byggð á þeim sjerstöku hagsmunum Íslendinga, sem skylt 
18. apríl sje að vernda eða að hana sje hægt að samrýma við rjettlæti og sanngirni gagnvart 

þeim borgurum ríkisins, sem ekki eru Íslendingar. Af hálfu Íslendinga er það ekki 
sannað, að nauðsyn sje á öðrum lagaákvæðum í tilliti til verndunar fiskiveiða frá Ís- 
landi, gagnvart keppni við aðra danska þegna, en þeim, sem fram eru boðin í stjórnar- 
frumvarpinu frá 1885 um hátafiski á fjörðum, og hefir jafnvel engin áherzla verið lögð 
á að sýna fram á slíkt. það, sem einkum og sjerílagi hefir verið leitazt við að sanna, 
er, að ákvæðin um einkaheimild Íslendinga til fiskiveiða á fjörðum inni væru gildandi 
lög, og hefir nefnd sú, sem kom fram með frumvarpið, er þingið samþykkti, leitt rök 
að þessu, sem ætla verður að þingið hafi fallizt á: en þegar betur er að þessari rök- 
semdaleiðslu gætt, getur hún alls ekki staðizt. 

Einsog sýnt er fram á í ástæðunum fyrir stjórnarfrumvarpinu 1885 um fiski- 
veiðar hlutafjelaga í landhelgi, er lagareglu þá, sem gildir í þessu efni, að finna í opnu 
brjefi 18. ágúst 1786, þarsem svo er kveðið á í 5. gr., að öllum dönskum þegnum sje 
heimilt að stunda fiskiveiðar við strendur Íslands, einsog þeir bezt vilji og geti. þessi 
ákvörðun er síðan endurtekin í tilsk. 13. júní 1787, kap. I, 1. gr., og kemur einnig 
fram i kap. IL, 5. gr., og kap. IIL, 1. gr., í sömu tilskipun. þetta hefir nú alþingið 
eigi álitið rjettan skilning, en haldið því fram, að orðin svið strendur Íslandsc grípi 
eigi yfir fjörðu og flóa, víkur og voga. því hefir að vísu eigi verið á móti mælt, að 
eptir almennri málvenju þýði þessi orð það sama, en því er haldið fram, að öðru máli 
sje að gegna um Íiskilagamál það er þá var, því að í því hafi nákvæmur greinarmunur 
verið gjörður á ströndum landsins annarsvegar og fjörðum þess og flóum o. s. frv., eða 
rjettara sagt ströndunum við þá, hinsvegar. Til sönnunar þessu er vitnað til tilsk. 1. 
apríl 1776, 1. gr, þarsem bannað er að >gaa ind til de islandske Kyster eller ind i Lan- 
dets Fjorde, Bugter og Havnec, sömuleiðis til tillögu þeirrar, er konungsúrskurður 9. 
apríl 1776 er bygður á, en þar stendur sunder Kysterne rundt omkring Landet sæmt í 
dets Fjorde, Bugter og Havnec, sbr. tillögu til konungsúrskurðar 24. jan. 1787 (sunder 
Island<), og loks til tilskipunar 13. júní 1787, 2. gr., þarsem, einsog Í nefndarálitinu i 

stendur, ordin »vid landid« virdast jafnvel vera i mótsetning við firði, flóa o. s. frv., eða 
vera Í sömu merking höfð sem orðin svið strendurnarc, sama sem súti fyrir landinu 
eða >fyrir ströndum útic. 

Hvað tvö hin fyrst tilfærðu orðatiltæki snertir, þá eru þau að vísu miður ná- 
kvæm, en það kemur fyrir bæði nú og sjerstaklega í lagamáli þeirra tíma, að þegar 
búið er að tilnefna aðalregluna, þá er til orðfyllingar bætt við einstöku tilfellum, sem 
undir aðalregluna heyra, og sem sjerstaklega á að vekja athygli á. — Það liggur nú í 
augum uppi, að þó að eigi yrði beinlínis sýnt og sannað, að skilningur nefndarinnar 
væri rangur, þá má þó eigi af svolitlum orðamun álykta, að lögin leggi svo takmarkaða 
þýðingu í >strendur landsinse, að þau brjóti stórkostlega móti almennri málvenju, og 
það jafnvel svo, að hægt væri að hugsa sjer land, sem svo væri vogskorið, að við það 
væri engar ostrendurc. Og enn auðsærra verður það, hve rangt er að halda fram slík- 
um greinarmun Í lagamálum þegar aðgættur er lagastaður sá, sem síðast var nefndur 
að framan, eða tilsk. 13. júní 1787, 2. gr. Annars skal þess getið bæði um þennan 
lagastað og um tillögu þá til konungs frá sama ári, sem Jafnframt er vitnað til, að ráð- 
gjafanum er eigi fullljóst, hvernig menn hafa hugsað sjer að þau styddu skilning al- 
þingis. En hvað sem þeirri röksemdaleiðslu líður, þá fer svo fjærri því, að nefndur
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lagastaður styðji skilning alþingis, að hann þvertámóti sýnir og sannar svo berlega, sm 54 

unnt er, að lögin þekkja ekki mótsetninguna milli sved Kysternec og sunder Landet< 18. apríl. 

annarsvegar, og sTandets Fjorde, Bugter og Havnec hinsvegar. Greinin bannar nefni- 

lega fyrst utanríkisskipum að fara inná >Landets Fjorde, Bugter og Havne<, en bætir 

svo vid »ingen Fremmede maa altsaa understaa sig at bruge Doggeri og Fiskeri %n- 

der Landet. 

Við það, sem nú hefir verið tekið fram, bætist nú það, að ef skilningi alþingis 

er fylgt, þá eru engin ákvæði til um fiskiveiðar í fjörðum, flóum o. s. frv. Að vísu 

virðist svo sem nefndarálit alþingis hafi álitið, að ákvarðanirnar í tilsk. 13. júní 1787, 

kap. TI. 5 gr. og kap. TILL 1. gr, ættu einnig við um fiskiveiðar á fjörðum, flóum o. s. 

frv., þó að reyndar sjerstaklega væri á þeim byggður einkarjettur búsettra Íslendinga 

  

til bátafiskis, en við þetta er það athugandi, að í raun og veru er í ákvörðunum þess- 

um eigi minnst einu orði á fjörðu og flóa, eða yfir höfuð á það, hvar Þátafiskið megi 

stunda. Yfir höfuð hefir nefndin í ástæðum sínum ruglað saman tvennu, sem gjöra 

verður greinarmun á: fiskiveiðum á fjörðum inni og bátafiski. Ástæðurnar fyrir því að 

fiskiveiðar á fjörðum inni sje heimilar landsmönnum einum, eru Í raun og veru eigi 

fleiri en þær. er þegar hafa að framan hraktar verið, og þó að aðrar ástæður, þær er 

alþingi hefir viljað styðja skilning sinn með — og sem síðar skal á minnst — væru 

rjettar, þá væri með þeim aðeins fengin sönnun fyrir, að landsmenn hefðu einkarjett til 
bátafiskis. Á ástæðum alþingis verður því í mesta lági aðeins byggt frumvarp einsog 

það, er alþingi samþykkti 1883, því að þar var, einsog að ofan er á vikið, eigi gjörð 

nein greining á sjóarstæðinu innan landhelgis, en einmitt aðeins kveðið á um einkarjett 

til bátafiskis, þarsem aptur á móti lagafrumvarp það, er nú liggur fyrir, mundi, jafnvel 

þótt álitið væri að landsmenn hefðu að lögum einkarjett til bátafiskis, ríða mjög í bága 

við hin gildandi lög að því leyti sem það bannar öðrum en Íslendingum fiskiveiðar á 

þilskipum. 

Hvað nú þessu öðru atriði viðvíkur, því, hvort landsmenn hafi einkarjett til 

bátafiskis, þá hefir nefndin eigi til sönnunar þessum einkarjetti getað tilfært annað en 

2 optnefndar ákvarðanir í tilsk. 13. júní 1787, kap. 11. 5. gr. og kap. IIL 1. gr. Segir 

svo á fyrra staðnum, að kaupmenn þeir. er búsettir sjeu í landinu, megi tálmalaust 

fiska á eignum og leigðum bátum og byttum á sama hátt og með sama rjetti sem aðrir 

landsbúar, að því er fiskiveiðarnar og fiskverkunina snertir, en á síðari staðnum stend- 

ur, að bátafiski, sem sje aðalatvinnuvegur landsmanna við sjóinn, sje heimilt einum sem 

öllum, þeim er búsettir sjeu á Íslandi, einnig andlegum og verzlegum embættismönn- 

um. Sakir þess nú að þessar ákvarðanir mundu annars vera þýðingarlausar með öllu, 

hefir alpingisnefndin álitið það af þeim auðsjáanlegt, að Þhátafiskið væri heimilt þeim 

mönnum einum, er búsettir væru í landinu. Og það sama hefir nefndinni einnig fund- 

izt samkvæmt vera öllum tilgangi og anda tilskipunarinnar 1787, því að tilgangurinn 

með tilskipuninni hafi verið sá, að kveða skýrara á um rjettindi og forrjettindi kaup- 

manna og yfir höfuð íbúa kaupstaðanna, er menn vildu efla og auka með ýmsum 

hlunnindum. 

Þannig er hjer ekki að ræða um neina beina ákvörðun, sem útiloki þá, sem 

ekki eru Íslendingar, en menn hafa aðeins útaf fyrnefndri upptalningu á rjettindum 

kaupmanna og kaupstaðarbúa þótzt verða að draga slíka ákvörðun sem undirskilda. það 

er nú að vísu vafasamt, hvort undirskilin ákvörðun, hve skýr og augljós sem hún væri,
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54 hefði nokkurt gildi gagnvart öldungis skýrum, ótvíræðum og beinum orðum í o. br. 18. 

18. apríl. ágúst 1786, þeim orðum, að öllum dönskum þegnum sje frjálst að stunda fiskiveiðarn- 
ar, einsog þeir bezt vilji og geti, en að minnsta kosti er það víst, að ástæðurnar til að 
undirskilja nefnda ákvörðun þyrftu að vera miklu ljósari og öflugri en þær eru.  Sann- 
leikurinn er sá, að tilgangur og andi tilskipunar 1787 er einmitt andstæður lagaþýðinsu 
þeirri, er alþingi hefir haldið fram. Einmitt af því að tileangurinn var sá, að uppörfa 
menn til að setjast að í kaupstöðunum á Íslandi með því að telja upp öll þau gæði. er 

því væru samfara, þá voru ekki í tilskipuninni eingöngu talin e/nkarjettindi íbúanna, 

heldur einnig, einsog nefndin hefir með rjettu tekið fram, önnur rjettindi. rjettindi, sem 
þeir eigi áttu að njóta góðs af einir, heldur sameiginlega við aðra, sem ekki fengu þau 
rjettindi með þessari tilskipun. Meðal þeirra rjettinda, er landsmann áttu og sem kaup- 
staðarbúar áttu að fá hlut í, nefnir nú tilskipnnin sjerstaklega rjettinn til bátafiskis. en 
það væri mjög rangt að draga af því þá ályktun. að bátafiski hafi heimilt verið lands- 
mönnum einum, enda mjög eðlilegt að löggjafinn hafði eiei aðra í hugsa hvað báta fiskið 
snerti en landsmenn, þar sem það var fyrst löngu seinna að aðrir fóru að stunda 
þessar fiskiveiðar. Íbúar landsins eru því í tilskipuninni eigi nefndir sem þeir einn, 
er hafi rjett til bátafiskis, heldur sem þeir einu, sem um geti verið að ræða í því sam- 
bandi, og hefir það samkvæmt öllu sniði I verið tilætlunin, að kveða svo 
á um þessa íbúa landsins, einsog einnig orðin í kap. TTT. 1. or. nægilega með sjer bera, að 

stjett, staða, atvinnuvegur og þessháttar skali engan mun gjöra að því er rjettinn til 
fiskiveiða snertir, en til þeirra skuli einn og sjerhver hafa jafnan rjett. 

Ráðgjafinn ætlar nú, að það, sem að framan er tekið fram, sje nægilegt til að 
sanna, að lagaþýðing alþingis sje eigi rjatt. En hjer við má bæta ennfremur einu atriði, 
sem hefir mjög mikla þýðingu og sem hefir áður verið á minnst í ástæðunum fyrir 
stjórnarfrumvarpinu 1885, en það er, að hinni lagaþýðingunni, sem stjórnin hefir hald- 
ið fram, hefir eigi aðeins alla tíð verið fylgt í framkvæmdinni, heldur hefir einnig bæði 

stjórnin og alþingi ávallt byggt á henni í lagafrumvörpum og umræðum um fiskiveið- 
arnar Í landhelgi, sbr. frumvarp alþingis 1877 oc lög 4. nóv. 1881; á þetta minnist 
nefndarálitið eigi einu orði. 

Í hinum gildandi lögum verður þannig eigi fundin nein stoð fyrir lagafrumvarpi 
einsog því, er hjer liggur fyrir. Og á hinn bóginn verða menn, að áliti ráðgjafans, að 
viðurkenna, að þarsem ræða er um gildandi lagareglu, sem eigi aðeins er samkvæm al- 
mennum grundvallarreglum um jafnrjetti ríkisþegnanna til atvinnureksturs. en sem auk 
þess hefir haft þann árangur, að í skjóli hennar hefir upp komið og eflzt mikill atvinnu- 
vegur, sem heilum flokkum af ríkisþegnunum er næsta áríðandi að geta haldið áfram 
að stunda, þá eigi að við hafa mestu varúð í að breyta þeirri lagareglu. þarsem, eins- 
og hjer á sjer stað, eigi er að ræða um málefni. er varðar ríkið í heild sinni, þá á slíka 

breyting, að áliti ráðgjafans, því að eins að gjöra, að sýnt verði með rökum. að ef hinni 
gildandi lagareglu væri haldið óbreyttri, mundi af henni leiða tiltölulega ennþá meira 
tjón fyrir aðra danska ríkisþegna í þeim greinum, er þeim væru jafnáríðandi. En um 
slíkt tjón, eða jafnvel um það að hætt sje við að fiskimenn þeir, er búa við firðina á 
Íslandi, bíði slíkt tjón á atvinnu sinni, er, einsog áður hefir sagt verið, ekkert fram komið 
annað eða meira en það, er leiddi til þess tilboðs, er stjórnin 1885 gjörði alþingi í laga- 
frumvarpi sínu um bátafiski á fjörðum inni, en því tilboði hafnaði alþingi. Aptur á 
móti hefir skoðun sú, er ráðgjafinn 1885 hjelt fram í þessu máli, styrkst enn meir við
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skýrslu, er ráðgjafinn hefir útvegað frá foringjanum á herskipi því, er í fyrra sumar 

1887 

54 
hafði stöð við Ísland, en í skýrslu þessari segir, að fiskmergðin á miðum þeim, er Ís- 18. april, 

lendingar sækja nú, og sem hjer er um að ræða, sje svo mikil, að fiskiveiðar Færeyinga, 

að hans áliti, eigi geti valdið þar neinni verulegri fækkun. Og að því er Færeyinga 

sjálfa snertir, þá hefir dómsmálastjórnin sent hingað skýrslur frá yfirvaldinu þar á eyj- 

unum, sem, Í góðri samhljóðan við það, að eyjarskeggjar á sínum tíma sendu öflugar 
bænarskrár um að alþingisfrumvarpið 1883 yrði ekki gjört að lögum, sýna, að fiskiveið- 

ar þær, er Færeyingar reka við austurstrendur Íslands, og sem bæði mega heita tölu- 

verðar eptir stærð eyjanna og veita Færeyingum góða atvinnu, mundu bíða stórkostleg- 

an hnekki og jafnvel verða að leggjast níður með öllu, ef lagaframvarp það, er hjer 

ræðir um, yrði gjört að lögum. 

Ráðgjafinn hefir samkvæmt þessu eigi getað álitið það rjett, að ráða hans há- 

tign konunginum til að leggja allrahæsta staðfestingu á lagafrumvarp það um fiskiveið- 

ar í landhelgi, er alþingi hefir samþykkt, og hefir hann því lagt það allraþegnsamleg- 

ast til að synjað yrði staðfestingar á því, en sú tillaga var 15. þ.m. allra náðarsamleg- 

ast samþykkt. 

Þetta tilkynnist yður hjermeð, herra landshöfðingi, til þóknanlegrar leiðbeining- 

ar og birtingar í B-deild Stjórnartíðindanna, og skal því við bætt, að stjórnin ætlar að 

leggja af nýju fyrir alþingi það, er nú fer í hönd, bæði hin áðurnefndu fiskilagafrum- 
x 

vörp, er lögð voru fyrir alþingi 1885. 

Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna um sölu á kirkjujörð. — Eptir að öð 
jeg hafði sent ráðgjafanum skjöl þau og skilríki viðvíkjandi sölu á hálfum Þórólfsdal 19. apríl. 

í Lóni frá Stafafellskirkju til Sveins bústjóra Bjarnasonar í Volaseli, sem fylgdu þókn- 

anlegu brjefi yðar, herra amtmaður og háæruverðugi herra, dags. 22. nóvbr. f. á, hefir 

ráðgjafinn með brjefi 21. f. m. tilkynnt mjer, að hans hátign konunginum hafi þóknast 

8. s. m. að fallast á, að nefndur jarðarhluti verði seldur beiðandanum fyrir 800 kr. 

Um leið og þetta tilkynnist hjermeð hinum háttvirtu stiptsyfirvöldum, skal jeg 

þjónustusamlega skora á yður, að annast um, að söluverð jarðarhlutans verði, þegar er 

það greiðist, sett á vöxtu sem föst innstæða Stafafellskirkju undir stjórn biskupsins. 

  

Brjef landshöfðingja #/l amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um flutn- 

ing á þingstað. — Eptir heiðni hreppsnefndarinnar í Holtshreppi í Skagafjarðarsýslu, 

sem bæði sýslunefnd og sýslumaður hafa mælt fram með, og eptir tillögum yðar, herra 

amtmaður, í þóknanlegu brjefi, dags. 22. f. m., veiti jeg hjermeð samþykki mitt til, að 

þingstaðurinn í tjeðum hreppi sje fluttur frá Stóra-Holti að Efra-Haganesi, með því 

skilyrði, að hreppsnefndin komi sem fyrst upp húsi á Efra-Haganesi, sem notað verði 

fyrir þinghús. 

Brjef landshöfðingja #20 sýslumannsins i Strandasýslu um gjafafje til að af- i 
styra hallæri. — Með þóknanlegu brjefi, dags. 25. f. m. hafið þjer, herra sýslumaður, 
eptir ákvörðun sýslunefndarinnar í Standasýsla á aðalfundi hennar 16.—18. f. m., og 
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fyrir hennar hönd farið þess á leit, að jeg veitti Strandasýslubúum styrk til lífsfram- 
dráttar af gjafafje, ef nokkurt slíkt fje væri til umráða. 

Útaf þessu skal eigi látið hjálíða, að tjá yður til leiðbeiningar og til birtingar 

fyrir sýslunefndinni, að gjafafje er nú eigi framar til. Samskotunum erlendis er, einsog 

kunnugt er, fyrir löngu hætt, og því, sem eptir var af samskotafjenu, þegar samskota- 

nefndin hætti störfum sínum, 1096 kr., er þegar búið að útbýta, en sú upphæð er það 

eina gjafafje, sem komið hefir í mínar hendur síðan jeg tók við landshöfðinsjaembætt- 

inu. Til frekari skýringar skal það tekið fram, að auglýsing samskotanefndarinnar, sem 

birt var í > þjóðólfic 14. jan. þ. á., er eigi allskostar nákvæmlega orðuð, þarsem sumir 

hafa skilið hana svo, sem mjer hafi síðastliðið sumar verið afhentar 32000 kr. af sam- 

skotanefndinni, en þessar 32000 kr. voru borgaðar inn í aðalfjehirzluna til inntektar 

fyrir jarðabókarsjóð til endurgjalds því, sem árið 1885 var búið að útborga og lofa að 

útborga úr jarðabókarsjóðnum. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir norður- og austuramtinu nm styrk 

handa búnaðarskóla af vöxtum af styrktarsjóði handa þeim, er bíða tjón af jarðeldi 

á Íslandi. — Í þóknanlegu brjefi, dags. 23. febrúar þ. á., hafið þjer, herra amtmaður, 

fyrir hönd sýslumannsins í Norðurmúlasýsla, farið þess á leit, að eptirstöðvarnar af 

vöxtunum af hinni föstu innstæðu sStyrktarsjóðs handa þeim, er bíða tjón af jarðeldi á 

Íslandie fyrir árið 1885, 656 kr., verði veittar búnaðarskólanum á Eyðum. 

Útaf þessu skal yður tilkynnt til frekari birtingar, að jeg veiti hjermeð búnað- 

arskólanum á Eyðum ofangreinda upphæð af vöxtum nefnds sjóðs fyrir árið 1886, og 

má vitja hingað fjárins til útborgunar. 

Brjef landshöfðingja #l sýskunannsins í Snæfellsness og Hnappadalssýslu 

um kosningu á alþingismanni fyrir sýsluna. — Með þóknanlegu brjefi, dags. 16. þ. m. 

hafið þjer, herra sýslumaður, sent hingað yfirlýsingu yðar um það, að þjer segið af yð- 
ur alþingismennsku fyrir Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, og jafnframt hafið þjer farið 

þess á leit, að jeg skipaði sem fyrst fyrir um nýja kosningu á alþingismanni fyrir nefnt 

kjördæmi fyrir það sem eptir er kjörtímans, og skýrt mjer frá því, að þjer, til að flýta 

fyrir hinni nýju kosningu, hafið þegar uppá væntanlegt samþykki mitt útgefið auglýs- 

ingu um, að kosningin skuli framfara 17. júní þ. á. 

Fyrir því skal hjermeð svo fyrirskipað, samkvæmt 27. gr. kosningarlaganna til 

alþingis 14. sept. 1877, að aukakosning skuli framfara sem fyrst á alþingismanni fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, fyrir það sem eptir er af kjörtíma þeim, sem yfir 

stendur, og legg jeg hjermeð jafnframt samþykki mitt á ráðstöfun þá til að flýta fyrir 

kosningunni, er þjer hafið gjört og að ofan er frá skýrt. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 
endurgjald á veittum sveitarstyrk. — Með þóknanlegu brjefi, dags. 5. f. m., hafið 

þjer, herra amtmaður, sent hingað skjöl þau, er snerta úrskurð yðar frá 20. janúar þ. á. 
, 2 

um að Villingaholtshreppur í Árnessýslu skyldi endurgjalda fátækrasjóði Reykjavíkur-
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bæjar kr. 84,88, sem Ólafur nokkur Jónsson, er sveitlægur er í Villingaholtshreppi, 

hafði þegið af nefndum fátækrasjóði veturinn 1886, en þessum úrskurði hafði hrepps- 

nefnd Villingaholtshrepps áfrýjað til mín með brjefi 26. febr. þ. á. 

Mál þetta er þannig vaxið, að veturinn 1886 beiddist nefndur Ólafur Jónsson 

sveitarstyrks úr fátækrasjóði Reykjavíkur til framfæris sjer og sínum og fjekk smátt og 

smátt alls kr. 84,88, sem Reykjavíkurbær hefir krafizt að fá endurborgaðar af Villinga- 

holtshreppi, -þarsem Ólafur tjáðist eiga framfærslurjett. Hreppsnefnd.) Vil ingaholtshrepps 

hefir nú viðurkennt, að optnefndur Ólafur Jónsson sje þar sveitlægur, en hefir skorazt 

undan að endurgjalda umgetinn sveitarstyrk af þeirri ástæðu, að Ólafur mundi eigi hafa 

þarfnast sveitarstyrks, ef hann hefði verið einn síns liðs, en þó Ólafur hafi þurft sveit- 

arstyrk af því að hann hafi haft barnsmóður sína og óskilgetin börn þeirra í eptirdragi, 

þá geti Villingaholtshreppur eigi verið skyldur til að endurgjalda slíkan styrk, þarsem 

barnsmóðir Ólafs, og þar af leiðandi börn þeirra, sje sveitlæg annarsstaðar og þannig 

Villingaholtshreppi alveg óviðkomandi. 

Jeg verð nú að vera yður, herra amtmaður, samdóma um, að þessar mótbárur 

hreppsnefndarinnar í Villingaboltshreppi sjeu eigi á fullum rökum byggðar, því það, sem 

hjer á að koma til greina, er, að Ólafur Jónsson var fyllilega þurfandi fyrir styrk og 

bað um hann sjálfur, og að hann var skyldur til að standa straum af heimilisfólki 

sínu, að minnsta kosti til næsta vinnuhjúaskildaga, án tillits til þess hvort það var honum 

vandabundið eða ekki eða hvar það átti sveit. 

Samkvæmt þessu staðfestist hjermeð ofannefndur úrskurður yðar, og skal jeg, um 

leið og jeg tilkynni yður það til frekari birtingar, þjónustasamlega skora á yður, að hlut- 

ast til um, að hreppsnefndin í Villingaholtshreppi greiði fátækrasjóði Reykjavíkur 

ofanumgetnar kr. 84,88 tafarlaust. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld 'Thorkillii barnaskólasjóðs árið 1886. 

Tekjur: Kr. Kr. 
1. Eptirstöð ðvar við árslok 1885 

a. Ríkis sskuldabrjef eee eee eee, 29,190,00 

b. Skuldal brjef einstakra manna . . . . . . . . . 387,119,45 

c. Úgoldnir vextir til 11. júní 1885... . 162,00 

d. Í peningum BSR 359,89 66,831,34 

2. Vextir á årinu 1886, samkvæmt skyrslu um vaxtafje sjóðsins: 

a. Af rikisskuldabrjefum til 11, jåni 18866 . . . . .. 1,167,60 

b. — skuldabrjefum einstakra manna til 11. júní 1886 

(1440,96 = 162,00) 0... 1278,96 

og dagvextir af nokkrum skuldabrjefum … 9,72  1,288,68 2 456,28 

3. Borgad af lånum einstakra manna og afborgun af lånum . . . . . 4.415,23 

4. Ny skuldabrjef sem sjóðurinn hefir eignazt á árinu fyrir lánum gegn 

veði Í fasteign 0. .4,350,00 

Samtals 78,052,85 
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Gjöld: Kr. 

1. Borgaður óhafinn styrkur frá 1885 til Grindavíkurhrepps . . ... 120,00 

2. Styrkur veittur til uppfósturs og menntunar fátækum börnum í hinu 

forna Kjalarnesþingi 2 2. 0.0... 2,540,00 

3. Lánað út á sama ári 0. 4,350,00 

4. Til jafnaðar móti 3. tekjulið 2... 4,415,28 

5. Eptirstöðvar til næsta árs: Kr. 

a. Rikisskuldabrjef . . . . 5.000 02... 29,190,00 

b. Skuldabrjef einstakra manna . . . . . . . . . 37,054,22 

c. Øgoldnir vextir til 11. jåni 1885 . ...... 108,00 

d. Í peningum  . . eee 275,40. 66,677,62 

Samtals 78,052,85 
Stiptsyfirvöld Íslands, Reykjavík 30. marz 1887. 

I. Th. Jónassen. P. Pjetursson. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐIL 

samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1886 og 1887. 

10. gr. GC. 5. a. 

Veittar 2500 kr. til framhalds Vaðlaheiðarvegarins og 150 kr. til aðgjörða á vegunum yfir 

Vatnsskarð og Siglufjarðarskarð Skagafjarðarsýslumegin 

13. gr. B. V. a 

Veittur 1200 kr. styrkur til kvennaskólans á Laugalandi fyrir árið 1887. 

EMBÆTTASKIPUN. 

9. maí veitti landshöfðingi samkvæmt þartil gefnum myndugleika frá ráðgjafanum fyrir Ísland 

læknaskólakandidat Stefáni Gíslasyni 1000 króna styrk þann, sem ætlaður er í fjárlögunum 

fyrir árin 1886 og 1887, handa aukalækni í Dyrhólahreppi og Eystri og Vestri 

Eyjafjallahreppum með því skilyrði, að hann setjist þar að sem læknir. 

LAUSN FRÁ UMBOÐSSTÖRFUM. 

í. maí var umboðsmanni stærri og minni Eyjafjarðarsýslujarða, Stefáni Jónssyni, danne- 

brogsmanni á Steinsstöðum, veitt lausn frá umboðsstörfum frá 1. septbr. næstkomandi. 

ALÞINGISKÓSNING. 

maí var hjeraðslæknir þorsteinn Jónsson í Vestmannaeyjum kosinn alþingismaður 

Vestmannaeyinga með 28 atkvæðum af 35, er greidd voru á kjörfundinum, fyrir tímabil það, sem eptir 

er af kjörtímanum sem nú stendur yfir (sbr. Stj.tíð. 1886 B. 140.). 

9 

ÓVEITT PRESTAKALL, 

er verður veitt með þeim fyrirvara, að sá, er það fær, verður að sætta sig við rýrnun þá á tekjum 

hans, er leitt getur af ákvörðun 16. gr. laga 19. febr. 1886. 

Helgastaðir í Suður-Þingeyjarprófastsdæmi, með fyrirvara eptir lögum (9: prestakalla- 

lögunum|. Brauðið er (nú) metið 736 kr. 76 a. Auglýst 20. maí 1887. 

ÓVEITT SÝSLAN. 

Umboðið yfir stærri og minni Eyjafjarðarsýslujörðum verður veitt frá Í. 

septbr. 1887. Umboðsmaður hefir í laun sjöttung ('/s eða 16?/39/0) af umboðstekjum þeim, er hann 

innheimtir, en verður að standa landssjóði skil á þeim í peningum eptir verðlagsskrá, þó þær sjeu 

greiddar honum í landaurum. 

Bónarbrjef um sýslan þessa eiga að stílast til landshöfðingja, en sendast amtmanninum yfir 

norður- og austuramtinu innan 12. ágúst 1887. 

Sá, sem skipaður verður umboðsmaður, verður að setja veð eptir nákvæmari ákvörðun lands- 

höfðingjans.
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! Tr fr 2 | s Skýrsla 

um aðalfund amtsráðsins í suðuramtinu 7.—9. júní 1887. 

Ar 1887, 7.--9. dag júnímánaðar, átti amtsráðið í suðuramtinu fund með sjer á 
skrifstofu amtmannsins. Á fundinum voru: amtmaðurinn í suðuramtinu, aðalamtsráðs- 
maður Skúli prófastur Gíslason og varaamtsráðsmaður Ísleifur prestur Gíslason. 

Þessi málefni komu þar til umræðu: 
Forseti lagði fram reikning um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs suðuramtsins fyrir árið 
1886. Reikningurinn var yfirfarinn, og var ekkert að athuga við hann. 
Forseti lagði fram reikning yfir búnaðarskólagjaldið í suðuramtinu fyrir árið 1886; 
var hann yfirfarinn og fannst ekkert athugavert við hann. 
Forseti lagði fram leiguliðasjóðsreikning suðuramtsins fyrir árið 1886; var hann 
einnig yfirfarinn, og fannst ekkert athugavert við hann. 
Forseti lagði fram eptirfylgjandi sýslusjóðsreikninga : 
a. 

€. 

Reikning fyrir Vestur-Skaptafellssýslu fyrir árið 1885. 
Amtsráðið athugar, að oddviti hafi reiknað sjer dagpeninga, að upphæð 6 kr., 
fyrir setu á tveimur sýslufundum, höldnum á heimili hans, en það komi í bága 
við fyrirmæli sveitarstjórnarlaganna 33. gr. Einnig finnur amtsráðið ástæðu til, 
að brýna fyrir reikningshaldara, að láta ekki optar koma fyrir, að reikningurinn 
sje saminn og dagsettur 2 árum eptir að vera átti. 
Reikning fyrir sömu sýslu fyrir árið 1886. 
Amtsráðið athugar hið sama við þennan reikning, sem við reikninginn fyrir 
1885, um dagpeninga oddvita fyrir setu á sýslufundum heima hjá sjer, og er um 
sömu upphæð að ræða í þessum reikningi. Einnig áminnir amtsráðið reiknings- 
haldara um, að sjá um, að greinilegri kvittanir fylgi framvegis sýsluvegareikn- 
ingnum, en á sjer stað við þennan, þarsem aðalkvittanir og undirkvittanir fylgja 

hjer í því samblandi, að ekki er unnt að rannsaka reikninginn eptir þeim. 

Reikning fyrir Austur-Skaptafellssýslu fyrir árið 1886. 

Við þennan reikning athugar amtsráðið hið sama, sem við næsta reikning á 

undan, um kvittanir með sýsluvegareikningnum. 

Reikning fyrir Rangárvallasýslu fyrir árið 1886. 

Við þennan reikning fannst ekkert athugavert, og var hann því samþykktur 

með athugasemdum endurskoðunarmanns. 

Reikning fyrir Vestmannaeyjasýslu fyrir árið 1886. 

Við þennan reikning athugast, að bæði vantar skýrslu um, á hverju að niður- 

Jöfnunin á sýsluna er byggð, og svo lista yfir verkfæra menn. Sömuleiðis 

vantar gjörsamlega skýrslu um, hvað unnið hefir verið að vegabótum og skoð- 

unargjörð á vinnunni. 

Reikning fyrir sömu sýslu fyrir árið 1885. 

Um þann reikning gilda að öllu leyti hinar sömu athugasemdir, sem gjörðar 

eru við reikninginn fyrir árið 1886. 

Reikning fyrir Gullbringu- og Kjósarsýslu fyrir árið 1885. 

Við þennan reikning athugast það eitt, að fylgiskjal vantar um, á hverju niður- 
jöfnunin á sýsluna er byggð. 

c 23, dag junimån. 1887, 

Reykjavik 1887. Prentsmiðja Ísafoldar. 
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h. Reikning fyrir Borgarfjardarsyslu fyrir årid 1884. 
þessi reikningur hafði verið endursendur fyrra ár, þarsem endurskoðunarmaður 

hafði skorazt undan að endurskoða hann; hafði reikningurinn nú verið endur- 

skoðaður og reikningshaldari fallizt á athugasemdir hans; samþykkti amtsráðið 

nú reikninginn með þeim athugasemdum, er við hann höfðu verið gjörðar. 

i. Reikning fyrir sömu sýslu fyrir árið 1885. 

þessi reikningur er sömuleiðis samþykktur með þeim athugasemdum, er við 

hann höfðu verið gjörðar af endurskoðunarmanni, og sem allar höfðu verið sam- 

þykktar af reikningshaldara. 

Reikningar frá Borgarfjarðarsýslu, Gullbringu- og Kjósarsýslu og Árnessýslu 

fyrir árið 1886 voru ekki komnir til forseta, og urðu því ekki úrskurðaðir. 

Forseti lagði fram eptirrit þau, er nú skal greina, af fundarbókum sýslunefnd- 

anna: 
a. Rangárvallasýslu: fundargjörðir 12. og 13. oktbr. 1886, og 28. apríl þ. á., og 

fannst ekkert að athuga við þær. 

b. Árnessýslu: fundargjörðir 30. sept. 1886 og 25.--28. apríl þ. á, og fannst ekki 

heldur neitt athugavert við þær. ' 

G. Borgarfjarðarsýslu: fundargjörðir 9. júlí 1886, 6. nóvbr. 1886, 31. marz og 22. 

apríl þ. á., og var ekkert athugavert við þær. 

d. Gullbringu- og Kjósarsýslu: fundargjörðir 12, oktbr. 1886.  Amtsráðið felur 

oddvita, að gjöra fyrirspurn um, í hvaða skólanefnd að kosinn hafi verið maður 

(10. tölul. í fundargjörðunum), þarsem því er ekki kunnugt að neinn sýsluskóli 

sje í þessari sýslu. 

Fundargjörðir sömu sýslu 4. maí þ. á., og var ekkert athugavert við þær. 

e. Vestmannaeyjasýslu: fundargjörðir 26. nóybr. 1886. Við þær athugast, að þótt 

þess sje getið, að áætlun um tekjur og gjöld sýslusjóðsins hafi verið samin, þá 

er áætlunin ekki innfærð í fundargjörðirnar, og ber þess að gæta framvegis. 

Fundargjörðir sömu sýslu 14. jan. þ. á. Amtsráðinu virðist, að málefni það, 

sem komið hefir til umræðu á þessum fundi, um leigu á barnaskólahúsi, sje 

sýslunefndinni með öllu óviðkomandi. 

Fundargjörðir sömu sýslu 7. marz þ. á. Við þær fannst ekkert athugavert. 

Amtsráðið veitti samþykki sitt til fjárveitingar þeirrar, að upphæð 1500 kr., til að 

afstýra hallæri í Vatnsleysustrandarhreppi, er landshöfðingi hafði veitt með brjefi 

2. nóvbr. f. á. uppá væntanlegt samþykki amtsráðsins. 

Forseti lagði fram erindi frá Jóni söðlara Jónssyni í Hlíðarendakoti, dags. 1. þ. m., 

þarsem hann fer þess á leit, að amtsráðið gjöri ráðstafanir til, að prentuð verði 

ritgjörð eptir hann um ráð til afstýra manntjóni af skiptöpum hjer sunnanlands, 

og fylgdi ritgjörðin með. þarsem amtsráðið ekki þóttist hafa næga þekkingu á 

siglingum og öðru, er ritgjörðin ræðir um, til þess að geta dæmt um gildi hennar, 

fól það oddvita að leggja hana undir álit sýslunefndarinnar í Gullbringu- og Kjós- 

arsýslu, sem líkindi eru til, að hafi bezta þekkingu á þessu málefni, og skora á 

hana, að skýra frá á sínum tíma, hvort hún telji hana þess verða, að verða prent- 

uð, og jafnframt, ef hún sæi sjer fært, að koma fram með sínar eigin tillögur Í 

þessu efni. 

8. Amtsráðið veitti samþykki sitt til þess, að konunni Margrjeti Jónsdóttur á Stóru-
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Hildisey í Rangárvallasýslu verði veitt eitt skipti fyrir öll 20 kr. þóknun fyrir fram- 

kvæmdir hennar sem yfirsetukonu í Austur-Landeyjahreppi, eptir beiðni sýslunefnd- 

arinnar í Rángárvallasýslu. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Rángárvallasýslu til stiptsyfirvaldanna, 

dags. 28. febr. þ. á., þarsem Þbeiðzt er tilhlutunar þeirra um, að heyrnar- og mál- 

leysingja Jóni Jónssyni á Sauðsvelli, fæddum 9. marz 1868, verði komið fyrir til 

kennslu hjá Páli presti Pálssyni í Þingmúla. Forseti bað fyrir hönd stiptsyfirvald- 

anna um samþykki amtsráðsins til þess, að kostnaður hjerafleiðandi verði borgaður 

af jafnaðarsjóði suðuramtsins, og veitti amtsráðið það, og fól forseta að gjöra nauð- 

synlegar ráðstafanir hjeraðlútandi. 

Þá lagði forseti fram bænarskár um meðmæli amtsráðsins með styrk landshöfðingja 

til umbóta á sýslu- og póstvegum: 
a. Frá Rangárvallasýslu um 400—500 kr. styrk til vegabóta á póstvegi um svo- 

nefnda sKrossbótc í Austur-Landeyjum, og fól amtsráðið forseta að senda þá 

bænarskrá til landshöfðingja með meðmælum sínum. 

b. Kæru frá 1 hreppi í Rangárvallasýslu og 1 úr Árnessýslu yfir því, að vegurinn 

frá >Sýslusteinum< (takmörkum Árnes- og Gullbringusýslu) til Keflavíkur, sje að 

mestu leyti ófær og umhirðulaus.  Amtsráðið fól forseta, að skora á sýslunefnd 

Gullbringu og Kjósarsýslu, að sjá um. að þessi vegur verði sem fyrst gjörður 

fær, þarsem hann er mjög tíðnotaður til skreiðarflutninga af mönnum austan 

fjalls. 

c. Tilmæli sýslunefndarinnar í Árnessýslu um, að einn af þeim verkfærustu mönn- 

um, er í fyrra unnu undir umsjón Hovdenaks vegfræðings, fáist til að standa 

fyrir vegagjörð á póstveginum í Hraungerðishreppi í ár, svo framarlega sem 

styrkur fáist til þessa vegar af landssjóði. Amtsráðið fól forseta sínum að beina 

þessum tilmælum til landshöfðingja með beztu meðmælum sínum. 

d. Bænarskrá frá sýslunefndinni í sömu sýslu um meðmæli amtsráðsins með því, 

að landshöfðingi veiti allt að 1000 kr. til aðgjörðar og viðauka á aðal-póstleiðum 

í Árnessýslu í ár.  Amtsrådid felur sömuleiðis forseta, að senda þessa bænar- 

skrá til landshöfðingja með þeim tilmælum, að hann veiti þetta fje, eða svo 

mikið af því, sem hann sjái sjer fært. . 

Forseti lagði fram brjef landshöfðingja, dags. 24. febr. p. å., parsem hann skorar å 

amtsráðið, að koma fram með tillögur sínar um, hvernig verja skuli styrk þeim úr 

landssjóði, sem landshöfðingi hefir til umráða til eflingar búnaði.  Amtsráðið gjörir 

ráð fyrir, að upphæð sú, sem það á að gjöra uppástungur um, sje 3533 kr. 33 a. 

Tillögur amtsráðsins eru þessar: 

a. Til að veita vatni yfir sandinn milli Skaptár og Geirlandsár á Síðu, í því skyni, 

að hepta sandfok, veitist eee eee... kr, 400,00 

b. Eptir tilmælum Jóns kaupmanns Árnasonar í Þorlákshöfn mælir 

amtsráðið sem bezt með beiðni frá honum til landshöfðingja, dags. 

4. júní þ. á, um að sá 700 kr. styrkur, sem veittur var 20. ágúst 

1885, til að gjöra 3. lendingu í Þorlákshöfn, megi flytjast yfir á 

umbætur þær, sem síðan hafa verið gjörðar á þeim 2 lendingum, 

sem til voru áður, með því að nefndur kaupmaður hefir lofað, að 
Flyt kr. 400,00 
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Elutt 

halda örugglega áfram viðleitni sinni á að gjöra hina þriðju lend- 
ingu. 

Með brjefi landshöfðingja, dags. 1. apríl þ. á., er beðið um tillögur 

amtsráðsins um bænarskrá frá Þorvaldi alþingismanni Björnssyni í 

Núpakoti um >þó ekki væri nema svo sem 2000 kr.c til jarðabóta 
og húsa-bygginga og- flutnings á ábýlisjörð hans. Amtsráðið heldur 

enn fram sömu skoðun og það ljet í ljósi á vorfundi f. á., að ó- 

heppilegt sje, að verja fje því, er ætlað er til eflingar búnaði, og 

landshöfðingi hefir umráð yfir, til styrktar einstökum mönnum til 

umbóta á ábúðar- eða eignarjörðum þeirra, og sjer sjer því ekki 

fært að mæla með þessari bænarskrá. 

Forseti lagði fram brjef landshöfðingja, dags. 7. júní þ. á., þarsem 

beðið er um álit amtsráðsins um beiðni búnaðarfjelags suðuramts- 

ins um allt að 2000 kr. styrk. Amtsráðið mælir með að veittar sjeu 

Til Guðmundar hreppstjóra Ísleifssonar á Stóru- Háeyri til framhalds 
á varnargarði fyrir sjávarágangi á Háeyrarhverfi og land þar fyrir 

ofan BN 9 

Til búnaðarfjelags Grímsnesshrepps 

— búnaðarfjelags Hrunamannahrepps 

— framhalds á jarðabótum í Safarmýri BA . . 

og ætlar amtsráðið, að þessi upphæð muni því fremur nægja, þar- 

sem verkstjóranum eru ætluð 400 kr. laun af sýslusjóði, en líkindi 

eru til, að vinna hans verði ekki svo mjög notuð af einstökum 

mönnum, að hann ekki jafnframt hafi tíma til, að hafa umsjón 

með þessari vinnu. 

Landshöfðingi hafði með brjefi, dags. 31. maí þ. á., sent amtsráð- 

inu til álita beiðni frá Eyjólfi bónda Runólfssyni, fyrir hönd bún- 

aðarfjelags í Borgarhafnarhreppi í Austur-Skaptafellssfslu, um 

styrk til verkfærakaupa handa fjelaginu.  Amtsráðið mælir með 

því, að í þessu skyni sjeu veittar . 

Til jarðræktarfjelags Mosfells- og Kjalarnesshre eppa . 
Lögð var fram bænarskrá frá Sigurði bónda Ingjaldssyni á Hrólfs- 

skála og Kristni bónda Magnússyni í Engey um allt að 500 króna 

styrk, til að breyta farvegi á Sandsá, í því skyni, að verja eignar- 

jarðir þeirra, Ey, Eyjarhól og Sanda í Kjós, vatnságangi. Af sömu 

ástæðu, sem tekin er fram undir stafl. c. í þessum tölulið, sjer 

amtsráðið sjer ekki fært að mæla með þessari fjárbón. 

Þá var lögð fram bænarskrá frá garðræktarfjelagi Vatnsleysustrandar- 

hrepps um meðmæli amtsráðsins til að fá styrk af fje því, er ætlað 

er til eflingar búnaði. Amtsráðið sjer sjer ekki fært, að mæla með 

þessari fjárbón, þarsem þetta fjelag er nýstofnað, og ekki sjest, að 

neitt verk liggi eptir það enn; en skoðun amtsráðsins er sú, að 

fyrst þá geti verið spurning um slíka fjárveitingu, þegar skýrslur 

liggja fyrir um verk unnin af fjelaginu. 

kr. 

400,00 

1500,00 

1000,00 
150,00 
100,00 
233,33 

50,00 
100,00 

3533,33
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12. Forseti lagði fram brjef frá forstöðukonu kvennaskólans í Reykjavík, dags. 11. sept. 

13. 

f. á., sem fer þess á leit, að amtsráðið gjöri ýmsar breytingar á reglugjörð skólans. 

Amtsráðið fjellst á, að þessar broytingar sjeu gjörðar á reglugjörð skólans, sam- 

kvæmt vara-uppástungunum í nefndu brjefi 

að í skólanefndinni sjeu framvegis aðeins 3 konur, sem kosnar sjeu af forseta amts- 

ráðsins til 3 ára; 
að forseti amtsráðsins kjósi 1 karlmann og 1 konu til prófdómenda við vorpróf ár 

hvert; 

að hinn sami útnefni árlega 2 endurskoðunarmenn á reikningum skólans, og 

að, sömuleiðis vill amtsráðið leggja það til við forstöðunefndina, að forstöðukonan 

fái árlega til umráða allt að 20 kr. til að endurbæta sinventariume skólans. 

Ennfremur var fram lögð skýrsla um skólann, skýrsla um vorpróf Í ár, og fylgdi 

þarmeð einkunna-tafla, reikningur yfir tekjur og gjöld skólans frá 1. sept. 1885 til 

31. ágúst 1886, og fól amtsráðið forseta, að bera þann reikning saman við næsta 

reikning á undan. þá var lögð fram beiðni forstöðunefndarinnar, dags 2. júní þ. á., 

um 200 kr. styrk úr jafnaðarsjóði suðuramtsins fyrir árið 1887, og samþykkti amts- 

ráðið beiðnina. þess skal getið, að breytingar þær á reglugjörðinni, sem nefndar 

eru hjer á undan, er ætlazt til að komi í gildi frá byrjun næsta skólaárs. 

Forseti skýrði frá. að hann, samkvæmt ákvörðun amtsráðsins á vorfundi f. á. (fund- 

argjörðir tölul. 4.), hefði skrifazt á við sýslunefndir í vesturamtinu, til að leita álits 

þeirra um, hvort ráðlegt væri að stofna búnaðarskóla á Hvanneyri, sameiginlegan 

fyrir suður- og vesturamtið, og hefðu svör allra sýslunefnda þar farið í þá átt, að 

ráða frá því að svo stöddu, og voru brjef frá öllum oddvitum sýslunefndanna hjer 

að lútandi lögð fram. 

Þá lagði forseti fram brjef landshöfðingja, dags. 28. febr. þ. á., útaf vantandi 

raxtagreiðslu og afborgun á lánum sýslunefndarinnar í Borgarfjarðarsýslu úr lands- 

sjóði útaf Hvanneyrarkaupunum, að upphæð 9000 kr. - 1200 kr. 3000 kr., brjef 

suðuramtsins til sýslunefndarinnar í Borgarfjarðarsýslu, dags. 2. mara þ. á., 08 brjef 

sýslumannsins í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu til suðuramtsins, dags. 10. marz og 4. 

apríl þ. á., öll snertandi sama málefni. 

Ennfremur lagði forseti fram Þrjef sýslumannsins í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 

dags. 4. apríl þ. á., þarsem hann skýrir frá, að sýslunefndin í Borgarfjarðarsýslu á 

fundi 6. nóvbr. f. á. hafi samþykkt, að biðja um lán úr landssjóði, að upphæð 

2000 kr., í þeim tileangi, að styrkja Svein búfræðing Sveinsson til að reisa bú á 

Hvanneyri á næstkomandi vori, og fer þess á leit, að amtmaðurinn fyrir hönd 

amtsráðsins veiti samþykki sitt til þessarar lántöku. Forseti skýrði frá, að hann 
ekki hafi viljað uppá eigin hönd veita leyfi til þessarar lántöku, og legði því beiðn- 

ina undir úrskurð amtsráðsins.  Amtsráðið úrskarðaði, að samþykkja ekki þessa 

beiðni um lántöku, af þeim ástæðum, er nú skal greina: 

1. Af því, að sýslunefndin ekki enn er búin að borga vexti og afborganir fyrir 2 

næstliðin ár af lánum þeim úr landssjóði, er hún þegar hefir fengið eptir fram- 

anskrifuðu, þrátt fyrir ítrekaðar áskoranir, er virðist benda á, að fjárhagur sýslu- 

fjelagsins sje svo bágur, að það sje ekki fært um að bæta á sig nýjum lánum. 

2. Af því, að sýslunefndin hefir ekki skýrt frá, að hún hafi fengið neina tryggingu 

hjá Sveini búfræðing Sveinssyni fyrir skilvísri endurborgun á þeim 2000 kr. 
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sem hún vill útvega til láns úr landssjóði handa honum, en amtsráðið hins 

vegar ekki getur samþykkt, að sýslunefndir láni út fje sýslufjelaga án nægilegr- 

ar tryggingar fyrir skilvísri endurborgun. 

3. Af því, að amtsráðinu er kunnugt, að Sveinn búfræðingur Sveinsson getur ekki 

nú sem stendur fullnægt því skilyrði, sem amtsráðið sjer af fundargjörðum 

sýslunefndarinnar, að hún hefir sett fyrir þessu láni sínu til hans. 
14. Forseti lagði fram brjef frá hreppsnefndinni í Ölveshreppi, dags. 5. þ. m., þarsem 

hún beiðist þess, að sæluhúsverðinum á Kolviðarhóli, Jóni Jónssyni, verði, einsog 

að undanförnu, veittur 100 kr. styrkur úr jafnaðarsjóði, og að til viðgerðar á hús- 

inu að utan verði veittar allt að 30 kr., og var hvorttveggja veitt. 

15. Þarnæst var rædd og samin áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins fyrir árið 

1888, svolátandi: 

Tekjur. 
1. Eptirstöðvar 2... kr. 2000,00 

2. Niðurjöfnun 2. 780,00 

"kr. 2780,00 
Gjöld. 

1. Til bólusetninga og annara heilbrigðisráðstafana 0... kr. 400,00 

2. — ferdakostnadar 2 se eee eee eee eee. 200,00 
3. — kennslu heyrnar- og målleysingja .........…. — 300,00 
4. — såttamålefna . 2 2 0 eee eee eee eee er 380,00 

5. — kostnadar vid amtsrådid . . 2 000 eee eee. 150,00 

6. Ýmisleg gjöld 0.  — 700,00 

7. Eptirstöðvar 2... — 1000,00 

kr. 2780,00 
Síðan var fundarhókin lesin upp og fundi slitið 9. júní 1887. 

E. Th. Jónassen. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um sölu á skógarítaki Mela- 

kirkju. — Samkvæmt allraþegnlegustum tillögum — rådgjafans ut af þóknanlegu 

brjefi yðar, herra landshöfðingi, dags. 26. febr. þ. á., hefir hans hátign konunginum 

þóknast 26. f. m. allramildilegast að fallast á, að ílak það, er Melakirkja í Saurbæjar- 

og Melaprestakalli í Borgarfjarðarprófastslæmi á í Hafnarskógi og sem ræðir um í nefndu 

brjefi yðar, verði selt Þórði bónda Þorsteinssyni á Leirá fyrir 300 kr., þannig, að kaup 

andi greiði af skógarparti þessum eptir kaupin tíund og önnur gjöld til hins opinbera, 

sem á bændaeignum hvíla. 

Þetta er hjermeð þjónustusamlega tjáð yður, herra landshöfðingi, til þóknan- 

legrar leiðbeiningar og birtingar fyrir hlutaðeiganda. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #l landshöfðingja um heimild landshöfðingja 
til að ráða til lykta breytingum á sókna- og brauðaskipun. — Í þóknanlegu brjefi, 

dags. 17. marz þ. á., hafið þjer, herra landshöfðingi, skýrt mjer frá, að eptir ályktun, 

er samþykkt var í einu hljóði á safnaðafundum í öllum kirkjusóknum í Mosfells- og 

Klausturhóla prestaköllum, hafi yður verið send bænarskrá, er sje samkvæm uppástungu 

frá hjeraðsfundinum í Árnessprófastslæmi, og sje þar farið fram á, að landshöfðinginn
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fyrirskipi samkvæmt lögum um skipun prestakalla 27. febr. 1880, 4. gr., að Klaustur- 

hóla prestakall skuli niður lagt, þannig að Klausturhóla- og Búrfells sóknir leggist til 

Mosfells prestakalls og Úlfljótsvatns kirkjusókn til Þingvalla prestakalls og að til hins 

síðarnefnda prestakalls leggist jarðarafgjöld af Miðdalskirkjujörðinni Ketilvöllum og sömu- 

leiðis prestsgjöld frá jörðunum Kaldárhöfða, Efri-Brú, Syðri-Brú og Ásgarði í Búrfells- 

sókn. Í sambandi við þetta hafið þjer skýrt frá, að brauð þessi hafi orðið laus og hafi 

þá reynzt ómögulegt að fá presta í þau bæði einsog þau áttu að verða samkvæmt lögum 

27. febr. 1880, og að hlutaðeigandi hjeraðsprófastur og biskupinn hafi gefið bænar- 

skránni meðmæli sín og loks að sóknarpresturinn að þingvöllum hafi sent yfirlýsingu 

um, að hvorki hann eða söfnuður hans hafi nokkuð á móti því, að Úlfljótsvatns sókn 

verði sameinuð þingvalla prestakalli. *þjer teljið nú skipulag það heppilegt, sem hjer 

er farið fram á og sem engin ný gjöld hefir í för með sjer fyrir landsjóðinn, og þjer 

ætlið að tilgangurinn með ákvæði því í lögum 27. febr. 1880, sem vitnað er til, hafi 

verið sá, að veita landshöfðingja vald til að ráða til lykta breytingum á skipun presta- 

kalla, þegar svo stendur á, sem ráð er fyrir gjört í lagaákvæðinu, að minnsta kosti 

þegar um engin aukin gjöld er að ræða fyrir landssjóð. En þrátt fyrir 

hvorttveggja þetta, hafið þjer álitið, þarsem Finsen landshöfðingi hefir á sínum tíma 

fylgt öðrum skilningi á lagaákvæði þessu, að þjer ættuð ekki á yðar eindæmi að gjöra 

út um málið, og hafið þjer pví beiðzt leiðbeiningar minnar um skilning á lagareglu 

þeirri, sem hjer er um að ræða, og ef til þess kemur, að mjer þyki sú aðferðin nauð- 

synleg, hafið þjer beiðzt þess, að lagt verði fyrir alþingi það, er saman á að koma Í 

sumar, lagafrumvarp um skipun á máli þessu samkvæmt óskum safnaðanna. 

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

leiðbeiningar, að jeg verð að ætla, að lög 27. febr. 1880, 4. gr., veiti landshöfðingja 

heimild til að staðfesta breytingu á sókna- og brauðaskipun, sem ekki hefir gjöld Í för 

með sjer fyrir Jlandssjóð, þegar hlutaðeigandi söfnuðir biðja um breytinguna, hjeraðs- 

fundur samþykkir hana og biskupinn gefur henni meðmæli sín. — Þessvegna skal jeg 

samkvæmt því fela yður á vald að ráða til lykta máli því, er hjer liggur fyrir. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #7! landshöfðingja um gjöld til fulltrúa stjórn- 

arinnar á alþingi 1889. — Samkvæmt allraþegnlegastri tillögu ráðgjafans, hefir hans 

hátign konunginum þóknazt 7. þ. m. að fallast á, að gjöldin til fulltrúa stjórnarinnar á 

hinni reglulegu samkomu alþingis 1889 skuli ákeðin 2000 kr. 

þetta er eigi látið hjá líða hjermeð þjónustusamlega að tjá yður, herra lands- 

höfðingi, til þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar í B-deild Stjórnartíðindanna. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #7! landshöfðingja útaf þingsályktun um verð- 

lagsskýrslur. — Neðri deild alþingis 1885 samþykkti þingsályktun, þarsem skorað var 

á landsstjórnina, að hlutast til um, að verðlagsskýrslur verði framvegis samdar af hrepp- 

stjóra, presti og hreppsnefndaroddvita í sameiningu, og að þær liggi hreppsbúum til sýn- 

is á hentugum stað í 2 vikur, áður en þær verða sendar hlutaðeigandi yfirvöldum. Eins 

og jeg þegar gat um í brjefi til yðar, herra landshöfðingi, dags. 26. febr. f. á., hef jeg 

ekki álitið að máli þessu mætti ráða til lykta með konungsúrskurði, en ætlað, að til 

þess þyrfti lög. Jeg hef heldur ekki getað fallizt á efnið í þingsályktun þeirri, 

sem mefnd þingdeild hefir komið fram með, af því að þar er ekki næg trygging 

fyrir, að allt það, sem á að hafa áhrif á setningu verðlagsskýrslnanna, komizt þar að 
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svo sem vera ber. Jeg bað yður að láta mjer í ljósi álit yðar um, hvort það mundi á 
Íslandi talið gagnleg bót í þessu máli, ef komið væri á þriðju skýrslunum um meðal- 
verð, einsog annarsstaðar í konungsríkinu á sjer stað samkvæmt lögum 16. febr. 1866 
og lögum fyrir Færeyjar 1. maí 1868, sem væru jafnhliða þeim tveimur verðlagsskýrsl- 
um (hreppstjóranna og prestanna), sem nú eru, og sem samdar væru af þartil kosnum 
manni fyrir hrepp hvern eða kaupstað, og að hreppsbúum eða prestakallsbúum væri 
ennfremur gefið færi á, að kynna sjer skýrslur þessar, áður þær væru sendar yfirvöldum 
þeim, sem byggju til verðlagsskrána, og sem að líkindum ættu að vera hin sömu seim 
nú, en heimild ættu þau að hafa til að rannsaka skýrslur þær, er þeim væru sendar, 
heimta skýringar frá þeim, sem skýrslurnar hafa samið, um, hvaðan þeir hafi verðlag 
það, sem þeir hafa frá skýrt, og loks ættu þau að hafa heimild til, að taka ekkert tillit 
til þeirra skýrslna, sem reyndust alveg rangar. Ef þetta þætti miða til verulegra bóta, 
kvaðst jeg fús til, til þess að verða við óskum neðri deildar alþingis, að leggja fyrir þingið 
lagafrumvarp, er gangi í þessa átt. Nú hafið þjer, í brjefi 12. marz þ. á., látið í ljósi, 
að engin ástæða sje til, eptir reynslu þeirri, sem hingað til sje fengin, að efast um, að 
skýrslur þessar sjeu áreiðanlegar, og að lítil trygging fengist að yðar ætlun fyrir því, að 
skýrslurnar yrðu áreiðanlegri, þó þriðju skýrslunum yrði komið á jafnhliða hinum tveim- 
ur, og að þess vegna sje eigi ástæða til að leggja mál þetta fyrir löggjafarvaldið. Eptir 
sögu þessa máls á þinginu, ætlið þjer heldur ekki, að þinginu mundi þykja ráðstöfun 
sú, sem nefnd er hjer að ofan, fara nógu langt í þessu efni og að þessvegna mundi 
enginn árangur verða af því, að leggja lagafrumvarp um það fyrir þingið. 

Samkvæmt þessu áliti yðar, herra landshöfðingi, þykir ráðgjafanum ekki ástæða 
til að gjöra frekara við þetta mál að sinni. 

Þetta læt jeg ekki hjálíða að tilkynna yður hjermeð til þóknanlegrar leiðbein- 
ingar og birtingar í B-deild Stjórnartíðindanna. 

EMBOSTTASKIPUN OG LAUSN FRÁ EMBÆTTI. 
25. maí var sýslumanni í Dalasýslu, Páli B riem, eptir beiðni hans veitt lausn frá em- 

bætti þessu frá 1. júlí 1887 að telja. 

26. s. m. var tjeður Páll Briem af ráðgjafanum settur fyrst um sinn málsfærslumaður við 
hinn kgl. íslenzka landsyfirrjett frá 1. júlí þ. á. að telja. 

8. júní skipaði landshöfðingi sjera Brand Tómasson prest í Ásaprestakalli í Vestur- 
Skaptafellsprófastsdæmi eptir að tillögu safnaðanna hafði verið um það leitað samkvæmt 10. gr. í lög- 
um 8. jan. 1886 um hluttöku safnaða í veitingu brauða. 

ÓVELTT EMBÆTTI. 
Sýslumannsembættið í Dalasýslu. árslaun 2500 kr. auk óvissra tekna sam- 

kvæmt lögum um laun sýslumanna og bæjarfógeta 14, desbr. 1877. 
Sæki aðrir en Íslendingar um embætti þetta, eiga þeir samkvæmt konungsbrjefi 8. apríl 1844 

og konungsúrskurðum 27. maí 1857 og 8. febr. 1865 að láta bónarbrjefum sínum fylgja fullnægjandi 
vottorð um, að þeir kunni íslenzku. 

Auglýst 27. mai 1887. 

Bónarbrjefin eiga að vera komin til ráðgjafans 17. ágúst 1887, 
Hítarnes í Mýra- og Snæfellsnessprófastsdæmum (Hjörtseyjar-, Akra- og Kolbeinsstaða- 

sóknir), Veitist frá fardögum 1887. Sá, er þetta prestakall fær, skal greiða til uppgjafaprestsins 
kr. 84,22 á ári uppí eptirlaun hans og, ef til kemur, eptirlaun prestsekkju. Brauðið metið kr. 1284,22. 
Auglyst 2, juni 1887. 

bykkvabæjarklaustur i Vestur-Skaptafellsprófastsdæmi (Þykkvabæjarsókn). Brauðið 
metið 63“ kr. ol e. Auglýst 9, júní 1887. 

Bæði þessi prestaköll verða veitt með þeim fyrirvara, að þeir, er þau fá, verða að sætta sig 
við rýruun þá í tekjum þeirra, er leitt getur af ákvörðun 16. gr. laga 19. febr, 1886.



Stjórnartíðindi B. 12. 77 1887 

Nýútkomið í A-deild Stjórnartíðindanna. 
Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist kon- 

ungs, undirskrifuð af konungi 28. maí 1887 (A. nr. 3, bls. 6—7). 
Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur, undirskrifuð af konungi 

10. júní 1887 (A. nr. 4, bls. 8—9). 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #1 Jandshöfðingja um frumvarp til laga um 67 
takmörkun á fjárforræði þurfamanna. — Um leið og þess skal getið, að hans hátign 27. maí. 
konunginum hefir allramildilegast þóknazt 15. f. m. eptir allraþeglegustum tillögum 
ráðgjafans að neita frumvarpi því til laga um takmörkun á fjárforræði þurfamanna, er 
þiggja sveitarstyrk, er alþingi 1885 samþykkti, um staðfestingu sína, læt jeg eigi hjálíða 
að senda yður hjermeð 65 expl. af frumvarpi til laga með nokkrum ákvæðum um þeg- 
inn sveitarstyrk m. m., sem búið hefir verið til í stjórnarráðinu, til þess að þjer leggið 

frumvarp þetta fyrir alþingi það, er saman á að koma Í ár. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland # landshöfðingja um greiðslu árgjalda frá 68 
einu prestakalli til annars. — Með skýrskotun til tillagna yðar í brjefi 7. febr. þ. á. 3. júní. 
viðvíkjandi framkvæmd á því ákvæði í lögum um skipun prestakalla 27. febr. 1880, 3. gr. 
að gjald það, sem greiða á frá einu prestakalli til annars, skuli sem mest greiða með fast- 

eignum eða afgjaldi fasteigna, hafið þjer herra landshöfðingi, í þóknanlegu brjefi 5. f. m. 

lagt það til, að svo verði fyrirskipað, að því er snertir árgjöld þau, er hvíla á presta- 
köllunum Hofi í Vopnafirði og Valþjófsstað, sem hjer segir: 

A. Hof í Vopnafirði. þær 700 kr., sem brauðið á að gjalda, greiðist þannig: 

1, að til Skeggjastaða prestakalls, sem á að fá 300 kr. uppbót, leggist þessar jarðir: 

Saurbær í Skeggjastaðahreppi . . . . . . . . . afgjald á ári kr. 72,23 
Viðvík í sama hreppi 2... — - — — 141,97 

Skógar í Vopnafjarðarhreppi . ........ — - — — 95,98 

kr. 310,18 
en að þær kr. 10,18, sem umfram eru, borgist Hofs prestakalli af innstæðu 

Skeggjastaða prestakalls, sem biskupinn hefir undir höndum. 

2, að til Desjarmýrar prestakalls, sem á að fá 300 kr. uppbót, leggist þessar jarðir: 

Rjúpnafell 2... Afgjald á ári kr. 121,78 

Refstaðir 2... 2 — — 109,96 
Rauðhólar FA —  - — — 60,89 

"kr. 292,63 
, 

Þær kr. 7,37, sem á vantar, greiðist Desjarmýrar prestakalli af innnstæðu Hofs 
prestakalls hjá biskupi. 

3, þær 100 kr. sem eptir standa, borgist af rentum nefndrar innstæðu Hofs presta- 
kalls til Fjarðar prestakalls í Mjóafirði, sem á að fá alls 800 kr. uppbót. 

B. Valþjófsstaður. þær 500 kr., sem brauðið á að greiða á ári, borgist Fjarðar presta- 

kalli í Mjóafirði, þannig, að til nefnds prestakalls leggist þessar jarðir frá Valþjólfs- 
staðar prestakalli: 

9. dag júlímán. 1887. 

Reykjavík 1887. Prentsmiðja Ísafoldar,
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Þorgrímsstaðir í Breiðdal . afgjaldið á ári kr 57,62 

!/4 Hrollaugsstaðir með ". hjáleigunni Engilæk …… —  - — — 80,00 

Fjallsel í i Fellnabrepp 2 2 0 eee eee — - — — 92,39 

# Hafrafell í sama hreppi 2 0.0 — - — — 90,49 

Kross FE — - — — 60,39 

Kleif 2 2 2 ae eee eee eee eee — - — — 58,61 

Langhús . 2... —  - — — 56,98 

kr. 496,48 
Fjarðar prestakall fær þannig auk 100 kr. frá Hofi 596 kr. 48 a. eða sem næst 

600 kr. af 800 kr. uppbót þeirri, sem ákveðin er í lögunum, en þær 200 kr. 

sem þá standa eptir, er lagt til að greiddar verði úr landssjóði einsog hingað 

til. 
Útaf þessu skal eigi látið hjálíða, með skýrskotun til brjefs hjeðan frá 18. f. m., 

að tilkynna yður hjermeð þjónustusamlega til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birt- 

ingar, að jeg samkvæmt heimild þeirri, sem mjer er veitt í konungsúrskurði 16. f. m 

samþykki hjermeð tillögur yðar undir stafliðunum Á og B hjer að framan. Sömuleiðis 

vil jeg þjónustusamlega skora á yður, að gjöra ráðstafanir þær, sem með þarf í þessu 

efni, og vænti jeg að fá á sínum tíma skýrslu um það frá yður. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir norður- og austuramtinu um 

skýrslur um ástand þjóðjarða. — Jafnframt því að senda hingað skýrslur þær frá um- 

boðsmönnunum í amti yðar um ástand þjóðjarða, sem fyrirskipaðar eru í ráðgjafabrjefi 

25. maí 1880 7 (Stj.tíð. 1880 B. 89) og landshöfðingjabrjefi 22. júní s. á. (Stj.tíð. 1880 

B. 101) hafið þjer, herra amtmaður, sent hingað og borið undir samþykki mitt form“ 

fyrir slíkum skýrslum umboðsmanna um ástand þjóðjarða, í því skyni, að skýrslurnar 
úr öllum umboðunum yrðu með sama móti, svo að hægra yrði að fá yfirlit yfir ástand 

þjóðjarðanna yfir höfuð. Sömuleiðis hafið þjer tekið fram, að betur mundi til fallið, að 

skýrslur þær, sem hjer er um að ræða, væru miðaðar við fardagaár en almanaksár, eins- 

og hingaðtil hefir átt sjer stað, þarsem umboðsmenn fari umsjónarferðir um umboðin á 
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vor og haustið þar á undan, en verði að fara eptir skýrslum landsetanna sjálfra um 

haustvinnuna það ár, sem skýrslurnar ná yfir. 

Útaf þessu skal yður tilkynnt, að jeg samþykki hjermeð hið ofanumgetna form 

yðar fyrir skýrslur umboðsmanna um ástand þjóðjarða, og sömuleiðis að skýrslur þessar 

verði framvegis gefnar fyrir fardagaárin. og skal jeg þjónustusamlega skora á yður, að 

hlutast til um, að umboðsmennirnir í amti yðar viðhafi form þetta framvegis í skýrsl- 

um sínum um ástand þjóðjarða og láti skýrslurnar ná frá fardögum til fardaga. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland # landshöfðingja útaf ályktun neðri deildar 

alþingis um skuld Fensmarks til landssjóðs. — Með þóknanlegu brjefi 18. sept. f. á. 

hafið þjer, herra landshöfðingi sent hingað ályktun, er samþykkt var af neðri deild 

aukaalþingis þess, er haldið var í fyrra sumar, og þarsem skorað er á ráðgjafanu fyrir 

Ísland að gjöra ráðstafanir til þess, að ógoldnar tekjur landssjóðs úr Ísafjarðarsýslu og 

kaupstað fyrir árin 1879 -1884 verði greiddar í landssjóð, áður en lagt verður fyrir 

alþingi frumvarp til laga um samþykkt á landsreikningunum fyrir 1884 og 1885. Þþjer 

hafið um leið tekið fram, að hvorki í ályktuninni sjálfri nje í nefnaráliti því, er hún er 

byggð á, sje gefin nein bending um hvernig hinni eptiræsktu ráðstöfun skuli hagað, að 

öllum eigum fyrrum sýslumanns og bæjarfógeta Fensmarks — en um ábyrgð hans 

sem reikningshaldara er að ræða í ályktuninni — sje búið að koma Í peninga og and- 

virðið hafi síðan verið greitt í landssjóð til afborgunar skuld hans, og verði því eigi 

vænt frekari afborgunar á skuld þessari frá hans hálfu, og að þjer eigi fáið sjeð að sú 

skoðun sje rjett, sem fram hafi komið í umræðum alþingis um málið, að tjón það, er 

landssjóður hafi beðið af embættisrekstri Fensmarks, hafi hlotizt af eptirlitsskorti frá hálfu 

yfirboðara hans; að minnsta kosti verði eigi á eptirlitsskorti frá hálfu hinna fyrri lands- 

höfðingja með embættisrekstri Fensmarks byggð nein skylda til að bæta landssjóðnum 

skaða þann, er hann hafi beðið í þessu efni. þjer hafið því látið í ljósi það álit, að 

ráðgjafinn geti eigi gjört neitt til að verða við áskorun þeirri frá neðri deild alþingis 

sem hjer er um að ræða. 

Útaf þessu lætur ráðgjafinn eigi hjá líða að tjá yður hjermeð það, er nú skal 

sagt, til þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar í B-deild Stjórnartíðindanna. 

29. júní 1880. 

Jarðabætur unnar hingað til 
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Af umræðunum á alþingi sjest, að í ályktun þeirri, er hjer ræðir um, er átt við 
skaðabætur til landssjóðsins frá yfirboðurum Fensmarks, er þeir álítast skyldir að greiða 
af hendi fyrir vanrækslu þeirra í að líta eptir embættisfærslu Fensmarks. Æðri em- 
bættismenn þeir, er menn í þessu efni hafa getað átt við, eru: amtmaður yfir suður- 
og vesturamtinu og síðar landshöfðingi B. Thorberg og landshöfðingi Finsen, sem báðir 
eru dánir, ennfremur þjer, herra landshöfðingi, sjálfur, sem settur amtmaður yfir suður- 
og vesturamtinu frá 1. maí 1883, og loks ráðgjafinn fyrir Ísland. Ad því er snertir 2 
hina fyrstnefndu er ráðgjafinn að öllu leyti samdóma yður um, að hvorugur þeirra hefir 
brotið eptirlitsskyldu sína svo, að á því verði byggð skylda til að bæta landssjóðnum að 
öllu eða nokkru leyti skaða þann, er hann hefir beðið af embættisrekstri Fensmarks. 
Að því er kemur til yðar, sem setts amtmanns, getur auk þess alls eigi verið umtals- 
mál um neina skaðabótaskyldu sakir sjóðþurðarins hjá Fensmark, þó eigi væri litið til 
annars en þess, hvenær þjer voruð settur amtmaður, og til ráðstafana þeirra, er þjer 
síðan komuð til leiðar gegn nefndum embættismanni. það er því aðeins eptir að ræða 
um skaðabótaskyldu þá, sem álitið er að hvíli á ráðgjafanum fyrir Ísland. Skaðabóta- 
skyldu þessari verður ráðgjafinn að neita sem öldungis óheimilaðri. Með konungs- 
úrskurði 20. febr. 1875, sbr. auglýsingu 22. s. m., um verksvið landshöfðingjans yfir Ís- 
landi, 5. gr., var umsjónin með reikningsmálum Íslands og eptirlitið með öllum gjald- 
heimtumönnum falið landshöfðingjanum, og eptir skipun þeirri á reikningsmálunum, er 
samkvæmt þessu hefir verið á komið, getur ráðgjafinn alls ekkert verulegt eptirlit haft 
Í þessum málum, en þau heyra að öllu leyti undir stjórn þá, sem er í landinu sjálfu. 
Á þinginu hefir verið lögð sjerstök áherzla á það, að yfirskoðunarmenn landsreikning- 
anna hafa í athugasemdum sínum um landsreikningana fyrir 1882 og 1883 vakið sjer- 
staklega athygli að því, hve nauðsynlegt væri að ákvörðununum í reglugjörð 13. febr. 
1873 væri stranglega fylgt, og tekið það fram, að stjórnin bæri ábyrgðina ef tjón hlyt- 
ist af fyrir landssjóðinn, að þeirra væri eigi gætt. En við þetta er það að athuga, að 
landshöfðinginn, sem þessum athugasemdum var beint að, hefir útaf þeim brýnt það 
fyrir gjaldheimtumönnum, að fara nákvæmlega eptir reglugjörðinni, enda er það að öðru 
leyti vitaskuld, að yfirskoðunarmennirnir geta eigi með ummælum sínum lagt ábyrgð á 
ráðgjafann, sem eigi hvílir á honum eptir gildandi lögum. Og auk þessa skal það enn- 
fremur tekið fram, að athugasemdir þær við landsreikningana fyrir 1882 og 1883, þarsem 
nefnd ummæli koma fram um misfellur í embættisfærslu Fensmarks eða vantandi reikn- 
inga frá honum, komu eigi fyrir sjónir ráðgjafanum fyr en eptir að Fensmark hafði 
verið vikið frá embætti. 

Ráðgjafinn getur samkvæmt þessu eigi álitið ástæðu vera til að gjöra neitt útaf 
áskorun þeirri, sem innifalin er í ályktun þeirri, er neðri deild alpingis hefir sam- 
þykkt. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland # landshöfðingja um synjun konungsstaðfest- 
ingar á lagafrumvarpi um löggilding verzlnnarstaða. — Með þóknanlegu brjefi 13. 
sept. f. á. hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað lagafrumvarp um löggildingu nýrra 
verzlunarstaða, sem komið var fram með af þingmanna hálfu á aukaalþingin í fyrra 
sumar, og sem þar var samþykkt. Verzlunarstaðirnir voru þessir: 

1, við Haukadal í Dýrafirði, 

2, við Höfn í Sljettuhrepp, 

3, Múlahöfn við Hjeraðsflóa í Norðurmúlasýslu,
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4, við Svalbarðseyri við Eyjafjörð, 

5, við Þórshöfn í Gullbringusýslu, 
6, við Haganesvík í Skagafjarðarsýslu, 

7, við Vogavík í Gullbringusýslu. 
Í nefndu brjefi yðar tókuð þjer það fram, að þarsem öll lagafrumvörp þan, sem 

alþingi hingaðtil hefði samþykkt um löggildingu nýrra verzlunarstaða, hefðu hlotið 
konungsstaðfestingu, væri að yðar ætlun ekki ástæða til nú að synja staðfestingarinnar. 

En um leið ljetuð þjer í ljósi það álit yðar, að efast mætti um, og það ekki að ástæðu- 

lausu, hvort takmarkalaus löggilding verzlunarstaða væri landinu í hag, þegar rjett væri 

að gætt, og sömuleiðis tókuð þjer það fram, að tæplega væri útlit fyrir, einsog nú stæði 
á, að fastaverzlun kæmist á fyrst um sinn á nokkrum af þessum 7 stöðum. Skömmu 
síðar var og hingað send bænarskrá frá Akureyrar kaupstað um að lagafrumvarp þetta 
fengi eigi konungsstaðfestingu, þarsem löggilding Svalbarðseyrar við Eyjafjörð, sem er 
einn af stöðum þeim, sem nefndir eru í lagafrumvarpinu, hlyti að kippa mjög úr vexti 

og viðgangi Akureyrar, af því hún er þar rjett hjá, án þess þó að gjöra það gagn, sem 
því svari. Af öllu þessu þótti ráðgjafanum, sem er mjög í efa um, hvort ráðstöfun sú, 

sem hjer er farið fram á, verði að tilætluðum notum, ástæða til að biðja yður um ná- 

kvæmar rökstutt álit yðar bæði um mál þetta yfir höfuð, og um það, hvað mæli með hverj- 

um einstökum stað af þeim, sem lagt er til að verði löggiltir verzlunarstaðir. 
Það, sem þjer síðan í brjefi frá 6. f. m. hafið tekið fram, hefir ekki getað ann- 

að en styrkt þá ætlun mína, að óhagurinn verði langtum meiri en hagurinn af því að 

halda áfram að fjölga svo lögeildum verzlunarstöðum sem alþingi hefir stungið uppá á 

hinum síðustu árum. Fyrst verður nú að leggja töluverða áherzlu í þessu efni á það, 

að ef löggildum verzlunarstöðum fjölgar svo framvegis, þá hljóta jafnframt ávallt að vaxa 
erfiðleikarnir á að hafa eptirlit með að toll- og sóttvarnarlaganna sje gætt. Sömuleiðis 

verður staða fastaverzlananna, sem nauðsynlegar eru til þess að byrgja landið með vör- 
um. smátt og smátt erfiðari og erfiðari, og þannig verður það á valtari fótum, að landið 

sje nægilega byrgt að vörum. þarnæst er, einsog þjer hafið tekið fram, svo ástatt, 
að þótt þeir, er í kring búa, hafi hag af því að vöruflutningar verða þeim hægari, þeg- 

ar nýr verzlunarstaður er löggiltur, þá vega hinar illu afleiðingar, sem verzlunarstaðir 

hafa á bændur þá, sem nálægt búa, opt og tíðum meir en á móti því, þarsem reynz|- 
an hefir sýnt, að þeir leiðast fremur til iðjuleysis og til að fara optar í kaupstaðinn og 

taka meira út en ella; við þetta vesnar efnahagurinn og það því fremur, sem vöru- 

verð í smákaupstöðum, sem hafa lítið sveitaland og litla verzlun, hlýtur að vera mjög 

hátt. 

Reyndar eru nú líkindi til. að þó frumvarp þetta yrði að lögum, mundi það hafa 
litla þýðingu í raun og veru, að minnsta kosti um langan tíma, þegar litið er til þess, 

sem þjer hafið skýrt frá, að hvergi er enn komin á fastaverzlun á þeim 15 verzlunar- 

stöðum, sem löggiltir hafa verið 1879 og síðar, og til þess að flestir af stöðum 
þeim, sem nú er stungið uppá að löggilda, sumpart eru illa fallnir til verzlunarstaða og 

sumpart liggja nálægt verzlunarstöðum, sem áður hafa verið löggiltir. En hvorki þetta 

nje heldur hitt, að stjórninni hefir ekki áður þótt næg ástæða til að standa móti laga- 

frumvörpum alþingis í þessa stefnu, hefir ráðgjafanum þótt vega móti þeim aðalástæð- 

um, sem getið er að framan, móti því að halda áfram þeirri stefnu sem fylgt hefir 

verið hingaðtil, og sem annars raddir hafa risið á móti einnig á alþingi. 

Ráðgjafanum hefir þannig ekki getað annað en þótt það mjög ísjárvert að ráða 

til að lagafrumvarp það, er hjer liggur fyrir, verði gjört að lögum og samkvæmt því 
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hefir hans hátign konunginum þóknast 8. f. m. eptir allraþegnsamlegastri tillögu ráð- 
gjafans um málið að fallast á, að ofannefnt lagafrumvarp hljóti ekki konungs staðfestingu. 

Þetta er eigi látið hjálíða hjermeð þjónustusamlega að tjá yður, herra lands- 

höfðingi, til þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar í B-deild Stjórnartíðindanna. 

Brjef ráðæjafans fyrir Ísland #l landshöfðingja út af þingsályktun um toll 
á Íslenzkum fiski á Spáni. — Með þóknanlegu brjefi 25. ágúst f. á. hafið þjer, herra 
landshöfðingi sent hingað ályktun, er samþykkt var af alþingi á aukaþinginu í fyrra, og 
er þar fastlega skorað á stjórnina að bæta hið bráðasta úr hinni brýnu nauðsyn landsins 

með því nú þegar að gjöra þær ráðstafanir, sem með þarf, til þess, að tollmunur sá, 

landinu og verzlun þess í óhag, sem spillir markaðinum á Spáni fyrir fisk þangað futt- 
an frá Íslandi og þar verkaðan, og sem um undanfarin ár hefur valdið landsbúum ær- 

ins fjártjóns, verði sem allrafyrst afnuminn.  Þþjer hafið um leið mælt hið bezta með 
því að ráðgjafinn ljeti sjer umhugað um málefni þetta og tekið það fram. að þó að al- 

þinginu hefði verið það kurinugt, að stjórninni væri einkar annt um þetta mál, og að 

tálmanirnar fyrir því að það næði fram að ganga, hefðu komið úr annari átt, þá hefði 

það þó, vegna þess hve fjarska-þýðingar mikið mál þetta væri fyrir landið og með tilliti til 
bænarskráafjölda þess, er um málið höfða komið til þingsins, álitið, að sjer bæri að láta 

í ljósi óskir sínar og vonir um að stjórninni mætti takast að koma þeirri skipun á 

þetta velferðarmál Íslands, er vel mætti við una. 

Út af þessu læt jeg eigi hjá líða þjónustusamlega að tjá yður til þóknanlegrar 
leiðbeiningar, og til þess að þjer getið svarað fyrirspurnum á alþingi, er fram kynnu að 

að koma, að stjórnin aldrei hefur misst sjónar á máli þessa, að gjörðar hafi verið, síð- 

an felldur var í ríkisþinginu verzlunar- og siglingasamningur sá við Spán, er fyrir pad 

hafði verið lagður, ýmislegar tilraunir til að bæta úr því óhagræði, er leiddi af því að 

slíkan samning vantaði, en að þessar tilraunir hefðu orðið árangurslausar, og að stjórn- 

in hefði þá von, að henni mundi takast að semja svo við ríkisþingið á næstu samkomu 

þess, að þetta málefni verði til lykta leitt, svo að við megi una einnig fyrir Íslands 

hönd. 

Brjef ráðzjafans fyrir Ísland fl landshöfðingja um synjun konungsstaðfest- 
ingar á frumvarpi til laga um stofnun lazaskóla. — Með brjefi 16. sept. 1885 sendi 

þáverandi landshöfðingi Thorberg hingað frumvarp til laga um stofnun lagaskóla á Ís- 

landi, sem komið hafði fram af hálfu þingmanna, og síðan var samþykkt á alþingi 

1885. 
Með þessu frumvarpi hefur alþingi breytt frá aðferð sinni 1883 til að koma á 

innlendum lagaskóla. þar sem lagaskólinn þá var tengdur við hinar tvær æðri mennt- 

unarstofnanir í Reykjavík, reyndar að eins að ytri álitum, en nú hefur alþingi horfið apt- 

ur að þeirri aðferð, sem nokkrum sinnum hefur verið áður höfð, að koma beinlínis fram 

með frumvarp um stofnun hinnar þriðju menntunarstofnunar í landinu til menntunar 

löfræðinga. 

Munurinn á þessu frumvarpi og frumvarpi því, sem alþingi síðast samþykkti 

nm þetta efni, og sem neitað var staðfestingar með konungsúrskurði 29. febr. 1884 (sbr. 

ráðgjafabrjef 31. marz s. á.), er að efninu til einungis sá, að hinum fyrirhugaða 2. kenn- 

ara við skólann eru ætlaðar 2500 kr. í laun í stað 2400 kr., að ráðgjafinn á að semja
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reglugjörð fyrir skólann í stað landshöfðingja, að nú er skýlaust heimtað af þeim, sem 
nema vilja í skóla þessum, að þeir hafi tekið burtfararpróf við lærða skólann í Reykja- 

vík eða einhvern lærðan skóla í konungsríkinu, og að þeir megi ekki ganga undir burt- 

fararpróf við lagaskólann fyr en þeir hafa tekið próf í forspjallsvísindum, og loks, að 

nú eru skýrt tekin fram þau rjettindi, sem þeir hafa, er tekið hafa burtfararpróf við 

skólann, en rjettindin eru aðgangur að þeim embættum, sem lögfræðingar eru skipaðir Í. 

Thorberg landshöfðingi tók það fram, um leið og hann sendi hiugað lagafrum- 

varp þetta, að hann á þinginu hefði ráðið frá, að frumvarpið væri samþykkt og hefði 
skírskotað til skoðana þeirra, sem stjórnin áður hvað eptir annað hefði látið uppi um 

þetta mál; lagði hann það til, að úrslit málsins væru látin bíða að minnsta kosti um 
sinn, vegna gjaldanna, sem skólinn hefði í för með sjer, þangað til á sínum tíma sæist, 
þegar búið væri til frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1888 og 1889, hvort ráðlegt gæti 

virzt, að bæta á landssjóðinn eigi óverulegum gjöldum á ári hverju, sem leiddu af 

stofnun lagaskóla og sem að minnsta kosti næmu 10,000 kr., og að líkindum langtum meiru. 

Þegar gjaldahlið málsins er sleppt, þá er það einkum eitt, sem komið hefur stjórn- 

inni til, að vera andstæð stofnun lagaskóla (sbr. ráðgjafabrjef 28. febr. 1880 og 31. mara 

1884), og það er, að engin nauðsyn hefur verið til slíkrar ráðstöfunar, þar sem völ 
hefur verið á nógu mörgum Íslenzkum lögfræðiskandídötum frá háskólanum í Kaup- 
mannahöfn, en þar eiga þeir kost á slíkri menntun, að enginn efi er á, að sú menntun, 
sem kennslustofnun í Reykjavík gæti boðið, gæti aldrei staðið henni jafnfætis. þetta á 
sjer nú enn stað, og þannig má enn leggja jafnmikla áherzlu á það atriði og gjört hef- 

ur verið, og að hinu leytinu er hin önnur aðalástæða stjórnarinnar til að vera andstæð 
frumvarpinu, kostnaðarástæðan, nú enn þýðingarmeiri en verið hefur. Samkvæmt til- 

lögum Thorbergs landshöfðingja hefur verið beðið eptir því, að frumvarp til fjárlaga fyrir 

næsta fjárhagstímabil væri búið til í stjórnarráðinu fyrir Ísland, áður en málið væri bor- 

ið undir hans hátign konunginn til úrslita; eins og við var að búast eptir efnahagnum 
nú, hefur það komið í ljós, að fjárhag landsins hefur svo verulega farið aptur, að gjöra 

má ráð fyrir, að töluvert vanti á, að tekjurnar jafnist við gjöldin um næsta fjárhags- 

tímabil. 
Samkvæmt þessu, og þar sem hin síðari ástæðan að ætlun minni gæti talizt 

fullnóg til þess að með öllu væri ótiltækilegt að gjöra frumvarpið að lögum, enda hefur 

sú ástæða valdið mótspyrnu gegn frumvarpinu á þinginu, hef jeg Í allraþegnlegustu til- 

lögu minni um málið lagt það til, að lagafrumvarp þetta öðlaðist ekki staðfestingu 

konungs, og hefur hans hátign konunginum þóknazt s. þ.m. að fallast á þessa tillögu mína. 

þetta er eigi látið hjá líða að tjá yður þjónustusamlega, herra landshöfðingi, til 
þóknanlegrar vitundar og birtingar í B-deild Stjórnartíðindanna. 

Brjef landshöfðingja fl amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

Stjórnartíðindi til hreppstjóra. — Í þóknanlegu brjefi dags. 10. þ. m. hafið þjer, herra 
amtmaður, borið fram tilmæli sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu um að eintök þau af 
Stjórnartíðindunum, sem ætluð eru hreppstjórunum þar í sýslunni verði framvegis send 

í einu við hver árslok, innhept, með því að nokkrir af hreppstjórunum hafi kvartað yfir 

því, að tíðindin velktust opt og glatizt á útsendingunni um sýsluna, en þar af leiði að 

illt eða erfitt sje að halda þeim saman svo í lagi fari, og hafið þjer jafnframt lagt með 

því, að beiðni þessi fengi áheyrn. 

Út af þessu undanfelli jeg ekki hjer með þjónustusamlega að tjá yður til þókn- 
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anlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar að með því að fyrirkomulag það á útsend- 
ingu Stjórnartíðindanna, sem að ofan ræðir um, mundi koma í bága við lög nr. 11 frá 
24. apríl 1877 um birting laga og tilskipana og brjef landshöfðingja 1. ágúst 1878 
(Stjtíð. B 108) og 10. janúar 1879 (Stjtíð. B 3) sje jeg mjer ekki fært að taka beiðni 
þá, sem hjer liggur fyrir, til greina. 

Brjef landshöfðingja tl biskupsins yfir Íslandi um sameiningu Klausturhóla, 
prestakalls við Mosfell og Þingvelli: — Eptir samhuga ósk safnaðanna í Mosfells- og 
Klausturhóla-prestaköllum í Arnesprófastsdæmi, yfirlýstri í einu hljóði á almennum safn- 
aðarfandum í öllum sóknum brauða þessara, og eptir tillögum hjeraðsfundarins í tjeðu 
prófastsdæmi og meðmælum yðar, háæruverðugi herra, í þóknanlegu brjefi dagsettu 8. 
marz þ. á., skal samkvæmt lögum um skipun prestakalla 27. febrúar 1880, 4. gr. skipað 
svo fyrir sem hjer segir: 

1, Klausturhóla prestakall í Árnesprófastsdæmi leggst niður sem sjerstakt brauð. 
2, Mostells prestakall í sama prófastsdæmi tekur yfir Mosfells, Miðdals, Klausturhóla og 

Búrfellssóknir í Grímsnesi. 
83, Þingvalla prestakall tekur yfir þingvalla- og Úlfljótsvatnssóknir, og 
4, til þingvalla prestakalls leggst Miðdalskirkjueignin Ketilvellir í Laugardal og prests- 

gjöld frá jörðunum Kaldárhöfða, Efri-Brú, Syðri-Brú og Ásgarði í Búrfellssókn. 
Þetta gefst yður til vitundar, háæruverðugi herra, til þóknanlegrar birtingar og 

frekari ráðstöfunar. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 
sendingu skattanefndarbrjefa. — Í þóknanlegu brjefi 26. þ. m. hafið þjer, herra amt- 
maður, beiðst úrlausnar minnar um þá fyrirspurn hreppstjórans í Hvolhrepp, >hvernig 
senda eigi skattanefndarbrjef í fjarlægar sýslur, þegar þau ekki fáist send með pósti án 
endurgjalds af viðkomandi skattanefnd, sem hún ekki finni skyldu sína að borgar, hafið 
þjer jafnframt látið uppi það álit yðar, að rjettast mundi að skattanefndirnar sendi slík 
brjef, og að ofan greinir til sýslumanns, er svo afgreiddi þau frá sjer með þjónustufrí- 
merkjum. 

Út af þessu undanfelli Jeg ekki hjer með þjónustusamlega að tjá yður, herra 
amtmaður, til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar, að jeg verð að fallast á 
þá skoðun yðar, að rjettast sje og haganlegast að ráða til bráðabirgða bót á þeim vand- 
kvæðum, sem nú eru á með sendingu brjefa til og frá skattanefndum að við höfð sje 
fyrst um sinn sú aðferð, að skattanefndirnar sendi brjef þau, er hjer ræðir um, til sýslu- 
manns síns, er svo sendi þau með þjónustufrímerkjum til sýslumannsins þar í sýslu er 
þær skattanefndir, er brjefin eru stíluð til, eiga heima, til frekari ráðstöfunar, en jafn- 
framt skal jeg láta þess getið, að jeg hef í hyggju að leggja það til við ráðgjafann fyrir 
Ísland, að leitað verði konungsúrskurðar samkvæmt 12. gr. í tilskipun um póstmál frá 
26. febr. 1872 fyrir því, að skattanefndirnar megi sjálfar nota þjónustufrímerki á brjef 
þau, er þær þurfa að senda í önnur hjeruð. 

VEITT LAUSN FRÁ SÝSLAN. 
5. júlí var bókaverði við landsbókasafnið Jóni Árnasyni af landshöfðingja veitt lausn frá 

sýslun þessari frá 1. oktbr. þ. á, sakir ellilasleika. 

SÝSLAN LAUS. 
Bókavarðarsýslanin við landsbókasafnið er laus frá 1. oktbr. þ. á. — Sá 

sem skipaður verður til að gegna sýslun þessari fær fyrir mánuðina oktbr.—desbr. þ. á. tiltölulegan 
hluta at þeim 1000 kr., sem veittar eru í 18. gr. C1. a hinna núgildandi fjárlaga, en eptirleiðis fær 
hann þóknun þá, er veitt kann að verða til aðalbókavarðarins á fjárlögunum. 

Bónarbrjef um sýslun þessa stýluð til landshöfðingja, sendist stjórnarnefnd landsbókasafnsins, 
innan 20, septbr. þ. á



sjóða, sem standa undir stjórn amtmannsins yfir norður- og austuramtinu 

Stjórnartíðindi B. 13. 85 

Reikningar 

í Eyjafjarðarprófastsdæmi. 

Legutssjóður Jóns Sigurðssonar 1886. 

og prófastsins 

Tekjur: Kr. Kr. 
1. Sjóður 1. janúar 1886: 

a. í fasteign: 

Kristnes, 34 hndr., virt á 2400 kr. 

Hvammur, 33,8 — — - 2000 — 

Sýlistaðir on 

Sylistadakot | 26,8 — — - 1740 — 

Laugaland | c 

Heidarbuis (220 — — 7 1900 — 
Midland, 74 — — - 1000 - 

[2 Gloppaåa, 5,75 — . — - 400 —  9440,00 

b. i vedskuldabrjefum med 4/0 … 10996,85 

c. ógoldin landskuld af Y, Gloppu i fardågum 1883 15,90 

d. ógoldnar leigur af '/, Gloppu haustið 1882 3,85 

e. i peningum — 717,36 21173,96 

2. Vextir til 11. júní 1886: 

a. frá 11. júní 1885 til 11. júní 1886 af 9596 kr. 85 a. 383,87 

b. — 27. ågust 1885 til 11. juni 1866 af 150 kr. 4,73 

G. — 1. okt. 1885 til 11. juni 1886 af 200 kr. 5,57 

d. — 17. des. 1885 til 11. juni 1886 af 50 kr. 0,97 395,14 

3. Ogoldnir vextir af 1000 kr. frå 11. juni 1885 til 11. Júní 1886 40,00 

4. Afgjåld: 

a. landskuldir í fardögum 1886: 

810 meðalálnir eptir verðlagsskránni 1886 - 87 å 51, e. 417,15 

b. leigur haustið 1886: 

1. 285 meðalálnir eptir verðlagsskrá 1886- 87 á 512 e. 146,77 

2. 30 álnir eptir smjörverði verðlagsskrár 1886— 87 á 61 e. "18,30 582,22 

5. Hjer færist til jafnaðar útgjaldaliður 3. 650,00 
 29841,32 

Gjöld: Kr. 

1. Umbodslaun, Y6 af innheimtum gjöldum . 97,03 

2. Ýmisleg útgjöld: Kr. 

a. endurgjald fyrir skemmdir á Laugalandi af vatnságangi, 

13 meðalálnir á 51'% e. FE en 6,69 

>. fyrir eptirrit af heimildarskjölum fyrir landamerkjum 

Kristness . 5,00 

c. fyrir eptirrit af úttektargjörðum — 0,75 12,44 

3. Lánað mót veði í fasteign . 650,00 
Flyt 759,47 

12. dag júlímán. 1887. 

Reykjavík 1887. Prentsmiðja Ísafoldar,
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Kr. 

Flutt 759,47 

4. Styrkur veittur Þóroddstaðahreppi FI 90,00 

Sjóður við árslok 1886: Kr. 

a. í fasteign samkvæmt tekjulið 1. a. „0... 0... 9440,00 

b. í veðskuldabrjefum með 4%, .. . . . 11646,85 

c. ógoldin landskuld af ! , Gloppu i fardågum 1883 BR 15,90 

d. ógoldnar leigur af á Gloppu haustið 1882 . . . 3,85 

e. ógoldnir vextir af 1000 kr. frá 11. júní 1885 til 11. júní 1886 40,00 
f. i peningum 2 eee eee eee eee 845,25  21991,85 

29841,32 

Gjafasjodur Jøns Sigurdåssonar til Vallahrepps fardayaárið 1885 —86. 

Tekjur: Kr. Kr. 
Eign í fagdögum 1885: 

a. jörðin Ytri-Villingadalur, 14 hndr. . virt á 990 kr. 

b. Merkigil, 14 hndr. . . , . . . . — - 1000 — 

c. 4 Gloppa, 5,75 hndr. . . . . — - 320 —  98310,00 

d. ógoldin landskuld af ! Gloppu í fardögum 1883... 15,90 

e. ógoldnar leigur af | Gloppu haustið 1882 . .... 3,85 2329,75 

Afgjöld: 

a. leigur haustið 1885 eptir 4! kúgildi: 

85 meðalálnir eptir verðlagsskránni 1885—86 á 56 a. 47,60 

b. landskuldir í fardögum 1886: 
214 meðalálnir eptir verðlagsskránni 1886- 87 á 51! e. 110,21 157,81 

—2487,56 

Gjåld: Kr. 

Umbodslaun, ! af hinum innheimtum gjöldum 26,30 

A borgun fyrir endurrit af úttektargjörð á Gloppu . 2... 0,25 

Borgað sveitarsjóði Vallahrepps með innskript . eee eee 131,26 

Eign í fardögum 1886: Kr. 

a. eptir tekjulið l. a-e  . . . . . 2... 2810,00 
b. ógoldnar leigur af } Gloppu haustið 1882 . .... 3,85 

c. ógoldin landskuld af ! Gloppu í fardögum 1883... 15,90 2329,75 

—3387,56 
Skrifstofu nordur- og austuramtsins, 20. januar 1887. 

J. Havsteen. David Gudmundsson. 

Reikningar 

1. 

sjóða, sem standa undir umsjón amtsráðsins í norður- og austuramtinu. 

Búnaðarskólasjóður norður- og austuramtsins 1886. 

Tekjur: 
Í sjóði 1. janúar 1886:



= 
ot
 

6. 

DO
 

a. 
b. ógoldnar leigur frá 11. júní 1884 til 11. júní 1885 

C. 

d. 

87 

í lánum mót veði í fasteign 

Kr. 

7300,00 

8,00 
vangoldið búnaðarskólagjald úr Þingeyjarsýslu 1875 —1885 26,22 

Í peningum 

Vextir til 11. júní 1886 

Vextir af 200 kr frá 11. júní 1884 til 11. juni 1885 

Búnaðarskólagjald : 

a. 

b. 

Vangoldið búnaðarskólagjald úr Þingeyjarsýslu fyrir 1886 

úr Eyjafjarðarsýslu 

úr Þingeyjarsýslu 

Hjer færist til jafnaðar gjaldliður 1. 

Gjöld: 

Lánað út á móti veði í fasteign 

Hjer færist til jafnaðar tekjuliður 1. b 

Í sjóði við árslok 1886: 

= 

b. 

Í 
a 

b. 

Cc. 

d. 

e. 

. Å lånum måti veði í fasteign FA 

vangoldið búnaðarskólagjald úr Þingeyjarsýslu fyrir 1875 

til 1886 
í peningum 

42,94 

247,31 

217,41 

Bínaðarsjóður norður- og austuramtsins 1886. 

Tekjur: 
sjóði 1. janúar 1886: 

í konunglegum skuldabrjefum 

innritunarskýrteini C, fol. 3453 

skuldabrjef fjárhagsstjórnarinnar 

skuldabrjef einstakra manna 

í peningum 

Vextir til 11. júní 1886: 

a. 

b. 

af innstæðunni a—c . 

af skuldum einstakra manna 

Gjöld: 
Styrkur veittur búnaðarskólanum á Hólum 

Í sjóði við árslok 1886: 
a. 

b. 

Cc 

d. 

e. 

í konunglegum skuldabrjefum 

innritunarskýrteini C, fol. 3453 

skuldabrjef fjárhagsstjórnarinnar 

skuldabrjef einstakra manna 

í peningum 

Kr. 

1430,18 
400,00 
200,00 

3000,00 
11,78 

  

81,21 
120,00 

Kr. 

1430,18 

400,00 

200,00 

3000,00 

Kr. 

7377,16 
283,99 

8,00 

464,72 
2,34 

700,00 
8836, 21 

Kr. 

700,00 
8,00 

8128,21 

8836,21 

Kr. 

5041,96 

5243,17 

Kr. 

200,00 

5043,17 
5243,17 

1887 

78
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78 Gjafasjóður Guttorms prófasts Þorsteinssonar 1886. 

, Tekjur: Kr. 
1. Í sjóði 1. janúar 1886: 

Innritunarskýrteini C, fol 3455 2. 2. 0. 0... 0... 1600,00 

2. Vextir til 11. júní 1886 FE eee eee 64,00 

— 1664,00 
Gjöld: Kr. 

1. Styrkur veittur Frímanni Ágústssyni á Ljótsstöðum „ 64,00 
2. Í sjóði við árslok 1886: 

Tnnritunarskírteini C, fol 3455... 0... 0... 1600,00 

—1664,00 

Gjafasjóður Pjeturs sýslumanns Þorsteinssonar 1886. 

Tekjur: Kr. Kr. 
sjóði 1. janúar 1886: 

í konunglegum skuldabréfum . . . . . . .. . . 1089,66 

b. innritunarskýrteini C, fol. 34584 . . .. 0.0... . 800,00 

c. skuldabrjef einstakra manna . ......... 1050,00 

d. f peningum 2 2 eee eee eee eee — 88,75 2978,41 

2. Vextir til 11. júní 1886: 

a. af innstædunni a—b . .. 

=
 

D
 

„ . 75,59 
b. af skuldum einstakra manna . 2... 42,00 117,59 

096,00 
Gjöld: Rr. 

1. Styrkur veittur tveimur fátækum bændum í Vallanessókn, Guðna Óla- 
syni á Gíslastöðum og Jóni Einarssyni á Sauðhaga . ...... 117,58 

2. Í sjóði við árslok 1886: Kr. 
a. Í konunglegum skuldabrjefum 0... 1089,66 
b. innritunarskírteimi . . ........2., -..— 800,00 
c. skuldabrjef einstakra manna . . ........ 1050,00 
d. i peningum 2 eee eee eee 38,76 2978,42 

3096,00 

Prentsmidjusjodur nordur- og austuramtsins frå 10. april til årsloka 1886. 

Tekjur: Kr. 
1. Eign sjødsins i vedskuldabrjefum einstakra manna . . ..... 2700,00' 
2. Vextir til 11. júní 1886 af 2450 kr. ENA 98,00 

2798,00 
Gjöld: 

1. Styrkur veittur: 

1) Hjer af voru útlánaðar 250 kr. í júnísjalddaga 1886. Sbr. að öðru leyti skýrslu am fund 
amtsráðsins 18. og 19. Júní 1886 (Stjórnartíðindi 1886 B, bls. 115) og Stofnunarskrá sjóðsins 10. apríl 
1586, staðfesta af konungi 29. júlí 1886 (Stjórnartíðindi 1886 B, bls. 125).
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Kr. Kr 78 
a. námspiltunum á Möðruvallaskólanum, Jakob Sigurgeirs- 

syni frá Hvarfi og Jóni Kristjánssyni frá Birningsstöðum 

(Þingeyjarsýslu) SR …… . 49,00 

b nåmsmeyjunum á Laugalandssl rólanum., Rósu Hóseasdóttur 

frá Munkaþverá og Ingibjörgu Helgadóttur frá Botni (Eyja- 

fjardarsyslu) 2. 2 se eee eee eee eee 49,00 98,00 

2. Eign sjådsins vid årslok 1886: FEE 

Í veðskuldabrjefum einskakra manna  .......... 2100,00 
" 2793,00 

Styrktarsjóður fátækra ekkna og munaðarlausra barna í Eyjafjarðarsýslu og 

Akureyrarkaupstað 1886. 

  

, Tekjur: Kr. Kr. 
1. Í sjóði við árslok 1885: 

a. Í konunglegum skuldabrjefum, nr. 324 og 370 . … … 1288,45 

hb. i peningum . .. eee eee. 889.23 2177,68 

2. Innleyst fyrnefnd skuldabrjof eee BN 1288,45 

3. Leigur haustið 1886 af Einarsstöðum og Pjetursborg, 80 pd. smjårs å 61 e. 48,80 

4. I gjafahirzlunni fundust . . . eee eee 0,95 

5. Hjer færist til jafnadar útgjal Idaliður 2. FE 2000,00 
— 5515,88 

Gjöld: Kr. 

1. Styrkur veittur 10 ekkjum . .. . . . 145,00 

2. Keyptar jardirnar Einarsstadir og Pjetursborg í Glæsibæjarhre 2ppi , fyrir 2000,00 

3. Fyrir reikningsbók . .. BNF 1,50 

4. Hjer færist til jafnaðar tekjuliður 9. EA 1288,45 

5. Eign við árslok 1886: Kr. 

a. Einarsstaðir og Pjetursborg — . . . 2. 2... 0. 2000,00 

b. í peningum 2 2 0 eee eee eee 80,93 2080,93 

 5515,88 

Jafnaðarsjóður norður- og austuramtsins á árinu 1886. 

, Tekjur: Kr. Kr. 
1. Í sjóði frá f. á.; 

a. Óendurgoldnar fyrirframborganir frá 1884 . .... 50,00 

b. óendurgoldin fyrirframborgun fyrir 1885 . . . . . .. 317,00 

G. i peningum . . 200 een. 1316,87 1683,87 

2. Samkvæmt brjefi amtsráðsins 11. febrúar 1886 var 15 aur- 

um jafnað niður á hvert gjaldskylt lausafjárhundrað; jafn- 

aðarsjóðsgjald: 

a. úr Húnavatnssýsu . . .. 0.004. 690,98 

b. — Skagafjarðarsýslu . . . 7173 

c. — Eyjafjarðarsýslu 2. 2... 5T3,68 

Flyt 1837,39  1683,87
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Flutt 

d. úr Þingeyjarsýslu 

e. — Norðurmúlasýslu 

f. — Suðurmúlasýslu 

Endurgoldnar fyrirframborganir 

Færist til jafnaðar gjaldliður 6. 

Gjöld: 
Kostnaður við amtsráðið: 

a. fyrir mót á amtsráðsfundi 18. og 19. júni 1886 

b. fyrir prentun á brjefahorn 

c. fyrir skriptir við amtsráðið 

Kr. 

1837,39 
597,68 
562,73 

Såttamål: 

Endurgjald fyrir ferdakostnad såttasemjara i såttamålum utanhjerads 
Heilbrigdismål: 

a. bólusetningar 

. fyrir prentun heilbrigðisreglugj örðar 

c. fyrir bólusetningabók 

Menntunarmál: 

a. til kvennaskólans á Laugalandi 

b. til kvennaskólans á Ytri-Ey 

c. til alþýðuskólans á Akureyri 

d. til alþýðuskólans í Hljeskógum 

e. til amtsbókasafnsins 

Heyrnar- og málleysingjar: 

a. með Friðrik Jónssyni frá 1. apríl 1885 til 31. marz 1886 
hb. með Pjetri Bjarnasyni frá 1. janúar til 1. desbr. 1886 

c. ferðakostnaður hins sama frá Stóruborg á Eskifjörð 

Ýmislegt: 

a. 2. afborgun og leigur til 18. okt. 1886 af Hård da åninn 

(upphaflega 2000 kr.) . . 
b. til prófasts sjera Davids Guðmundssonar fyrir að semja 

verðlagsskrá 

c. fyrir 2 sendiferðir. RE uge 
d. fyrir 2 auglýsingar (í sFróðac og >Austrac) um fje til 

eflingar búnaði 1886 

Fyrirframborganir: 

a. til Gránufjelagsverzlunar fyrir karbólsýru 

b. endurgjald til bráðabirgða á kostnaðinum við flutning 

heyrnar- og málleysingjans Magnúsar Ólafs Sigurðssonar 

frá Kaupmannahöfn til Sauðárkróks 

c. fyrir auglýsing vogreks við yfirrjettinn 

11,75 
17,25 

1,50 

300,00 
300,00 
100,00 
100,00 
200,00 

280,00 
300,00 
40,20 

560,00 

50,00 
9,00 

7,00 

202,75 

Kr. 

1683,87 

3468,55 

7,18 

208,00 

60,00 

30,50 

1000,00 

620,20 

626,00 

318,50 
  

2863,20
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Til jafnadar færist tekjulidur 3. 

Flutt 

50,00 
309,82 
318,50 
75,00 

1854,40 

1887. 

Í sjóði til næsta árs: 

a. óendurgoldnar fyrirframborganir frá 1884 

b. óendurgoldin fyrirframborgan frá 1885 

c. óendurgoldnar fyrirframborganir fyrir 1886 

d. ógoldið jafnaðarsjóðsgjald úr Suðurmúlasýslu 1886 

e. Í peningum 

Skrifstofu norður- og austuramtsins, 14. dag janúarmán. 

J. Havsteen. 

Kirkjureikningar 
úr norður- og austuramtinu. 

Munkaþverárklausturskirkja fardagaárið 1885 — 86. 

Tekjur: 

Fasteignartíund af 91,6 hndr. == 27,5 al. 

Lausafjártíund af 253,5 hndr. = 76'/o al. 

Ljóstollar 29,5, hver 4 pd. tólgar = 118 pd. 

Legkaup 4} == 27 al. 

Gjöld: 

Til ljósa sem venjulega 12 pd. tólgar 

Ljósakveikir og kertasteypa 

Fyrir umsjón og þvott á kirkjunni 

Til altarisgöngufólks . 

Fyrir pappir og lakk til kirkjunnar 

2 partur af andvirði ministerialbókar 

Endurskoðun reiknings þessa, 3 ál. 

Sent landfógeta í peningum 

Möðruvallaklausturskirkja fardagaárið 1885 —S6. 

Tekjur: 

Fasteignartíund af 633,3 hndr. == 189,99 ål. 

Lausafjártíund af 415,3 hndr. = 124,59 ál. 

Ljóstollar 64, hver 4 pd. tólgar = 256 pd. 

Legkaup, 13 heil og 4 hálf == 90 ál.: 

öl! e. 

56 a. 

36 a. 

56 a. 

36 a. 

511 e. 

Kr. 

2863.20 

7,18 

2607,72 

5478,10 

Kr. 

14,16 

42,59 

42,48 

15,12 

114,35 

4,32 
1,18 

10,66 

0,66 
4,00 
1,55 

89,45 
114,35 

öl; e. 

56 a. 

36 a. 

Flyt 

Kr. 

97,84 
69,77 
92,16 

259,77 

1887 

78
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Kr. 

Flutt — 259,77 
paraf St áll á 56 a... 2... AT kr.4a. 

og 6ål ådlle ......…. 3—6- 50,10 

Kirkjugjald af husum, virtum 39262 kr. 8 20 eee 19,63 

329,50 
Gjöld: 

Fyrir vín... FE 9.60 
— kerti til lýsingar BR BN eee 25,25 

— hirðing og þvott kirkju og -kirkjuskrúða . oe eee ne 16,00 

Þóknun til organista . .. BN 50,00 

Fyrir endurskoðun reiknings þessa, 3 Sá á 5Blle 0. 1,55 

— 12 álna langan stiga, og efni og verk til að bæta og bika 

kirkjupakið  .... BN eee eee, 65,33 

—  aðgjörð á kirkjuklukkum og eluggum FR 5,00 

Endurborguð afgreidd lausafjártíund fyrir 1884— 85 SN 4,28 

Óinnheimt (líklega ófáanleg) kirkjugjöld ER 12,11 

Sent landfógeta Í peningum . 2. 0. eee eee eee 140,38 

— 329,50 

Flateyjarkirkja fardagaárið 1885—8b6. 

Tekjur: Kr 

1 sjóði hjá fjárhaldsmanni 6. júní 1885 0... 86,21 
Fasteignartíund af 15,3 hndr. == 9,2 Í. á 26) e. eptir verðlagsskránni 

1886-87 . 00 .… 2,44. 
Lausafjártíund af 26 hndr. — 15,6 f. å 97 í a. eptir verðla skránni 

1885—86 . . . BN 4,21 

Ljóstollar, tals 10, hver á 4 bd. tólgar — 40 pd. . . . å 29! e. 11,80 

Skuld kirkjunnar við landssjóð FF 745,54 

— 850,20 
Gjöld: 

Skuld kirkjunnar við landssjóð 22 eee eee eee 745,54 

Til ljósa sem venjulega 8 pd. tólgar . . . . . . . . å 29) e. 2,36 

Fyrir brauð og vín . . . FI 3,75 

Fyrir hirðing kirkju og skrúða 0. A. BIÐ 2,50 

Í sjóði hjá fjárhaldsmanni í fardönum 1886 2... 96,05 

850,20 
Skrifstofu nordur- og austuramtsins, 26. februar 1887. 

J. Havsteen.
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Stjórnartíðindi B. 14. 93 

Agrip 

af reikningi landsbankans frá 1. apríl — 30. júní 1887. 

Tekjur: 

Í sjóði 31. marz. FA 

Seðlar meðteknir úr landssjóði 

Bráðabyrgðalán frá landfógeta 

Borguð lán: 

a. Fasteignarveðslán. 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán eee 
d. Lån gegn åbyrgd sveita- og bæjarfjelaga 

Innleystir víxlar. 

Innleystar ávísanir. 

Vextir: 

a, af lánum . 

b, — konunglegum skuldabrjefum . 

Leigubreytingaruppbót af kgl. ríkisskuldabrjefum 

Disconto af vixlum 

Kr. 

14,487,83 

3,000,37 

2,615,00 

4,500,00 

4,872,21 

2,448,75 

Provision (hjer med talid andvirdi seld ldra sparisjóðshóka) 
Sparisjóðsinnlög 

Peningaforði sparisjóðs Reyki avíkur 19. apríl 1887 

Eignir sama sjóðs samkvæmt reikningságripi dags. 19. apríl 1887 

Gjöld: 

Lánað gegn: 

a. Fasteignarveði 

b. Sjálfsskuldarábyrgð 

c. Handveði SF 

d. Ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga 

Keyptir víxlar. . 

Keypt konungleg ríkisskuldabrjef . 
Borgadir vextir af keyptum rikisskuldabrjefum 

Endurborgadir ofgreiddir vextir af sparisjóðsláni 
Útborguð sparisjóðsinnlög . 

Útborgaðir dagvextir af sparisjóðsinnlögum 

Ýmislegur kostnaður við bankahaldið . 

Móti tekjulið 13 færist til jafnaðar 

Í sjóði 30. júní 1887 

22, dag júlímán. 1887. 

Samtals 

64,740,00 
8,550,00 

500,00 
1,600,00 

Samtals 

Reykjavík 1887. Prentsmiðja Ísafoldar. 

Kr. 

18,097,36 

10,000,00 

40,000,00 

24 603,20 
2,425,00 

125,00 

7,320,96 
2 101,50 

92,87 
29 37 

51,427,60 
62,729,77 

389,001,79 
 607,954,42 

75, 390 ,00 

13.200,00 

35,700,00 

181,15 

7,50 

38,553 nd 

421,5 

1396 50 

389,001,79 

35,80 2,31 

607,954,42 

1887 

$0
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80 Athugasemdir : 
Eignir landsbankans 30. juni 1887 voru: 

Kr. Kr. 

  

1. Skuldabrjef fyrir lånum: 

a. Fasteignarvedskuldabrjef …. . 563,816,73 

(þar af frá sparisjóði Reykjavíkur 207 „940 kr. ) 

b. Sjålfsskuldaråbyrgdarskuldabrjef . 47,862,48 

(þar af frá sparisjóði 9,532 kr. 3) 

c. Handvedsskuldabrjef . 11,635,00 

d. Skuldabrjef bæja- og sveitarfjelaga . 6,700,00 

(þar af frá sparisjóði 3000 kr.) 630,014,91 
2. Önnur skuldabrjef: 

a, konungleg ríkisskuldabrjef 141,300,00 
b, skuldabrjef Reykjavíkurkaupstaðar 200,00 141 500.00 

(hjer af frá sparisjóði Reykjavíkur 105,800 kr ) Rk 

3. Vixar . ..…. 5 BR 13,950,00 

4. Peningar í sjóði. 33,802,31 

= 819,266,52 
Kr. Kr. 

Landsbankinn hefur fengið úr landssjóði til 30. juni í seðlum. 370,000,00 

-Bráðabirgðalán frá landfógeta 40,000,00 

Eign varasjóðs var talin við árslok 1886 BA 7,106,38 
Vextir og aðrar óvissar tekjur bankans '1—-9% 87 19,313,61 

Par frá dragast útborgaðir vextir . 910,23 18, 403,38 

Sparisjóðsinnlög innistandandi í bankanum 7"% 87 354,939,09 
(Við móttöku sparisjóðs voru innlögin 362,065 kr. OS a.) 

Varasjóður sparisjóðs 19. apríl 1887 talinn . 26,936,71 

Eptirstöðvar 30. júní af þeim 10,000 kr. sem veittar voru með 

lögum 18. sept. 1885. 1,280,96 

==  819,266,52 
Stjórn landsbankans í Reykjavík 

L. E. Sveinbjörnsson. Jón Pjetursson. 

9. júlí 1887. 

Eiríkur Briem. 

SI Skýrsla 

um aðalfund amtsráðsins í vesturamtinu frá 20. til 22. Júnímán. 1887. 

Ár 1887, 90. júní átti amtsráð vesturamtsins fund með sjer að Bæ í Hrúta- 

firði, og mætti á fundinum forseti ráðsins, amtmaður KE. Th. Jónassen og amtsráðs- 
mennirnir, sýslumaður S. KE. Sverrisson og sýslunefndarmaður Hjálmur Pjetursson á 
Hamri. 

Eptirgreind málefni voru fyrir tekin: 
1. Forseti lagði fram jafnaðarsjóðsreikning Vesturamtsins fyrir árið 1886, og var hann 

yfirfarinn og athugaður, og fannst ekkert athugavert við hann. þareð amtsráðið 
var á þeirri skoðun að 69 kr. 55a., sem taldar eru sem eptirstöðvar í Ísafjarðar- 
sýslu 1884 og sem innistandandi hjá fyrrum sýslumanni Fensmark, mundu vera 

ófáanlegar, kom ráðinu saman um að fella þær úr tekjum sjóðsins í næsta árs 

reikningi.
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Forseti lagði fram reikning yfir búnaðarskólagjald vestaramtsins fyrir árið 1886, og SI 
fannst ekkert við hann að athuga. 

Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs vesturamtsins árið 1886, 

og fannst ekkert við hann að athuga. 

Forseti lagði fram reikning yfir tekjur oz gjöld amtsbókasafnsins Í Stykkishólmi, og 
fannst ekkert við hann að athuga. 

Forseti lagði fram eptirgreinda sýslusjóðsreikninga: 

1. Frá Barðastrandarsýslu . . fyrir árið 1885 

2. — Ísafjarðarsýslu 0. 18866 

3. — Dalasýslu . .. „ . — — 1886 

4. — Snæfellsness-0g Hn: ippads. . — — 1886 
5. — Strandasýslu . .... — — 1886, 

og fannst ekkert vid på athugavert. 

Forseti lagði fram eptirgreind eptirrit af gjörðabókum sýslunefndanna : 
1. Frá Ísafjarðarsýslu af fundi 3. til7. marz 1887 

2. — Barðastrandarsýslu - — 5. nóvbr. 1886 

3. — Mýrasýslu - — 91. oktbr. 1886 
4. — Dalasýslu - — 15. apríl 1887 
5. — Strandasýslu af aukafundi 17. septbr. 1886 og 

— —— — aðalfundi 16. marz 1887 

6. — Snæfellsnes- og Hnappadalss. 10.till4. maí 1887, 
fannst við þau ekkert sjerlegt að athuga 

um eyðingu refa og um 

var frumvarpið 

og 
Var framlagt frumvarp til reglugjörðar fyrir Mýrasýslu, 

dýratoll, er sýslunefndin hafði sent amtsráðinu til samþykktar, og 

samþykkt af amtsráðinu sem reglugjörð. , 
Var framlagt brjef frá hreppsnefnd Bæjarhrepps, þar sem óskað er samþykkis ráðs- 
ins til, að ákvörðun sú, í fjallskilareglugjörð Strandasýslu, að lögrjett skuli vera á 

Melum, verði felld úr gildi, og að Bæjarhreppi verði leyft að byggja eina rjett i 

miðri sveit, öðruhvoru megin við Laxá, í stað rjetta þeirra, sem eiga að vera á 

Melum og á Kollsá, og hafði endilegum úrslitum þessa máls verið frestað eptir ráð- 

stöfun amtsráðsins á aðalfundi 1885. — Amtsráðið samþykkti þá breytinga á reglu- 

gjörð fyrir Strandasýslu um fjallskil o. fl, að eina rjett megi bygg ja fyrir Bæjar- 

hrepp í miðri sveit, öðruhvoru megin við Laxá. 

Ólafsdalsskólinn : , 
a. Amtsráðið ákvað að verja skyldi til að styrkja búnaðarskólann í Ólafsdal: 

1. Meðgjöf með 8 námspiltum í yngri deild, 250 kr. með hverjum, og 4 

R
 

í eldri deild, 150 kr. með hverjum kr. 2600,00 

2. Til viðhalds á verkfærum —- 100,00 
3. — prófdómenda . — 80,00 
4. Kennslulaun handa forstöðumanni skólans . — 800,00 
5, —— — aukakennara um vetrartímann 350,00 
6. Til afborgunar og vaxta á 1000 kr. láni, sem amtsráðið tók á síð- 

astl. sumri í landsbankanum til stækkunar og endurbóta á hús- 

næði handa skólanum — 150,00 

Samtals == kr. 4080, 00 

og skyldi til pessa styrks ganga: 

1. Vextir af innstædufje hånadarsjéds vesturamtsins 1887 . . . kr. 430,00 
Flyt kr. 430,00
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Flutt kr. 430,00 
2. Búnaðarskólagjald vesturamtsins 1887 „0. 635,00 
3. Vextir af innstæðu búnaðarskólasjóðs vesturamtsins s. á. . — 350,00 
4. Væntanlegur styrkur úr landssjóði, samkvæmt lands höfðingjabrje fi 

1. febr. pá — 2466,66 
5. Aukatillag úr búnaðarsjóði vestaramtsins . 198,34 

Samtals —— — 408 ,00 
h. Forseti lagði fram frumvarp til reglugjörðar fyrir Ólafsdalsskólann, er amts- 

ráðið yfirfór og staðfesti, var forseta falið að annast um prentun reglugjörð- 
árinnar. 

c, Var fram lagt brjef, dags. 16 þ.m. frá skólastjóra Torfa Bjarnasyni þar sem 
hann Þbeiðist tilhlutunar amfsráðsins um, að hann til stækkunar húsakynna 
handa skólanum í Ólafsdal geti í ár fengið 1000 kr. styrk. Þar eð amtsráðið 
ekki hefur til umráða neitt fje til að fullnægja þessari beiðni, getur það ekki 
veitt hinn umbeðna styrk, en amtsráðið vill, samkvæmt beiðni skólastjóra Torfa 
Bjarnasonar, sem var viðstaddur á fundinum, leggja það til við landshöfðingjann 
yfir Íslandi, að hann vilji veita allt að 1000 kr. styrk úr landssjóði á næstkomandi 
ári, til þess að standast að nokkru leyti þann mikla kostnað. er þu hefur að við 
hafa á síðastliðnu ári, og þarf að við hafa á yfirstandandi ári, til þess að bæta 
við alveg nauðsynlegum byggingum í þarfir Ólafsdalsskólans. 

d. Samkvæmt því, sem að ofan er greint, samþykkti amtsráðið 1000 kr. lántöku 
forseta síns næstl. ár til stækkunar húsnæðis í þarfir Ólafsdalsskólans, sbr. tölul. 
7 í fundargjörðum ráðsins á síðasta aðalfundi. 

Beiðni Guðmundar Guðmundssonar frá Hvammsdal. um styrk til að vera aukalæri- 
sveinn á Ólafsdalsskólanum Wfirstandandi skólaár, gat amtsráðið ekki tekið til greina, 
med pvi öllum námsstyrk á skólanum fyrir þetta ár var þegar ráðstafað. 
Samkvæmt lögum 4. desbr. 1886. sbr. lög 8. jan. 1886 samþykkti amtsráðið regl- 
ur, er stjórn æðarræktafjelagsins við Breiðafjörð og Strandaflóa hafði samið, og lagt 
undir samþykki amtsráðsins. Jafnframt var lagt fram brjef frá stjórn æðarræktar- 
fjelagsins, þar sem hún, um leið og hún óskar reglurnar staðfestar af amtsráðinu, 
Óskar að hún nú þegar geti fengið til umráða 300) kr. af lánsfj je því, er samkvæmt 
lögum 4. desbr. 1886 og lögum 8. Jan. 1886, er ætlað til eyðingar flugvarga á 
Breiðafirði og við Strandaflóa. — Amtið fól forseta sínum á hendur að annast um 
að þessi upphæð, 300. kr., fáist útborguð úr landssjóði handa æðarræktarfjelaginu, 
gegn ábyrgð fjelagsstjórnarinnar fyrir því, að fjeð verði notað eins og til er ætlazt 
Í lögunum. 

Var fram lagt brjef frá sýslumanninum í Barðastrandarsýslu dags. 15. júní 1886 
með fylgiskjölum. þar sem ítrekuð er ósk um, að amtsráðið leggi það til, að sú bæn 
sýslunefndar Barðastrandarsýslu, að nefndri sýslu verði með lögum skipt í 2 sýslu- 
fjelög, fái áheyrn.  Amtsráðið lagði það til, að bæn þessi verði veitt, og fól forseta 
sínum að afgreiða málið til landshöfðingja 
Því næst voru fram lögð skjöl viðvíkjandi ágreiningi milli Hörðudalshrepps í Dala- 
sýslu og Hraunhrepps í Mýrasýslu, út af kostnaði við eyðingu tóugrens, sem hrepps- 
nefndin í fyrnefndum hreppi ljet vinna sumarið 1884, í sunnanverðu svonefndu 
Helgufelli, og hafði sýslumaðurinn í Dalasýslu óskað álits og úrskurðar amtsráðsins 
um málefni þetta. — Eptir hinum framlögðu skjölum málsins úrskurðaði amtsráðið, 
að Hraunhreppi bæri að endurgjalda hinn umrædda kostnað, að upphæð 
34 kr. 50 a.
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/ar lagt fram brjef, dags. 2. þ. m., frá forstöðunefnd kvennaskólans í Reykjavík, 

þar sem farið er fram á, að amtsráðið veiti skólanum 100 kr. styrk. að minnsta 

kosti, fyrir yfirstandandi ár, úr jafnaðarsjóði vesturamtsins. Sakir hinna framúr- 

skarandi báginda íbúa vesturamtsins, sá amtsráðið sjer ekki fært að veita í þetta 

skipti hinn umbeðna styrk. 
Forseti skýrði frá, að hann næstl. haust hefði leyft sýslunefnd Strandasýsla að taka 
4000 kr. lán til að afstýra hallæri, sömuleiðis sýslunefnd Barðastrandarsýsln að taka 
sömu upphæð að láni úr landssjóði til að afstýra hallæri þar í sýsla, en að síðar- 
nefnd sýslunefnd að eins hefði tekið rúmlega 2090 kr. lán í nefndu skyni. Amts- 
ráðið samþykkti þessar ráðstafanir forseta. 

Amtsráðið veitti, eptir ítrekaða ósk sýslunefndarinnar í Ísafjarðarsýsla, tjeðri sýslu- 

nefnd leyfi til að taka upp á sýslusjóðinn 6000 kr. lán til þess að efla samgöngur í 
sýslunni, með því að koma upp gufubát. 
Samkvæmt tilmælum sýslunefndarinnar í Ísafjarðarsýslu í brjefi daes. 4. marz þ. 

á., um að amtsráðið veiti samþykki til að stofnaðar verði lögferjur á fjörðum þeim, 

sem tilgreindir eru í brjefinu, veitti amtsráðið samþykki sitt til að stofnaðar verði 

lögferjur : 

1. yfir Dýrafjörð, 2. yfir Önundarfjörð, 3. yfir Súsandafjörð, 4. yfir Arnarfjörð, 5. 

yfir Skutulsfjörð, 6. yfir Jökulfirði. 

Forseti lagði fram brjef frá sýslunefnd Ísafjarðarsýslu, dags. 7. marz þ. á., þar sem 

þess er farið á leit, að amtsráðið vilji samþykkja 1. að vegurinn yfir Botnsheiði 
verði felldur úr tölu sýsluvega, 2. að allir sýsluvegir kringum Ísafjarðardjúp. frá 

Bolungarvík í Hólshreppi að Stað í Grunnavík einnig verði felldir úr sýsluvegatölu, 
og 3. að hið sama verði gjört við veginn frá Lambeyri að norðanverðu, kringum 

Dýrafjörð og út að Ketilseyri að sunnanverðu. 

Þar eð það sjest af fundargjörðum  sýslunefndarinnar í Ísafjarðarsýslu, hvað 
snertir veginn yfir Botnsheiði, að ályktun nefndarinnar um að fella þennan veg úr 

tölu sýsluvega, er samþykkt með 7 atkvæðum gegn 6, og að skoðanir manna um 

þetta þannig hafa verið ólíkar, þá þykir amtsráðinu ekki ástæða til að fallast á 
greinda ályktun sýslunefndarinnar. 

Hvað því næst viðvíkur því, að fella úr tölu sýsluvega alla þá núverandi sýslu- 

vegi kringum Ísafjarðardjúp milli þeirra staða, sem að ofan eru tilgreindir. þá bera 

fundargjörðir sýslunefndarinnar með sjer. að breyting þessi er samþykkt með 8 at- 

kvæðum geen 6, og að nefndin því hvergi nærri hefur verið á einn máli um nyt- 

semi þessarar breytingar, enda virðist amtsráðinu næsta Ísjárvert að afnema alla 

sýsluvegi kring um Djúpið á ofangreindu svæði, þar sem gjöra má ráð fyrir, að 

hreppana vanti fje til að halda þessim vegum við í viðunanlegu standi, sem hreppa- 

vegum. Af þegar greindum ástæðum getur amtsráðið ekki fallizt á þessa ályktun 

sýslunefndarinnar. þar á móti vill amtsráðið samþykkja þá eindregnu ályktun 

nefndarinnar, að vegurinn frá Lambeyri að norðanverðu við Dýrafjörð kringum fjörðinn 

út að Ketilseyri að sunnanverðu, verði felldur úr tölu sýsluvega. 

Amtsráðið samþykkti þá uppástungu sýslunefndar Dalasýslu, að vegurinn frá Skarði 
á Skarðsströnd ofan í Skarðsstöðina og úr Skarðsstöðinni upp á svonefndan Grafar- 

mel, hjer eptir skuli vera sýsluvegur. 

Forseti lagði fram brjef frá sýslunefnd Dalasýslu, þar sem þess er farið á leit. að 

amtsráðið vilji mæla fram með því við landshöfðingja, að hann á þessu sumri vilji 

veita frá 400—-6000 kr. til aðgjörðar á veginum yfir Laxárdalsheiði. Amtsráðið fól 
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forseta að útvega hjá landshöfðingja svo mikið fje til vegagjårdar å nefndum fjall- 
vegi á yfirstandandi sumri, sem hann sæi sjer fært að veita. 

Þá var fram lagt brjef frá sýslunefnd Dalasýslu, dags. sama dag, þess efnis, að 

amtsráðið vildi hlutast til um við landshöfðingjann, að veittur yrði úr landssjóði á 

yfirstandandi sumri 2000 kr. til að framhalda endurbótum á aðalpóstleiðinni kring- 

um Gilsfjörð. — Amtsráðið ákvað að afgreiða málefni þetta til landshöfðingja með 
meðmælum sínum. 

Forseti fram lagði brjef, dags. 23 maí þ. á., frá sýslumanninum í Snæfellsnes- og 

Hnaspadalssýsla, þar sem þess er óskað, að amtsráðið hlutist sem fyrst til um, að 

gjört verði við fjallveginn Rauðamelsheiði. — Þareð amtsráðið ekki getur búizt við, 
að fje verði að þessu sinni fáanlegt til viðgjörðar á nefndum fjallvegi, þá getur það 

eigi orðið við tilmælum sýslunefndarinnar, um að útvega fje í þessu skyni á yfir- 
standandi sumri. 

Þá var lagt fram brjef, dags. 9. maí þ á., frá sýslumanninum í Mýra- og Borgar- 
fjarðarsýsln, þar sem farið er fram á það, að amtsráðið leggi til, að veittar verði 

150 kr. af fje því, sem í fjárlögunum er ætað til að styrkja sýsluvegasjóði til að 
bæta sýsluvegi á aðalpóstleiðum, í því skyni að verja því til að bæta kafla af sýslu- 

veginum eptir Norðurárdal, þar sem Norðurá hefur gjört veginn ófæran.  Amts- 

ráðið ályktaði að vísa málefni þessu til landshöfðingja með meðmælum sínum. 

Því næst var fram lagt brjef, dags. 14. þ. m., frá hreppsnefndinni í Reykhóla- 
hreppi, þar sem þess er óskað, að amtsráðið leggi meðmæli sín með því, að veitt 

verði fje úr landssjóði til endurbóta á vegakaflanum frá Kambi í Reykhólahreppi að 

hreppamótum Geiradals- og Reykhólahreppa. Amtsráðið ályktaði að vísa einnig þessu 
vegamálefni til landshöfðingja með meðmælum sínum. 

Beiðni hreppsnefndarinnar í Geiradalshreppi í Barðastrandarsýslu um að fá 300 kr. 
styrk úr landssjóði til vegagjörðar á vegakaflanum frá Geiradalshyrnu að Geiradalsá, 

sem er aðalpóstleið, og sem sýslunefnd Barðastrandarsýslu hefur mælt fram með, 

vildi amtsráðið skjóta til landshöfðingja með meðmælum sínum. 

Amtsráðið samþykkti beiðni frá sýslanefndinni í Ísafjarðarsýslu, í brjefi dags. 7. 

marz þ. á. um að nýtt yfirsetukonuhjerað verði stofnað, er nái frá Hælavíkurófæru 

í Sljettuhreppi yfir Strandir að Geirhólma, einnig að Mýrahreppur verði gjörður að 

sjerstöku yfirsetukonuhjeraði. 

Amtsráðið samþykkti úrskurð skýslunefndarinnar í Ísafjarðarsýslu um tölu verk- 

færra manna í Sljettuhreppi árið 1884, sbr. tölul. 20. í fundargjörðum amtsráðsins 

frá næsta aðalfundi, eptir að hafa leitað ýtarlegri upplýsinga um málið. 
Því næst var rædd og samþykkt eptirfylgjandi 

ÁÆTLUN 
um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs vesturamtsins fyrir árið 1888. 

Tekjur: 

1. I sjóði og eptirstöðvar . . . . . . . , . . - 1000kr. 
2, Niðurjöfnun . . . 1050 — 

Samtals = 2050 — 

Gjöld: 
1. Til sakamála, gjafsóknarmála og lögreglumála . . . > — 

2. — bólusetninga og annara heilbrigðismála . . . 250 — 

3. Kostnaður við kennslu heyrnar- og málleysingja . . 300 — 

4. —— — amtsráðið . ....... 0... 400 — 

Flyt 950 —



Flutt 950 kr. 
5. Til ymsra gjalda . . . 2 2 202. 200 — 

6. Ferdakostnadur . . 2 2 eee eee. 100 — 

7. Eptirstöðvar . . 2 2 0 0 eee eee . 800 — 

Samtals = 2050 kr. 

Fleiri málefni voru ekki fyrirtekin á fundinum, og var honum því næst slitið 

22. júní. 
E. Th. Jónassen. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI 

samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1886 og 1887. 

13. gr. A b 6, 

{ Synodus var fje það, sem getur um undir þessum lið, með sjerstöku tilliti til landshöfð- 

ingjabrjefs 5. apríl f. á. (Stjtíð 1886 B. bls. 58), að viðbættum 400 kr. af vöxtum prestsekknasjóðsins, 

og 82 kr. 40 a. 

10. 

1!. 

af vöxtum af sjóði af árgjöldum brauða, skipt þannig milli 

A. Uppgjafapresta : Kr. 

Hjálmar Þorsteinsson frá Kirkjubæ. . 2. 2. 2. 2... 9000 

Bjarni Sveinsson frá Stafafelli . . 2... 0. 2 2 2. 100,00 

Jón B. Thorarensen frá Stórholti 2. 2... 82,40 

Magnús Gíslason frá Sauðlauksdal . . . . . 2. 2 - > 100,00 

Þórður Thorgrimsen frá Otrardal . . . . 2 2. „2, . .50,00 

Guðmundur G. Sigurðsson frá Gufudal . . . . . . . „ 300,00 

Einar Vernharðsson frá Stað í Grunnavík ., . . . . . .. 100,00 

B. Prestsekkna: 

Helga Guðmundsdóttir frá Eydölum . . . 2... 2 2 60,00 

Björg Magnúsdóttir frá Dvergasteini . . . . . . „ . -  80,00 

Guðríður Jónsdóttir frá Kirkjubæjarklaustri . . . . . „ 60,00 

Guðríður Jónsdóttir frá ási í Fellum . . ....... 50,00 

Guðlaug Guttormsdóttir frá Valabjörgum . . . . . . 2. 60,00 

Kristín Gunnarsdóttir frá Desjarmýri . . . . . 2. 2. . 2000 

Oddný Pálsdóttir frá Kálfafellsstað . . . 2... 2000 

Solveig Einarsdóttir frá Prestshakka . . . . . 2. - - 50,00 

Solveig Einarsdóttir frá Holti . . . 2... 8000 

Guðrún Pjetursdóttir frá Arnarbæli . . . 2. . 2... 60,00 

Ragnheiður Jónsdóttir frá Vestmannaeyjum  . . . . . . 40,00 

Sesselja Ísleifsdóttir frá Stóranúpi ere er, 20,00 

Sigridur Einarsen frå Kålfholti . . . 2. 2 2... 20,00 

Helga Pálsdóttir frá Reynivöllum . .....8.., 0... 80,00 

Margrjet Narfadóttir frá Glæsibæ. . . 2. 2. 60,00 

Sigríður Magnúsdóttir frá Viðvík . . . 2. 2, . 2 2. 0.50,00 

Vilhelmína Steinsen frá ármesi . . . 2 2. 2... 120,00 

Kristín Thorlacius frá Saurbæ. 8000 

Helga Magnúsdóttir frá Glæsibæ . . . . . 2 2 2 2. 100,00 

Lilja M. K. Ólafsdóttir úr Mýrdalsþingum . . . . . . . 40,00 

Halldóra Jónasdóttir frá Hvammi . . ......….. 50,00 

Anna Guðmundsdóttir frá Helgafelli . . . . 2 2. 2 2. 5000 

Margrjet Sigurðardóttir frá Hítardal —. . . 2. 2 2. 2 2. 30,00 

Ingibjörg Helgadóttir frá Vatnsfirði —. . 2... 80,00 

Guðlaug Eiríksdóttir frá Reynivöllum. . 2. 2. 2 2 30,00 

Halldóra Jónsdóttir úr Nesþingum 000 

Margrjet Magnúsdóttir frá Hvammi „2... 40,00 

Flyt 2132,40 
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- Kr. 
. Flutt 2132,40 

28. Margrjet Magnusdåttir frå Saurbæjarpingum . . 40,00 

20. Kristín Jónsdóttir frå Hvammi i Nordurårdal . . . . . . 50.00 

#0. Elin Einarsdåttir frå pingeyraklaustri  . . . . 2... . 70,00 

öl. Sigríður Ingimundardéttir frå Otrardal . . . . .. . . . 20,00 

32. Helga Arnfinnsdåttir frá Breiðabólstað . . . . . 2... 80,00 

3 Guðrún Ólafsdóttir frá Melstað 2 „2. . .— 90,00 

  

Valgerður Benjamínsdóttir frá Gufudal . . . . ... . 60,00 

#0. Eggpora Eggertsdåttir frå Flatey 2 00 .. 40,00 

36. Málfríður Ólafsdóttir frá Brjámslæk  .. . . 2... 40,00 

37. Guðrún Ólafsdóttir frá Arnesi eee ener + 60,00 

38. Sigríður Ó. Bjarnardåttir frå Undirfelli . . . . . . . . 90,00 

. Steinunn Jónsdóttir frá Höskuldsstöðum . . . . . . . . 80.00 

40. Gróa Erlendsdóttir frá Stað í Steingrímsfirði ….……. 40,00 

eee. 80,00 
42. Guðrún Finr.bogadéåttir frå Melstad. . . ....... 20,00 

13. Guðrún Ólafsdóttir frå Otrardal eee. 40.00 

It. Guðrún Thorlacius frá Reynistaðarklaustri . . . . . . . 40,00 

(5. Katrin Jónsdóttir Norðmann frá Barði 000 

16. Guðrún Þorvaldsdóttir frá Reynivöllum . . . . . . . . 50,00 

dt, Sígríður Stefánsdóttir frá Saurbæ í Eyjafirði — .. . .— 90,00 

48. Kristjana Pálsdóttir frá Möðruvallaklaustri 202084. 50,00 

10, Sigríður Þorbergsdóttir frá Håsavik .. . ....... 80,00 

90. Sigriður Eiríksdóttir frá Auðkúlu „2 2 0 2. 50.00 

öl. Valgerður Jónsdóttir frá Bergsstöðum ere 20,00 

porunn Stefånsdåttir frå Heydélum eee 2 90,00 

53. Helga árnadóttir á Ísafirði. . 40,00 

= 3,482,40 
og var skiptingin að því er snertir upphæd þá, sem veitt er í fjárlögunum staðfest af landshöfðingja 

með brjefi 7. Júlí þ. á. 

tI. Maren Níelsdóttir frá Höskuldsstöðum 

  

13. gr. B V a. 

Kvennaskólanum á Ytri-Ey í Húnavatnssýslu veittur 1200 kr. styrkur fyrir árið 1887. 

16. gr. 4. b. 

Bergsteini Jónssyni veittur 50 kr. styrkur til að læra verklegt fiskiklak. 

16. gr. 14. 

Veittar samtals 167 kr. bæði fyrir að búa undir prentun og til að standast kostnað við út- 

gáfu á dómasafni landsyfirrjettarins 1887. 

EMBÆTTISSKIPUN OG LAUSN FRÁ EMBÆTTI. 

50. juni p. á. var sýslumaður í Strandasýslu, S, E. Sverrisson settur til þess frá 1. júlí 

þ. á. að telja fyrst um sinn, þangað til önnur ráðstöfun verður gjörð, að veita sýslumannsembættinu í 

Dalasýslu forstöðu á eigin ábyrgð, ásamt sínu eigin embætti. 

15. júlí skipaði landshöfðingi, samkvæmt kosningu hlutaðeigandi safnaða, sjera Jón Magn- 

ú ss on í Hvammi í Norðurárdal til að vera prest í Mælifells prestakalli í Skagafjarðarprófastsdæmi. 

5. d. var sóknarpresti að Reynistað, sjera Tómasi Þorsteinssyni veitt lausn frá 

prestsembætti sakir ellilasleika, með eptirlaunum. 

ÓVEITT PRESTAKÖLL: 

Hvammur í Norðumárdal í Mýraprófastslæmi (Hvamms- og Norðtungusóknir). Brauðið er 

metið kr. 1169.20. Auglýst 16. júlí 1887 

heynistaðnr í Skagafjarðarp rófastsdæmi (Reynistaðar, Fagraness- og Sjávarborgarsóknir). 

Brauðið er metið kr. 1118.09. Auglýst 16. júlí 1887. 

Bæði þessi prestaköll verða veitt með þeim fyrirvara, að þeir, er þau fá, verða að sætta sig 

við rýrnun þá á tekjum þeirra, er leitt getur af ákvörðun 16, gr. laga 19. febr. 1886. 

HEIÐURSMERKI. 

20. maí var prófastur í Snæfellsnessprófastsdæmi og prestur að Helgafelli, sjera Eiríkur 

Ólafsson Kúld af kenungi sæmdur með riddarakrossi dannebrogsorðunnar.
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ir 
Skýrsla 

un fund amtsráðsins í norður- og austurumdæminu 3. og 4. júní 1887. 

Ár 1887, 3. dag júním. var fundur amtsráðsins í norður- og austuramtinu sett- 

ur og haldinn á Akureyri af forseta amtsráðsins, amtmanni J. Havsteen með amtsráðs- 

mönnunum Einari umboðsmanni Ásmundssyni í Nesi og Benidikt umboðsmanni Blöndal 
í Hvammi. 

1. 

9 

Mál þau, er til umræðu komu á fundinum, voru þessi: 

Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs norður- og austuramtsins, ásamt fylgi- 

skjölum, var fram lagður; var reikningurinn endurskoðaður og ekkert að honum 
fundið. Amtsráðið samþykkti því reikninginn í heild sinni. 

Sýslumaðurinn í Þingeyjarsýslu hefir í brjefi 25. nóvbr. f. á. lagt það til, að ýmis- 

legur kostnaður við eptirlit af hálfa þess opinbera í tilefni af fjárkláðanum í Þing- 

eyjarsýslu 1884 mætti greiðast af jafnaðarsjóði, þar sem ástandið í hreppum þeim, 

sem Í hlut ættu, væri mjög bágborið. Kostnaður þessi er ferðakostnaður sýslu- 

manns og hjeraðslæknanna í 11. og 12. læknishjeraði, auk 14 kr. fyrir leigu á þing- 
húsinu að Ljósavatni til fundarhalds og kostnaður við ýmsar sendiferðir út af fund- 
arhaldinu og prentun á leiðarvísi við notkun baðmeðals. þótt greiða megi, sam- 
kvæmt “. gr. í tilsk. 5. jan. 1866, um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á Ís- 
landi, slíkan kostnað úr jafnaðarsjóði, þegar það er efnaleysi einstaks manns að 

kenna, að hið opinbera verður að framkvæma þær ráðstafanir í tilefni af fjárkláða, 

sem þörf er á, þá á þessi ákvörðun ekki við um heila breppa. Amtsráðið ályktaði 

því, að hinn umræddi kostnaður yrði eigi greiddur úr jafnaðarsjóði, en vildi þó 

leyfa, að hinar áðurnefndu 14kr., sem fyrirfram eru greiddar úr sjóðnum, mættu 

færast til endilegra útgjalda, með því að þessi kostnaður að mestu leyti hefir hlot- 

izt af framkvæmdum til þess að fullnægja fyrirmælum 1. gr. í tilsk. 4. marz 1871, 

sem hefir inni að halda viðauka við tilsk. 5. jan. 1866. 

Amtsráðið gat eigi orðið við beiðni Sigurðar Símonarsonar á Steini í Skagafjarðar- 

sýslu, um að helmingur af kostnaði við heimflutning daufdumbs sonar hans, Ólafs, 

frá Kaupmannahöfn á Sauðárkrók, greiddist úr jafnaðarsjóði, sbr. 2. og 3. gr. í 

tilsk. 26. febr. 1872, um kennslu heyrnar- og málleysingja o. f., og fjellst á að 

forseti ráðsins hafði þegar með brjefi 15. apríl þ. á. skipað hlutaðeiganda sýslu- 

manni, að ganga ríkt eptir Alutningskostnaðinum, sem goldinn hafði verið fyrirfram 

úr jafnaðarsjóði, samkvæmt fyrirmælum stjórnarráðsins, bjá framfærslusveit Ólafs, ef 

faðir hans eigi gæti borgað kostnaðinn. 

Var rædd og samþykkt áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins 1888. 

Tekjur. 

1. Áætlaðar eptirstöðvar frá 1887 . ...... 800 kr. 

2. Jafnaðarsjóðsgjald . 20... 3200 — 4000 kr. 

23, dag ágústmán. 1887. 

Reykjavík 1887. Prentsmiðja Ísafoldar. 
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Gjöld. 

1. Amtsráðið . 2. 2000 020... 250 kr. 
2. Til såttamåla . 2... 100— 

3. Til heilbrigðismála . . .. . ….… …. 200 — 

4. Til menntunarmåla (hjer af til bókasafnsins 200 kr.)  . 1000 — 

5. Til heyrnar- og málleysingja . . . . 80 — 

6. 4. og síðasta afborgun og leigur til 18. oktbr. 1888 af 
2000 kr. láni úr landsjóði í tilefni af fjárkláðanum . . 520 — 

7. 1. afborgun og leigur af láninu til Skjálfandafljótsbrú- 

ANDAR 00 — 

8. Óviss útgjöld . . . 0... .550—  4000kr. 

5. Amtsráðið veitti kvennaskóla Eyfirðinga á Laugalandi 300 kr. styrk úr jafnaðarsjóði 

með því skilyrði, að forseta ráðsins yrði send skýrsla um kennsluna á skólanum og 

ástand hans á kennsluárinu 1886—87, og um vorprófið. 

6. Sömuleiðis veitti amtsráðið kvennaskóla Húnvetninga og Skagfirðinga á Ytri-Ey 

300 kr. úr jafnaðarsjóði, og var fram lögð skýrsla um kennslunaáskólanum og ástand 

hans á kennsluárinu 1886— 87, svo og um afstaðið vorpróf. 

7. Enn fremur veitti amtsráðið 200 kr. styrk úr jafnaðarsjóði til alþýðuskóla Þingey- 

inga í Hljeskógum, og var fram lögð skýrsla um kennsluna á skólanum skólaárið 

1886—-87, og um afstaðið vorpróf. Forseti skýrði frá, að alþýðuskóli á Akureyri 

hefði eigi verið haldinn veturinn 1886--8!. 

8. Forseti skýrði frá, að skrá yfir bækur amtsbókasafnsins á Akureyri hefði komið út 

á öndverðum síðastliðnum vetri, og yrði hvert eintak selt á 50 a. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld safnsins fyrir 1986 var endurskoðaður, og fann 

amtsráðið ekkert að athuga við hann. 

Kosinn var síra Matthías Jochumsson, prestur til Akureyrar, Í forstöðunefnd 

bókasafnsins, sem er skipuð 3 mönnum. 
Amtsráðið lagði til safnsins 250 kr. úr jafnaðarsjóði, og skyldi þar af ganga 

3. afborgun á kaupverðinu fyrir stofuna í fangahúsinu, sem amtsráðið keypti af 

Akureyri. 

9. Fram lagðir voru eptirfylgjandi reikningar fyrir 1386 yfir tekjur og gjöld sjóða, sem 

standa undir umsjón amtsráðsins. 

1. Búnaðarsjóðs norður- og austuramtsins, 

2. Búnaðarskólasjóðs norður- austuramtsins, 

3. Styrktarsjóðs fátækra ekkna og munaðarlausra barna í Eyjafjarðarsýslu og 

Akureyrarkaupstað, 

4. Gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar til fátækra í Vopnafjarðarhreppi, 

5. Gjafasjóðs Pjeturs sýslumanns Þorsteinssonar til fátækra í Vallanessókn, og 

6. Prentsmiðjusjóðs norður- og austuramtsins. 

Reikningarnir voru yfirskoðaðir, og fann amtsráðið ekkert við þá að athuga. 

10. Samkvæmt meðtekinni bænarskrá frá stjórnarnefnd búnaðarskólans á Hólum veitti 

amtsráðið skólanum 300 kr. úr búnaðarsjóði amtsins, sem skyldi útborgast, þegar 

ársleigurnar til 11. júní væri innheimtar. 

11. Forsseti kýiði frá, að landshöfðingi hefði samkvæmt tillögum amtsráðsins med
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brjefi 31. desbr. f. á. veitt 25 búnaðarfjelögum samtals 1597 kr. styrk af því fje, 

sem ætlað var til eflingar búnaði fyrir nefnt ár. 

Í tilefni af brjefi landshöfðingja, 24. febr. þ. á., þar sem hann skorar á amtsráðið 

að láta uppi í tíma tillögur um styrkveitingar til búnaðarfjelaga og búnaðarskóla 

eða annara búnaðarfyrirtækja af því fje, sem tiltekið er í fjárlögunum 1886 —87, 

10. gr. C. 4., ljet ráðið í ljós, að það byggist við, að umdæminu hlotnaðist um 

4000 kr. af þessari fjárveiting, eins og að undanförnu, og vildi leggja það til, að 

búnaðarfjelög fengi allt að því 1500 kr. af nefndri upphæð, sem útbýtt yrði eptir 

þeim reglum, sem ráðið hefir fylgt að undanförnu; skyldi því birta auglýsing í 

„Fróða*, „Norðurljósinus og #Anstra>, og skora á búnaðarfjelög, að gefa sig fram 

svo tímanlega, að bænarskrá þeirra og skýrslur um unnar jarðabætur væri komnar 

til forseta amtsráðsins fyrir 30. oktbr. næstkomandi, en þan fjelög, sem bænar- 

skrár og skýrslur væri ekki komnar frá innan þess tíma, mættu eigi búast við að 

fá nokkurn styrk. 
Þeim 2500 kr., sem eptir væri, vildi amtsráðið mæla fram með að yrði skipt 

milli búnaðarskólanna á Hólum og á Eyðum, þannig að Hólaskólinn fengi 1542 kr. 

og Eyðaskólinn 958 kr.; við þessar tillögur sínar tók  amtsráðið tillit til þess, að 

hinn síðarnefndi skóli mundi eiga kost á að fá vextina af hinni föstu innstæðu 

styktarsjóðsins handa þeim, sem bíða tjón af jarðeldi á Íslandi, 884 kr., en að 

Hólaskólinn fengi 300 kr. styrk úr búnaðarsjóði amtsins ; reikningar yfir tekjur og 

gjöld skólanna fyrir 1886—87 skyldi vera komnir til forseta amtsráðsins áður en 

styrkurinn væri útborgaður. 

Enn fremur vildi amtsráðið samkvæmt beiðni sýslunefndarinnar í Norðurmála- 

sýslu mæla með því við landshöfðingja, að búnaðarskólanum á Eyðum veittist árs- 

vextirnir af áðurnefndum  styrktarsjóði fyrir 1886, þegar reikningur yfir tekjur 

og gjöld skólans fyrir 1886—8T væri kominn til forseta amtsráðsins, og skýrsla send 

bæði til landshöfðingja og amtsráðs um athafnir skólans og ástand hans á sama 

tímabili. 

Í brjefi, 29. apríl þ. á., hafði landshöfðingi leitað álita amtsráðsins um erindi nokk- 

urt frá Hermanni Hjálimarssyni á Húsavík, þar sem hann sækir um leyfi til að 

fá hrút fluttan til Húsavíkur frá Skotlandi, til að gjöra kynblendingatilraun með 

honum. 

Amtsráðið vildi leggja það til, að leyfið yrði veitt með “eim skilyrðum, að 

sækjandi sýndi lögreglustjóra vottorð hlutaðeiganda yfirvalds og konsúls á þeim stað, 

þaðan er hrúturinn yrði fluttur, um það, að hann væri heilbrigður, að hrúturinn 

yrði skoðaður af lögreglustjóra og lækni, áður en hann væri fluttur í land hjer, og 

að honum skyldi þegar lógað, ef sýktur reyndist, en ef hann væri heilbrigður, 

skyldi honum samt haldið sjer undir tilsjón lögreglustjóra í 6 vikur að minnsta 

kosti. 

Út af erindi nokkru frá Árna sýslanefndarmanni Þorkelssyni á Geitaskarði, þar sem 

hann skýtur til amtsráðsins úrskurði sýslunefndarinnar í Húnavatnssýslu, 28. febr. 

þ. á., á ítsvarsmáli sínu, — en með þessum úrskurði hafði sýslunefndin frávísað 

kæru hans, sjer í lagi af þeirri ástæðu að krafa kæranda gagnvart hreppsnefndinni 

væri með öllu óákveðin, — ályktaði amtsráðið, að þótt rjettara hefði verið að stað- 
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festa úrskurð hreppsnefndarinnar en að frávísa kæru Árna Þorkelssonar, þá hefði 
sýslunefndin samt eigi farið fram yfir vald sitt í þessu, og yrði því úrskurður henn- 
ar að vera endilegur, sbr. 19. gr. sveitarstjórnartilskipunarinnar. 
Þar næst tók amsráðið til umræða kæra nokkra frá hreppsnefndinni í Vindhælis- 
hreppi, sem oddviti sýslunefndarinnar í Húnavatnssýslu hafði sent amtsráðinu, og 
þar sem hreppsnefndin skýtur því til amtsráðsins, hvort hreppurinn sje skyldur til 
að borga kostnað áreiðar við setning landamerkja á svonefndum almenningi á Skaga- 
heiði. gagnvart þeim, sem land ættu að honum bæði í Vindhælishreppi í Húna- 
vatnssýslu og í Skefilsstaðahreppi í Skagafjarðarsýsln, eða rjettara, gagnvart hrepp- 
um þessum, en það er eigi annað að ráða af fyrirliggjandi gjörðabókarútskript, við- 
víkjandi sýslunefndarfundarhaldi 93. febr. 1885, en að þeir 3 áreiðarmenn, sem 
sýslunefndin í Húnavatnssýslu útnefndi til þessarar áreiðar á móti jafnmörgum úr 
Skagafjarðarsýsla, ætti einnig að tiltaka takmörkin á almenningnum milli Húna- 
vatnssýslu og Skagafjarðarsýslu eða milli áðurnefndra hreppa. Til vara hefir hrepps- 
nefndin krafizt þess, að, ef Vindhælishreppi yrði gjört að greiða þennan áreiðar- 
kostnað þeirra 3 áreiðarmanna, sem sýslunefndin í Húnavatnssýslu tilnefndi, annað- 
hvort að öllu leyti, eða að helmingi til móts við þá, sem land ættu að almenningn- 
um, eða til móts við sýslusjóð, eins og átti sjer stað í Skagafjarðarsýslu, þá yrði 
kostnaðarreikningur áreiðarmanna færður niður. 

Að hyggju amtsráðsins lá það fyrir utan verksvið sýslunefndanna í Húnavatns- 
sýslu og Skagafjarðarsýslu, að hlutast nokkuð til um þetta mál, heldur áttu þær að 
láta hlutaðeigendur, hvort sem það eru hrepparnir, sem áður voru nefndir, eða þeir 
menn, sem eiga land að almenningnum, útkljá þrætu sína á þann hátt, sem landa- 
merkjalögin gjöra ráð fyrir, en hjer við bætist enn fremur, að takmörk milli sýslna 
eða hreppa, sem þingháa, verða eigi sett nema með lögum, og er það annað mál, 
að takmörk milli þingháa sjeu svo ákveðin, að þau fylgi takmörkum einstakra jarða 
eða landa, sem ágreiningur getur verið nm. 

Með því nú samt sem áður lítur svo út, sem samkomulag hafi komizt á milli 
partanna, og þetta samkomulag sje í þarfir Vindhælishrepps, þá ályktaði amtsráðið, 
að sú ákvörðun sýslunefndarinnar skyldi standa óröskuð, að áreiðarkostnaðurinn, 
sem hjer er spursmál um, greiðist úr hreppssjóði Vindhælishrepps, þó þannig, að 
reikningur Ólafs Ólafssonar á Keldulandi færist niður um 3 kr., ár því hann að eins 
notaði 1 hest við áreiðina, en ekki 2; að öðru leyti áleit ráðið, að reikningur hans 
og Jakobs Jósefssonar á Árbakka væri sanngjarnir, þegar tekið væri tillit til þeirra 
örðugleika, sem áreiðinni hefði verið samfara. 

Amtsráðið gat eigi veitt áheyrn bænarskrá nokkurri frá skipasmið Einari Hjalta- 
syni, þar sem hann fer þess á leit, að ráðið veiti eða útvogi sjer styrk til lífsupp- 
eldis í elli sinni, svo sem í viðurkenningarskyni fyrir skipasmíði. 
Forseti ráðsins skýrði frá vegabótum þeim, sem gjörðar höfðu verið á fjallvegum 
1886 (Vaðlaheiði og Öxnadalsheiði), og frá fjárveitingum landshöfðingja til fjallvega á 
þessu yfirstandanda ári, en landshöfðingi hafði eigi sjeð sjer fært að veita meira en 
2500 kr. til framhalds veginum yfir Vaðlaheiði og 150 kr. til aðgjörða á vegunum yfir 
Siglufjarðarskarð og Vatnsskarð Skagafjarðarsýslumegin. Forseti skýrði frá, að hann 
hefði beðið um 4000 kr., til þess að styrkja sýsluvegasjóði til að bæta sýsluvegi á
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aðalpóstleiðunum, en landshöfðingi hefði í brjefi 7. f. m. tilkynnt sjer, að hann 
treystist ekki til að veita neitt fje til sýsluvega í norður- og austuramtinu enn sem 

komið væri, og ályktaði ráðið að ítreka fjárbeiðni forseta, þar sem eigi síður væri 

mikil þörf á þessari fjárveiting hjer í amtinu, en í hinum ömtunum, og þar að auki 

mikilsvert að útvega mönnum atvinnu. 

Amtsráðið tók aptur til umræðu spursmálið um að varða veginn milli Gríms- 

staða á Fjöllum og Biskupsvörðu (sbr. skýrslu um fund amtsráðsins 18. og 19. júní 

1886, Stjórnartíðindi 1886, B, bls. 114), og var fram lagt brjef sýslumannsins í 

Þingeyjarsýslu, 24. júlí f. á., og álit það, sem sýslunefndin í Norðurþingeyjarsýslu 

hafði látið uppi um þetta málefni á fundi sínum 22.— 24. marz 1887. 

Vegarspottinn frá Grímsstöðum að Biskupsvörðu verður að áliti amtsráðsins aldrei 
skoðaður öðruvísi en sem sýsluvegur, þar sem hann er í byggð (í hinum svonefndu 

Fjöllum eða Fjallabygeð), enda er framhald vegarins frá Biskupsvörðu fram hjá 

Víðidal og Möðrudal að Skjöldólfsstöðum sýsluvegur Norðurmúlasýslu; amtsráðið 

gat því eiei hlutazt til um að láta varða veg þennan og útvega fje til þess, eins og 

sýslunefnd Norðurþingeyinga virðist vilja, heldur vildi amtsráðið skora á nefndina, 

að taka þennan vegarkafla upp í tölu sýsluvega; en þar sem hann væri á aðalpóst- 

leið, mundi sýsluvegasjóðurinn fá styrk til vörðuhleðslunnar úr landsjóði. Aptur á 

móti áleit amtsráðið, að vegarkaflinn frá Jökulsá á Fjöllum upp að Grímsstöðum 

yrði að skoðast sem partur af fjallveginum yfir Mývatnsöræfi og Dimmafjallgarð, 

sbr. augl. 9. nóvbr. 1876, um fjallvegi. 

Í brjefi 3. maí þ. á. hefir sýslumaðurinn í Norðurmúlasýslu fyrir hönd sýslu- 

nefndarinnar farið þess á leit, að fá samþykki amtsráðsins til þess að nokkru fje 

úr sýsluvegasjóði yrði varið til þess að endurbæta sýsluveginn yfir Fjarðarheiði, sem 

er á aðalpóstleið, þótt amtsráðið áður hefði samþykkt, að þessi vegur yrði lagður 

niður eða sameinaður við fjallveginn yfir Vestdalsheiði, þar sem það, ef til vill, 

ætti langt í land, að þessi fjallvegur yrði endurbættur að fullu og lagður í þá stefnu, 

er til ætlazt væri. 

Með því að amtsráðið hafði á fundi sínum 19. og 20. desbr. 1882 (sbr. Stjórn- 

artíðindi 1884, B. bls. 10) að eins samþykkt, að Fjarðarheiðarveginn mætti leggja 

niður, svo framarlega sem sýslunefndin áliti þetta fyrirkomulag hentugt eptir skoð- 
un kunnugra manna, og ráðið hafði haft fyrir augum, að nýi vegurinn yfir Vest- 

dalsheiði væri fullgjörður áður, gat amtsráðið ekki verið því mótfallið, að sýslu- 

vegasjóður legði fje til nauðsynlegustu vegabóta á Fjarðarheiðarveginum, enda var 

vetrarvegurinn yfir Fjarðarheiði í Norðurmúlasýslu varðaður sumarið 1884. 

Fram lagt var erindi nokkurt frá bændunum Sigurgeiii Pjeturssyni í Reykjahlíð 
og Sigurjóni Kristofferssyni á Grímsstöðum við Mývatn, um að fjallvegurinn yfir 
Mývatnsöræfi yrði varðaður, og álit sýslumannsins í Þingeyjarsýslu um þessa vega- 

bót, en sýslumaðurinn ræður frá, að verja meiru fje, en komið væri, til vegarins, 

af því að hann væri upphaflega eigi heppilega valinn sem aðalpóstleið, enda yrðu 

aðrir fjallvegir, sem væri ógjörðir, að sitja fyrir. Amtsráðið áleit, að það væri 

nauðsynlegt að varða veginn, þegar fje fengist til þess, en var samdóma sýslumanni 

um það, að aðrir fjallvegir, sem verið væri að vinna að nú, og væri mjög fjölfarnir 

(t. a. m. Vaðlaheiðarvegurinn og Vestdalsheiðarvegurinn o, fl), yrðu að sitja fyrir. 
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Enn fremur var fram komin beiðni frá sýslumanninum í Suðurmúlasýslu um 
meðmæli amtsráðsins til fjárveitingar úr landsjóði til fjallvegarins yfir Lónsheiði ; 
amtsráðið varð að álíta, að vegagjörð þar væri næsta nauðsynleg, og fól forseta 
sínum að biðja um fje til vegagjörðar þessarar, þegar hann sæi sjer það fært, vegna 
annara vegabótafyrirtækja, sem eigi væri búið að ljúka við. 

18. Amtsráðið samþykkti þá uppástungu sýslunefndarinnar í Norðurmúlasýslu, að veg- 
urinn frå Hreinstöðum út að Ósi í Hjaltastaðapinghá skyldi vera sýsluvegur. 

19. Amtsráðið gat eigi samþykkt þá uppástungu sýslunefndarinnar í Húnavatnssýslu, 
að vegurinn frá Gljúfurá norður að svonefndum Klofasteini, sem væri kaupstaðar- 
vegur til Blönduóss, yrði tekinn upp í sýslavegatölu, af þeirri ástæðu að annar 
vegur, sem er sýsluvegur, sumsje vegurinn yfir Gljúfurá að Skriðuvaði á Vatnsdalsá 
norður Axlarbala, liggur hjer um bil samhliða til kauptúns. 

20. Samkvæmt beiðni hlutaðeigandi sýslunefnda samþykkti amtsráðið, að jafna mætti 
niður fyrir 1887 til sýslusjóða í Þingeyjarsýslunum 11 aurum á hvert lausafjár- og 
fasteignarhundrað, til sýslusjóðsins í Norðurmúlasýsln 15 aurum, og sýslusjóðs Suð- 

urmúiasýslu 23 aurum á hvert hundrað. 
Fundi frestað til næsta dags. 

21. Forseti fram lagði erindi frá Halldóri Sigurðssyni á Hólum í Laxárdal í Þingeyjar- 
sýslu, þar sem hann sækir um 200 kr. styrk til þess að kynna sjer á Reynivöllum 

í Kjós fiskirækt og laxa- og silungsklak af því fje, sem amtsráðið kynni að hafa 

til umráða, og ætlað væri til vísindalegra og verklegra fyrirtækja. Amtsráðið hafði 
þegar rætt og samið tillögur sínar um útbýting á þvi fje, sem ætlað er til eflingar 

búnaði, þegar þessi bænarskrá barst því, enda hefir amtsráðið eigi nægilegt fje til 

umráða sem stendur, er hinn umsótti styrkur yrði veittur af. Af þessum ástæðum 

gat amtsráðið eigi veitt hinn umbeðna styrk að svo komnu. 

(Framhald). 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI 
samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 og 1887. 

10. gr. C 4. 

Af fje því til eflingar búnaði, sem landshöfðinginn hefur beinlínis umráð yfir, voru samkvæmt 

tillögum amtsráðs vesturamtsins veittar 2466 kr. 67 a. til búnaðarskólans í Ólafsdal fyrir árið 1887. 

Samkvæmt meðmælum hlutaðeigandi amtmanns voru samþykktar tillögur : 

sýslunefndarinnar í Húnavatnssýslu um að verja 780 kr. (sbr. Stjtíð. þ. á. B. bls. 

11), til styrktar búnaðarskólannm á Hólum í Hjaltadal, 

sýslunefndarinnar íSkagafjarðarsýslu um að verja 740 kr. (sbr. Stjtíð. þ. á. B. 

bls. 11) til styrktar sama skóla, 

bæjarstjórnarinnar á Akureyri um að verja 40 kr. (Stjtíð. þ. á. B bls. 11) til að 

kaupa jarðepli til útsæðis í garða bæjarins, 

sýslunefndanna í Suðurþingeyjarsýslu og Norðurþingeyjarsýslu um 

að verja 560 kr. og 220 kr. (sbr. Stjtíð. þ. á. B. bls. 11) til launa fyrir jarðabótastörf í sýslunum, 

sýslunefndarinnar í Norðurmúlasýslu um að verja 580 kr. (sbr. Stjtíð. þ. á. B. 

bls. 11) að helmingi til búnaðarskólans á Eyðum, en að hinum helmingnum til styrktar búnaðarfjelög- 

um í sýslunni, 

sýslunefndarinnar í Suðurmúlasýslu um að verja 530 kr. til verðlauna fyrir jarða- 

bætur og til styrktar búnaðarfjelögum.
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Samkvæmt tillögum amtsráðs norður- og austuramtsins var af fje því, til eflingar búnaði, sem 

landshöfðinginn hefir beinlínis umráð yfir, veitt 

1. til búnaðarfjelaga í amtinu eptir nánari uppástungu amtmanns . „ . . . „ 1500kr 

2. — búnaðarskólans á Hólum . 2... 549 — 

3. — búnaðarskólans á Eyðum . . 2... FI 20008044. — 

Samkvæmt tillögum amtsráðs suduramtsins var af sama fje veitt: 

1. — þess að veita vatni yfir sandinn milli Skaptár og Geirlandsár á Síðu í því 

skyni að hepta sandfok. 2... 00 — 

2. — búnaðarfjelags suðuramtsins . . 2... . une 4. 1500 — 

3. — framhalds varnargarði gegn sjávargangi fyrir Stóru- Háeyrarlandi austur að 

Litlahraunsmörkum 2... 1000 — 

4. — búnaðarfjelags Grímsnesshrepps 2... Ð0— 

5. — búnaðarfjelags Hrunamannahrepps „2... 100 — 

6. — framhalds á jarðbótum í Safarmýri . 2... . .……. 233— 33 a. 

7. — bunadarfjelags i Borgarhafnarbreppi i Austur-Skaptafellss. til verkfærakaupa 50 — 

8. — jarðræktarfjelags Mosfells og Kjalarnesshreppa 2... 100— 

Samkvæmt tillögum hlutaðeigandi amtmanns (sbr. Stjórnartíð. 1887 B, bls. 11) voru sam- 

þykktar uppástungur : 

Sýslunefndarinnarí Ísa fjarðarsýslu um að verja 350 kr. til fyrirhugaðrar búskapar- 

sýningar á Ísafirði 1888, 150 kr. til ferðabúfræðings um Sljettu- og Grunnavíkurhreppa, og 50 kr. 

til verðlauna fyrir jarðabætur. 

Sýslunefndarinnar í Barðastrandarsýslu um að verja 380 kr. til launa handa ferða- 

búfræðingi. 

SýslunefndarinnaríStrandasýslu um að verja 220 kr. til styrktar við framkvæmdir á 

jarðabótastörfum í sýslunni. 

Sýslunefndarinnar í Dalasýslu um að verja 180 kr. til launa handa ferðabúfræðingum, 

100 kr. til styrktar handa búnaðarfjelagi Saurbæjarhrepps og 80 kr. handa búnaðarfjelagi Hvamms- 

hrepps. 

Sýslunefndarinnar í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu umað verja 490kr. sum- 

part til launa handa ferðabúfræðing og sumpart til verkfærakaupa. 

Sýslunefndarinnar í Vestur-Skaptafellssýslu um að verja 155 kr. til að moka 

Kúðós fram, milli Sandfjöru og Mýrafjöru í því skyni, að Kúðafljót renni síður yfir Meðallandið, 

og 155 kr. til að framhalda vatnsveitingum á söndunum fyrir sunnan Síðuna. 

Sýslunefndarinnar í Austur-Skaptafellssýslu um að verja 100 kr. til styrktar 2 

búnaðarfjelögum, 50 kr. handa hvoru og 70 kr. til verðlauna handa 2 mönnum fyrir jarðabætur. 

Sýslunefndarinnar í Rangárvallasýslu um að verja 400 kr. til ferðabúfræðings, 

50 kr, í viðbót til verkfærakaupa, 100 kr. til búnaðarfjelags Hvolhrepps og 230 kr. til verðlauna 

fyrir jarðabætur, er unnar sjeu með ráði búfræðings. 

Sýslunefndarinnar í Gullbringusýslu um að verja 450 kr. til launa handa 2 búfræð- 

ingum, 40 kr. til að hlaða vörður á Andríðsey til leiðbeiningar sjófarendum fyrir Kjalarnestanga og 

150 kr. til að gjöra skipakví við Hafnarfjörð. 

Sýslunefndarinnar í Árnessýslu um að verja 400 kr. til launa handa búfræðingi, 165 kr. 

til jarðabóta á 4 jörðum í Grímsnesshreppi, til framhalds framskurðar í Hraungerðis- og Stokks- 

eyrarhreppum, 165 kr. í hvorum og 35 kr, að viðbættum 130 kr., er voru eptir ónotaðar frá 1886, 

til framhalds framskurðar í Hjallafor í Ölvesi og afveitingar Hengladalsár. 

Sýslunefndarinnar í Borgarfjarðarsýslu um að verja 380 kr, til að styrkja búnaðar- 

fjelög sýslunnar, og skyldi styrksupphæðin handa hverju fjelagi fara eptir framkvæmdum þess. 

Bæjarstjórnarinnar í Reykjavík um að verja 200 kr. til að halda áfram framræzlu í 

Vatnsmýrinni. 

0. gr. C 5. 

Veittar 300 kr. til endurbóta á fjallveginum yfir Laxárdalsheiði. 

Veittar 80 kr. til endurbóta á nokkrum hluta sýsluvegarins um Norðurárdal í Mýrasýslu, 

einkum á kaflanum fyrir neðan svo nefnt „Bæli“. 

1887
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18. gr. BVb. 

Heitið 100 kr. styrk til barnaskólans á Siglufirði veturinn 1887—88. 

13. gr. B V c. 

Veittar 500 kr. til alþýðuskólans í Hljeskógum í Þingeyjarsýslu 

16, gr. 14. 

Cand. mag. Jóni Þorkelssyni veittur af ráðgjafanum 600 kr. styrkur til að búa undir prentun 
efni í „ Diplomatarium Islandicum“. 

17. gr. 

Af fje því, sem ræðir um í þessari fjárlagagrein, var varið 250 kr. til að borga 1000 expl. af 

ritgjörð um súrhey eptir Árna landfógeta Thorsteinson, til gefins útbýtingar meðal almennings. 

LÖGTIGN. 

21. maí var landlækninum á Íslandi veitt af konungi lögtign í 3. tignarflokki nr. 9. 

LEYFISBRJEF TIL LYFJAVERZLUNAR. 

27, maí var cand. pharm. H. J. Ernst veitt konungsleyti til að reka lyfjaverzlun á Seyðis- 

firði með því að maður sá, kand. S. 0. Kjær, er 1886 hafði fengið samskonar leyfi (sbr. Stjtíð. 1886 B. 
bls. 124) hafði lýst því yfir, að hann ætlaði sjer eigi að nota leyfi þetta. 

AMTSRÁÐSKOSNING. 
Í amtsráð norður- og austuramtsins var 17. maí Þ. á, endurkosinn Einar umboðsmaður 

Ásmundsson til 6 ára (1887—1892) með 49 atkv., og til vara Jón Sigurðsson un boðsmaður 

og alþingismaður á Gautlöndum fyrir sama tímabil, með 35 atkv. Ennfremur var kosinn varamaður í 

amtsráðið fyrir 1887—1889 (sbr. Stjtíð. 1885 B bls.88) Ólafur Briem, alþingismaður á Frostastöð- 
um með 29 atkv. 

EMBÆTTISSKIPUN OG LAUSN FRÁ SÝSLAN. 

28. júlí var hjeraðslæknisembættið í 12. læknishjeraði veitt af konungi hjeraðslækni í 17. 

læknishjeraði, Ásgeiri Blöndal. 

22. júlí var umboðsmanni Reynistaðarklausturs, Ólafi Sigurðssyni veitt lausn frá um- 

boðsmannsstörfum frá fardögum 1888 að reikna. 

ÓVEITT EMBÆTTI. 

a, sem ráðgjafinn fyrir Ísland hlutast til um veitingu á: 

Hjeraðslæknisembættið í 17. læknishjeraði (Vestur-Skaptafellsýslu). Launin eru 1500kr. á ári. 

Sæki aðrir en Íslendingar um embætti þetta, eiga þeir samkvæmt konungsbrjefi 8. apríl 1844 

og konungsúrskurðum 27. maí 1857 og 8. febr. 1863 að láta bónarbrjefum sínum fylgja fullnægjandi 

vottorð um, að þeir kunni íslenzku, 

Auglýst 30. júlí 1887. 

Bónarbrjefin eiga að vera komin til ráðgjafans 14. oktbr. 1887. 

b, sem landshöfðingi veitir: 

Hvammsprestakall í Skagafjarðarprófastsdæmi, (ilvamms- og Ketu-sóknir). Brauðið er metið 

929 kr. 34 a. Auglýst 30. júlí 1887. 

Gaulverjabæjar prestakall í Árnessprófastsdæmi (Gaulverjabæjar- og Villingaholts-sóknir). 

Prestsekkja er í brauðinu, sem nýtur '/, af föstum tekjum þess. Brauðið er metið kr. 1398.61. Aug- 

lýst 3. ágúst 1887. 

Brauð þessi veitast með þeim fyrirvara, að þeir er þau fá, verða að sætta sig við rýrnun þá 

á tekjum þeirra, er leitt getur af ákvörðun í 16. gr. laga 19. febr, 1886. 

SÝSLAN LAUS. 
Umboðið yfir Reynistaðarklaustursjörðum, er verður veitt frá fardögum 1888, 

þannig að sá, er umboðið fær, innheimti landsskuldirnar á næstkomandi vori. Umboðsmaður hefir í 

laun sjöttung ('/ eður 16?/,%/%) af umboðstekjum þeim. er hann innheimtir, en verður að standa lands- 

sjóði skil á þeim í peningum eptir verðlagsskrá, þó þær sjeu greiddar honum í landaurum.  Umboðs- 

maður verður að setja veð eptir nánari ákvörðun landshöfðingjans. 

Bónarbrjef um sýslan þessa eiga að stílast til landshöfðingja, en sendast amtmanninum yfir 

norður- og austuramtinu innan ársloka 1887,
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um Borðeyri, Prestsbakka og Hrófberg í Steingrímsfirði, Bjarnarfjarðarháls og Bala að Kúvíkum 
í Reykjarfirði, og snýr þaðan aptur eptir sólarhringsdvöl sömu leið. 

ÍSAFJARÐARSYSLUPÓSTARNIR eru tveir og fara frá Ísafirði þegar eptir komu vestan- 

póstsins þangað. Fer annar um Holt í Önundarfirði að Þingeyri við Dýrafjörð. og snýr þaðan 

aptur eptir 19 tíma dvöl sömu leið til Ísafjarðar: þó má póstur þessi, eptir nánari ákvörðun 

póstafgreiðslumannsins á Ísafirði, þegar nægur tími er til, fara allt að Rafnseyri við Arnar- 

fjörð. Hinn fer sjóleiðis frá Ísafirði til Snæfjalla, þaðan tilStaðar í Grunnavík og þaðan aptur 

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

SKAGASTRANDARPÓSTURINN fer frá Sveinstöðum um Blönduós að Skagaströnd daginn 

eptir komu norðanpóstsins að Sveinsstöðum frá Stað, og snýr aptur eptir sólarhringsdvöl á 

Skagaströnd. 

SIGLUFJARÐARPÓSTURINN leggur á stað frá Víðimýri daginn eptir komu norðanpóstsins 

þangað frá Stað; fer um Sauðárkrók, Hofsós og Haganes til Siglufjarðar. og snýr aptur sömu 
leið eptir sólarhrinssbið þar. 

EYJAFJARÐARSYSLUPÓSTURINN fer frá Akureyri daginn eptir komu norðanpóstsins 
þangað frá Stað, að Tjörn í Svarfaðardal, og snýr aptur eptir sólarhringsdvöl þar. 
ÞINGEYJARSYSLUPÓSTARNIR eru tveir. Per annar á stað frá Grenjaðarstað þegar er 

Seyðisfjarðarpósturinn er þangað kominn frá Akureyri, kemur við á Húsavík, Skinnastöðum og 

Presthólum og mætir á Raufarhöfn hinum Þþingeyjarsýslupóstinum. Sá póstur fer frá Vopna- 

firði sama dag og hinn pósturinn á að fara frá Grenjaðarstað og kemur við á Sauðanesi og 
Svalbarði. Þegar báðir þingeyjarsýslupóstarnir eru komnir tíl Raufarhafnar, snúa þeir aptur 
sömu leið til Grenjaðarstaðar og Vopnafjarðar, og má Seyðisfjarðarpósturinn eigi fara frá 
Grenjaðarstað á leiðinni til Akureyrar fyr en annar þeirra er kominn aptur að Grenjaðarstað. 
MU A UPÓSTUR fer frá Höfða í Vall ahreppi undir eins og aðalpóstarnir eru komnir 

báðir til þessarar póstafgreiðslu  (Eskifjarðarpóstur frá Bjarnanesi og Seyðisfjarðarpóstur frá 
rim st BO nn) um Hrafnabjörg til Vopnafjarðar, og snýr aptur þaðan eptir sólarhringsdvöl. 

ÁRNESSYSLUPÓSTARNIR eru þrír og fara þeir allir á stað frá Hraungerði svo fljótt sem 

unnt er, eptir að austanpóstur er kominn þangað frá Reykjavík. Einn þeirra fer um Ólafs- 

velli að Reykjum á Skeiðum, aunar að Arnarbæli í Grímsnesi, og snúa þeir báðir þegar aptur 
að Hraungerði; hinn þriðji fer ofan á Eyrarbakka og snýr þaðan aptur morguninn eptir að 
Hraungerði. 

VESTMANNARYJAPÓSTURINN fer frá Breiðabólstað að Ljótarstöðum daginn eptir komu 
austanpóstsins frá Reykjavík og snýr þegar aptur að Breiðabólstað. Þegar pósttaskan kemur 

frá Vestmannaeyjum að Ljótarstöðum, skal henni komið svo snemma að Breiðabólstað, að hún 
komist á austanpóstinn á leið hans til Reykjavíkur. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi, Reykjavík 18. ágúst 1887. 

Magnús Stephensen. 
Jón Jensson. 

Skýrsla 

um fund amlsráðsins Í norður- og austurumdæminu 3. og 4. júní 1887. 

Forseti skýrði frá, ad hann að fengnum öllum fylgiskjölum með reikningnum yfir 

tekjur og gjöld búnaðarskólans á Hólum fyrir 1883—84, og þeim rannsökuðum hefði 

samkvæmt umboði amtsráðsins samþykkt reikning skólans fyrir nefnt ár og fyrir 

1884—85, sem amtsráðið hafði áður yfirfarið og endurskoðað. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld skólans fyrir 1885--86, með tilheyrandi fylgi- 
skjölum og athugasemdum hinna kjörnu endurskoðenda hjeraðslæknis J. P. Hall- 

dórssonar á Klömbrum og alþingismanns Ólafs Briems á Frostastöðum var nú end- 

urskoðaður af amtsráðinu, sem fann ekkert við hann að athuga, og úrskurðaði at- 

hugasemdir endurskoðenda. 

1887 

83 

82



1887 

82 

114 

Áðurnefndir endurskoðendur reikningsins yfir tekjur og gjöld skólans fyrir 1885 

— 86 höfðu í brjefi, 26. marz þ. á., skotið því til forseta amtsráðsins, hvort ekki 

skyldi einnig leggja undir endurskoðun þeirra búreikning skólastofnunarinnar, en 

stjórnarnefndin væri á þeirri skoðun, að búreikningurinn heyrði undir fullnaðarendur- 

skoðun hennar. Amtsráðið ályktaði, að þótt rjeft væri, að stjórnarnefndin rannsak - 

aði búreikninginn, þá væri einnig uauðsynlegt, að endurskoðendur skólareikningsins 

fengi framvegis við endurskoðun hans ekki að eins búreikninginn, heldur og reikn- 

ing kirkjunnar að Hólum, til endurskoðunar og leiðbeiningar við endurskoðun skóla- 

reikningsins, enda hefir sýslunefndin í Húnavatnssýslu verið á sama máli. 

Amtsráðið samþykkti að stjórnarnefnd Hólaskólans hafði ráðið hinn fyrra skóla- 

stjóra Jósef J. Björnsson sem yfirkennara við skólann, og búfræðing Jón Hannesson 

frá Haukagili í Vatnsdal sem bústjóra, þannig að hann einnig hefði á hendi kennslu 

í tilteknum verklegum og bóklegum námsgreinum. Samning hjer að lútandi við 

yfirkennara Jósef J. Björnsson og reglugjörð fyrir bústjórann samþykkti amts- 

ráðið. 
Forseti fram lagði prentaða skýrslu um kennsluna á skólanum fyrir 1884—-85 

og 1885--86, og skýrslur um fundarhöld stjórnarnefndar skólans 12.— 16. maí, 7. 

og 8. oktbr. og 27. nóvbr. 1886 og 21. marz 1887. 

Forseti skýrði frá, að landshöfðingi hefði með brjefi 31. ágúst f. á, sem var 

fram lagt, tilkynnt sjer að hann sæi sjer ekki fært að veita Húnavatnssýslu og 

Skagafjarðarsýslu hið eptiræskta 10,000 kr. lán til húsabygginga að Hólum, sem 

amtsráðið hafði samþykkt á aðalfundi sínum 18. og 19. júní Í. á. 
Amtsráðið samþykkti, að sýslunefndin í Húnavatnssýslu mætti taka 150 kr. lán 

úr landsbankanum í Reykjavík til 3 ára í þarfir kirkjunnar að Hólum. 

Að endingu skýrði forseti frá því, að sýslunefnd Eyfirðinga hefði á fundi sín- 
um 21.--23. febr. þ á. hafnað því að sinni að ganga í fjelag við vestursýslurnar 

um búnaðarskólann að Hólum. 

Fram lagður var reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarskólans á Eyðum fyrir 

18<5—86 með fylgiskjölum ásamt með svonefndum jafnaðarreikningi Eyðaskólans 

fyrir sama tímabil. 

Amtsráðið ályktaði, að reikningshaldari skyldi senda amtsráðinu sundurliðaða 

eða nákvæmari skilagrein fyrir gjaldlið 4. í reikningi skólans, semsje 1884 kr., sem 

greiddar eru upp Í skuld hans við Gránufjelagsverzlun á Vestdalseyri. 

Enn fremur fram lagði forseti skýrslu skólastjóra um kennsluna á skólanum 

1885—86 og 29, tålublad af »Austra», 3. árg., sem hefir inni að halda skýrslu um 

ástand skólans, búskap á Eyðum og verklegar framkvæmdir. 

Með skírskotun til framlagðra endurrita úr gjörðabókum sýslunefndanna í báðum 

Þingeyjarsýslunnm 19.— 21. jan. og 22.—24. marz þ. á. skýrði forseti frá, að bún- 

áðarskólamál sýslnanna væri fallið niður að sinni, vegna þess að samningur við 

Stefán búfræðing Stefánsson komst eigi á. Amtsráðið ályktaði að skýra landshöfð- 

ingja frá þessu. 

Fram lögð voru eptirnefnd  endurrit af gjörðabókum sýslunefnda, sem voru yfir- 

farin. 

a. Frá Húnavatnssýslu, fundargjörðir frá 11. júní 1886 og 28. febr. — 4. marz 

1887,
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b. Frá Skagafjarðarsýslu, fundargjörðir frá 9. júní 1886 og 3.—4. febr. 1887. 82 

Að svo miklu leyti, sem lán það upp á 150 kr., sem sýslunefndin hefir veitt 

í þarfir kirkjunnar að Hólum í Hjaltadal, eigi verður borgað á næsta reiknings- 

ári, samþykkir amtsráðið þessa lánveiting. 

c. Frá Eyjafjarðarsýslu, fundargjörðir frá 21.--23. febr. 1887. 

d. Frá Suðurþingeyjarsýslu, fundargjörðir frá 9. júní og 29. septbr. 1886 og 19. 

—21. jan. 1887. 

e. Frá Norðurþingeyjarsýslu, fundargjörðir frá 31. maí og 23. septbr. 1886 og 22. 

— 24, marz 1887. 

f. Frá Norðurmúlasýslu, fundargjörðir frá 14. septbr. 1886 og 14. apríl 1887. 

Amtsráðið athugaði, að sýslunefndin hafði leyft Fellahreppi, Fljótsdalshrejpi og 

Loðmundarfjarðarhreppi að taka lán úr landsbankanum, til þess að kaupa vörur 

fyrir, og koma á verzlun þannig, að hönd seldi hendi. það er auðsætt, að það 

liggur fyrir utau verkahring hreppsnefnda, eins og hann er ákveðinn með lög- 

um, að standa fyrir verzlunarfyrirtækjum eða pöntunarfjelörum, enda mundi 

slíkt fyrirkomulag eflaust verða til hins mesta tjóns fyrir sveitirnar, þegar fram 

í sækti.  Amtsrådid felldi því úr gildi hjer að lútandi ályktun  sýslunefndar- 
innar. 

g. Frá Suðurmúlasýsln, fundargjörðir frá 7. og 8. júní og 14. septbr. 1886, og 2. > 

maí 1887. 

Amtsráðið athugaði, að sýslunefndin hafði veitt Eyðahreppi, Skriðdalshreppi og 
Vallahreppi leyfi til að taka lán úr landsbankanum til vörukaupa, þannig að menn 

fengi lánaðar vörur á vorin, en borguðu á haustin, en það sem borgað væri, skyldi 

sumpart ganga til vaxtagreiðslu og afborgunar af bankaláninu, og sumpart til vöru- 

kaupa. Amtsráðið felldi úr gildi hjer að lútandi ályktun sýslunefndarinnar af sömu 

ástæðum, og taldar eru undir staflið Í. 

Fram lagðir voru eptirnefndir sýslusjóðsreikningar fyrir 1886, sem forseti ráðsins 

hafði yfirfarið áður, til rannsóknar og úrskurðar amtsráðsins. 

a. Við reikninginn úr Húnavatnssýslu fannst að athuga, að reikningshaldari hafði 

eigi tekið upp Í reikninginn þær TSO kr., er veittar voru úr landsjóði 1886 tl 
eflingar búnaði, eins og fyrir hafði verið lagt af amtmanni, sem landshöfðingi 

hefir falið umsjón með því, að fjárveitingum handa sýslum til eflingar búnaði 

yrði varið til þess, sem tilætlazt væri. 

b. Við reikninginn úr Skagafjarðarsýslu fannst ekkert að athuga; samt vildi amts- 

ráðið minna sýslunefndina á lán það upp á 500kr., sem veitt er af Eyjafjarðar- 

sýslu til Hólaskólans (sbr. skýrslu um fund amtsráðsins, 2. og 3. júní 1885, 

Stjórnartíðindi 1885, B, bls.94— 95). 

c. Reikningurinn úr Eyjafjarðarsýslu úrskurðast á þessa leið. 

Að því leyti sem endurskoðendur sýslunefndarinnar hafa athugað, að þeir ekki 

hafi haft í höndum fyrra árs reikning, svo að þeir eigi hafið getað gengið úr 

skugga um, hvort eign frá fyrra ári væri rjett talin, þá ber reikningshaldara að 

láta eptirleiðis endurskoðendum í tje þær upplýsingar, sem nauðsynlegar oru til 

þess, að þeir geti dæmt um, hvort reikningurinn sje rjettur, enda er þeim innan 

handar að ganga eptir þessum upplýsingum. 

Út af þeirri athugasemd endurskoðanda, að þeir hafi enga vissu fyrir því, að
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lausafjárhundruðin væri rjett talin, þar sem þeir eigi hafi haft í höndum tíunda- 

lista hreppstjóranna, sem teikningshaldari segist hafa tekið hundruðin eptir, enda 

skakki lausafjárhundruðunum meira og minna frá niðurjöfnunarskrám hreppanna, 

gat forseti þess, að hann hefði skrifað sýslumanni, og skorað á hann að rannsaka 

þetta, og eptir kringumstæðunum brýna fyrir hreppstjórum, að hafa samhljóða þau 

samrit aftíundarframtalsskýrslunni, sem þeir samkvæmt 45. gr. hreppstjórareglugjörð- 

arinnar eiga að láta sýslumanni, hreppsnefndum, prestum og kirkjueigendum í tje. 

Reikningshaldara ber að taka til greina athugasemdir endurskoðanda um, að 

eigi sje fært til tekna ó0 kr. sem gjald fyrir verzlunarleyti Magnúsar Sigurðs- 

sonar á Grund, og að oftalið sje sýslusjóðsgjaldið úr Hrafnagilshreppi um 1 

eyri, og úr Þóroddstaðahreppi um 1 eyri (ekki 4 aura, eins og; endurskoð- 

endur álíta). 

Gjaldliðirnir 7., 8. og 10. hefðu, eins og endurskoðendur taka fram, átt að 

slanda í undirdeildum um 11. tölulið, svo sem eptirstöðvar til næsta árs. 

Samkvæmt 23. fylgiskjalinu hefir einn kjörstjórinn við alþingiskosningarnar 

5. júní 1886 reiknað sjer 3 kr. í fæðispeninga og sem ferðakostnað ; samkvæmt 

38. gr. laga 14. septbr. 1877, um kosningar til alþingis, á kjörstjórinn 2 kr. á 

dag, og þar eð eigi er upplýst, að hann hafi notað meir en 1 dag til kjörstjórn- 
arstarfa, er gjaldliður 3. oftalinn um 1 kr. 

Samkvæmt framanstandandi athugasemdum og úrskurðum verður í sjóði til 

næsta árs 816 kr. ðð a., en ekki 765 kr, 37a., og eign til næsta árs (gjaldliðir 
7., 8., 10. og 11.) 1629 kr. 90 a. 

Vid reikninginn vid Nordurmulasyslu fannst ad athuga. 

Eptir fyrirmælum 38. gr. kosningarlaganna, 14. septbr. 1877, ber kjörstjórum 

ekki meira en 2 kr. á dag í fæðispeninga og ferðakostnað, og þar sem hinir 2 

kosnu kjörstjórar hafa talið sjer, annar 4 kr. og binn 6 kr. í ferðakostnað, þá 
eru hjer 10 kr. oftaldar, sem teljast til ábyrgðar. 

Samkvæmt þessu eru eptirstöðvar til næsta árs 72 kr. 74 a., en ekki 62 kr. 

14 a, 

Við reikninginn úr Suðurmúlasýslu fannst að athuga. 

Einum sýslunefndarmanninum hafa verið útborgaðar 6 kr. fyrir að úrskurða 
athugasemdir við jafnaðarreikninga breppasjóðanna (fylgiskjal 21), en syslu- 
nefndin á, samkvæmt því, sem fyrir er mælt í sveitarstjórnartilskipuninni, 20. 

gr., sbr. 38. gr., sjálf að úrskurða þessa reikninga, án þess að ákvörðunin í 3. 
gr. laga 9. jan. 1880, um breyting á nefndri tilskipun, geti komið hjer til greina. 
Samt má við svo búið standa í þetta skipti. 

Fyrir band á 2 bindum af Stjórnartíðindunum fyrir 1882—-84, og fyrir band 
á bók R. W. Bauers: Om Mönt, Maal og Vægtforbold, eru taldar 10 kr. með út- 
gjöldum. Bandið á síðarnefndri bók, sem samkvæmt fyrirmælum stjórnarráðsins 
á að fylgja sýslumannsembættinu, er sýslusjóði óviðkomandi, og skal reiknings- 
haldari endurgjalda sýslusjóðnum 3 kr., sem bandið á bókinni mun hafa kostað. 

Samkvæmt þessu verður eign sjóðsins til næsta árs 441 kr. 96a., en ekki 
438 kr. 96 a. 

520 kr., sem veittar voru sýslunni til eflingar búnaði 1886, hefðu, samkvæmt 

brjefi amtsins, 21. septbr. 1886, átt að takast upp Í reikninginn. 
(Framl. sídar).
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Skýrsla 

um fund amtsráðsins Í norður- og austurumdæminu 3. og 4. júní 1887. 
(Framh.) 

Reikningarnir úr Þingeyjarsýslunum voru ókomnir, og fól amtsráðið forseta 

sínum að rannsaka og úrskurða þá. 

21. Fram lagðir voru eptirnefndir sýsluvegasjóðsreikningar fyrir 1886, sem forseti amts- 
ráðsins hafði yfirfarið áður, til rannsóknar og úrskurðar. 

a. Við reikninginn úr Húnavatnssýslu fannst ekkert að athuga, og var hann því 

samþykktur. 

b. Við reikninginn úr Skagafjarðarsýslu fannst ekkert að athuga, og var hann sam- 

þykktur. — Reikningur var fram lagður yfir tekjur og gjöld hins svo nefnda 

„Brúarsjóðss fyrir 1886. Eign sjóðsins við árslok var 96 kr. G9 a. 
c. Reikningurinn úr Eyjafjarðarsýslu úrskurðast á þessa leið: 

Athugasemd endurskoðanda sýslunefndarinnar um leifar af efni í Þverárbrúna í 

Kaupangssveit ber reikningshaldara að taka til greina. 

Fylgiskjölin 10., 11. og 12. um vegabætur i Þóroddsstaðahreppi, í Hrafna- 

gilshreppi við „forvaðann, og í Vallahreppi gefa enga lýsingu á vegagjörðun- 

um, og ályktaði amtsráðið að skora á sýslumann, að skýra gjörr frá þessum 

vegagjörðum, eg skulu yfir höfuð sýsluvegasjóðsreikningum fylgja skoðunargjörðir 
tilkva ddra manna á unnum vegagjörðum, eða þá lýsing sýslumanns sjálfs á veg- 

um þeim, sem lagðir hafa verið, eða á endurbótum á þeim, hafi hann sjálfur 

haft tækifæri til að skoða verk þau, er unnin hafa verið. 

d. Við reikninginn úr Suðurmúlasýslu fannst ekkert að athuga, og var hann sam- 

þykktur. 

Keikningarnir úr báðum þingeyjarsýslunum og úr Norðurmúlasýslu voru ókomnir, 

og fól amtsráðið forseta sínum að yfirfara þá og úrskurða. 

Fleiri mál komu eigi til umræðu, og var því fundi slitið. 

Akureyri, 21. júní 1887. 

I fjærveru amtm. Haysteens 

Thorarensen. 
settur. 

Brjef landshöfðingja (2 æntmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 

endurgjald kostnaðar við ring og geymslu vitfirrings. — Með þóknanlegu brjefi 

dagsettu 24. f. m. hafið þjer, herra amtmaður, sent hingað erindi frá bæjarfógetanum í 

Reykjavík með 12 fylgiskjölurr '» barse m skotið er til úrlausnar landshöfðingjans ágreiningi 

milli Reykjavíkur kaupstaðar og Mjóafjarðarhrepps um greiðslu kostnaðarins við gæzlu, 

framfærslu og flutning á vitskertum manni, Jóhannesi Guðmundssyni, sem er viðurkennd- 

ur AA í Reykjavík. 

Jt af þessu gefst yður til vitundar, yður til leiðbeiningar og til birtingar fyrir 
bæjarfó etan í Reykjavík, aðZmeð því að skjöl málsins bera með sjer að þjer og amt- 

maðurinn yfir norður- og austuramtinu eruð á eitt sáttir um, hvernig berifað endur- 
gjalda umgetinn þurfax vannakostnað, þá er með því lagður fullnaðarú:skurður á þetta 

mál samkvæmt þurfamannareglugjörð 8. janúar 1834, 3. gr., 4. málsor. 

24, dag septbrmán. 1887, 

Reykjavík 1887. Prentsmiðja Ísafoldar, 
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Staðfesting, konungs á viðauka við skipulagssk:á 7. nóv. 1874 fyrir styr klarsjóð 

Christians konungs hins níunda. 

VJER CHRISTIAN HINN NÍUNDI o. s. frv. 

Gjörum kunnngt: að með því að ráðgjafi Vor fyrir Ísland hefur allraþegnsamleg- 

ast lagt fyrir Oss til staðfestingar viðauka við skipulagsskrá þá, er staðfest var med 

allrahæstum úrskurði Vorum 7. nóvbr. 1874, fyrir sjóð þann, er Vjer með allrahæstu 

brjefi 10. ágúst s. á. gáfum í minningu þúsund ára hátíðar Íslands, en viðauki þessi 

hljóðar svo sem nú skal greina : 

Viðauki 

við skipulagsskrá þá fyrir styrktarsjóð Christians konungs hins Níunda í minningu 

þúsund ára hátíðar Íslands, er staðfest var með allrabæstum úrskurði 7. nóvember 

1874. 

Í stað 1.—3. kafla 2. greinar í skipulag:skránni skal svo skipað fyrir sem hjer 
segir: 

Stofnfje sjóðsins er 8000 krónur, og skal gjöra þær arðberandi með því að kaupa 

fyrir þær innritunarskýrteini Í innritunarbók fjármálaráðgjafans með 31/2%% ársvöxt- 

um. 

Vöxtunum af nefndu fje skal á ári hverju skipt í 2 heiðursgjafir, og skulu þær 
eptir því, sem landshöfðingi nákvæmar ákveður, vera að stærð annaðhvort 140 kr. 
hvor eða 180 kr. önnur þeirra en hin 100 kr. 

Nú er eitthvert ár enginn álitinn verður nefndra heiðursgjafa, og skal þá leggja 

upphæð gjafar þeirrar eða gjafa, er eigi hefur verið veitt, við stofnfjeð og gjöra 

hana arðberandi á sama hátt og það. Þá er stofnfjeð fyrir slíkar viðbætur og 

vöxtu þá, er sparast á ári hverju, er orðið 10000 krónur, skal hvor hinna árlegu 
heiðursgjafa nema 175 krónum. 

— þá viljum Vjer allramildilegast staðfesta eins og Vjer hjermeð staðfestum framan- 

ritaðan viðauka í öllum orðum hans og greinum eins og hann er hjer tilfærður. 

Vjer fyrirbjóðum öllum og sjerhverjum að tálma í nokkru því, er að framan er 
ritað. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #2 landshöfðingja um útborgun úr aðalfjehirl- 
unni á launum íslenzkra embættismanna. — Með póstskipi því, er síðast kom hingað 
frá Íslandi barst ráðgjafanum erindi með árituðu vottorði landfógeta, þar sem aðjuukt 
Björn M. Olsen í umboði Þorvaldar hjeraðslæknis Jónssonar á Ísafirði fer þess á leit 
að embættislaun hjeraðslæknis þessa fyrir júlí—septembermánuði þ. á. verði greidd úr 
aðalfjehirzlunni Íslenzkum kaupmanni einum hjer í borginni. 

Út af þessu er hjer með þjónustusamlega skorað á yður, herra landshöfðingi, 
að tilkynna það þeim, sem hlut á að máli, að ráðgjafinn sjái sjer ekki fært að hlutast 
til um það, að laun eða eptirlaun verði útborguð við aðalfjehirzluna nema því að eins 
að áður sjeu sýnd í stjórnarráðinu annað hvort vottorð um, að hlutaðeigandi embættis- 
maður sje á lífi eða önnur þau skilríki, er sýni það og sanni, að fyrir hendi sjeu skil- 
yrðin fyrir því, að útbo:gun á launum eða eptirlaunum fyrir þann og þann mánuð geti 
átt sjer stað eptir þeim reglum, sem um slíkar útborganir gilda.
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Brjef landshöfðingja tl  amtmannsins yfir norður og austuramtinu út af 87 

beiðni um leyfi til að flytja til landsins hrút frá Skotlandi. -- Eptir að hafa með 15. júlí. 

þóknanlegu brjefi yðar, herra amtmaður, 9. f. m. meðtekið álit amtsráðsins í norð- 

ur og austuramtinu um beiðni Hermanns Hjálmarssonar, er jeg sendi yður með brjefi 

mínu 29. apríl þ. á., um leyfi til að fá fluttan til Húsavíkur frá Skotlandi hrút til að 

blanda íslenzkt fjárkyn, vil jeg hjer með þjónustusamlega skora á yður að tilkynna 

nefndum Hermanni Hjálmarssyni, að af því að enginn dýralæknir sje á Húsavík eða 

þar í grennd, geti jeg eptir lögum 17. marz 1882, 1. gr. eigi veitt undanþágu þá frá 

hinu almenna banni gegn innflutningi á kvikfje, sem hjer er beðið um. 

Skýrsla 88 

um »Gjåf Jéns Sigurdssonar«. 23. júlí. 

Tekjur. 

Eptir skýrsla, dagsettri 3. júlí 1885, átti sjóðurinn: 

a. IÍnnritunarskírteini Ltra G. fol. 1719  . . . . kr. 8400,00 

b. Í peningum . 2... . 20207 171,48 kr, 8571,48 

Síðan hafa sjóðnum bætzt þessar tekjur : 

a. Eptirgjald eptir */. jörðina Gljúfrá árin 1883 og 1884 kr. 53,37 

b. Ársvextir af innritunarskírteini til 11. júní 1836 á 49 -— 336,00 

c, Hálfs års vextir af sama til 11. des. 1886 á 4%% . —-168,00 

d. Þóknun út af rentubreytingu 149 C. . . 0. . — 147,00 

e. Hálfs árs rentur til 11.júní 1887 af nýju innritun- 

arskýrteini Á 3000 2... — 147,00 

f. Vextir af fje Í sparisjóði . . 2... 2. 2 2 27. 4B6Kr, 856.28 kr.9497,71 

Gjöld. 0 
Útgjöld sjóðsins hafa verið: 

a. Borgun fyrir 2 auglýsingar frá nefnd þeirri sem kosin var á 

alþingi 1885 samkvæmt 3. gr. í sReglum um Gjöf Jóns Sig- 

urdssonars kr 5,91 

b. Borgun fyrir sparisjóðsbók 2. 2 2 2 21 2 rr 0,30 kr, 6,21 

Eign sjóðsins 11. júní 1887: 0 
a. TInnritunarskírteini Ltra A fol. 93 2080. — 8400,00 

b. Í landsbankanum með sparisjødskjårum — . . . — 1021,50 kr,9421,50 kr. 9497,71 
     

=
 Landshöfðinginn yfir Íslandi, Reykjavík 23. júlí 

Magnús Stephensen. 

Brjef landshöfðingja 1/7 amtmannsins yfir norður og austuramtinu, um það, 89 

hvort bóndi sje skyldur að greiða lausafjártínnd og aukaútsvar af útibúi í öðrum 29. júlí. 

hreppi en hann sjálfur er búsettur í, -—- Með þóknanlegn brjefi 12. f. m. hafið þjer, 

herra amtmaður, sent hingað erindi hreppsnefndaroddvitans í Áshreppi í Húnavatns- 

sýslu, þar sem hann spyrst fyrir um það, hvort Magnúsi bónda Steindórssyni, sem að 

áliti bæði yðar og sýslumanusins í Húnavatnssýsla átti lögheimili í Sveinsstaðahrep pi
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fardagaárið 1885—'86, en hafði jafnframt útibú sama fardagaár á eignarjörð sinni Gils- 
stöðum i Áshreppi, hafi fyrir nefut fardagaár borið að greiða til sveitarinnar í hreppi 
þessum lausafjártíund af tíundarpeningi sínum þeim, er framfleyttist á Gilsstöðum, og 
tiltölulegt aukaútsvar. 

Þjer hafið þegar áður með brjefi 26. ágúst f. á. svarað þessum fyrirspurnum 
hreppsnefndaroddvitans svo, að þar sem Magnús Steindórsson samkvæmt skýrslum 

þeim, sem fyrir lægju, hefði haft lögheimili sitt í Sveinsstaðabreppi hið umrædda far- 

dagaár, þá hafi honum eigi borið að greiða aukaútsvar það ár til Ásshrepps og að það, 

að því er snertir spurninguna um lausafjártíundina, sje samkvæmt 12. gr. laga 12. júlí 

1878, að Magnúsi hafi borið að greiða alla lausafjártíund sína til fátækra í Sveinsstaða- 

hreppi þar sem hann hafi átt lögheimili, en 11. gr. nefndra laga eigi að eins við fram- 

tal penings í þeim hreppi, þar sem hann framfleytist. 

Með því að jeg er yður samdóma um, að svara beri fyrirspurn hreppsnefndar- 

oddvitans í Áshreppi á þann hátt, er að framan er greint, skal jeg biðja yður tjá það 

nefndum oddvita og það með, að mál þetta, eins og þjer einnig hafið þegar áður bent 

honum á, heyri eptir eðli sínu undir dómstólana. 

Brjef landshöfðingja fíl amtmannsins yfir norður og austuramtinu um beiðni 

þjóðjarðarlandseta um eptirgjaldslinnn vegna skepnumissie. — Með þóknanlegn brjefi 
dags. 27. þ. m. hafið þjer, herra amtmaður, sent hingað erindi frá ábúandanum á þjóð- 

jörðinni —Njálsstöðum í Húnavatnssýslu, Ólafi Ólafssyni, þar sem hann sækir um 60 

álna lækkun á landsskuldargjaldi sínu af nefndri jörð fyrir umliðið og nýbyrjað fardagaár, 

sökum tjóns þess, sem hann hefur orðið fyrir á síðasta vetri og vori sakir skepnumissis. 

Fyrir því undanfelli jeg ekki hjer með þjónustusamlega að tjá yður, herra 

amtmaður, til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari bitingar að með því að mig 

brestur heimild til að veita slíka eptirgjaldslinun og þá, er hjer ræðir um, getur beiðni 

sú, er hjer liggur fyrir ekki orðið tekin til greina. 

Brjef landshöfðingja tl bæjarfógetans í Reykjarík um skilyrði fyrir greiðslu 
vitagjalds og afgreiðslugjalds af skipum. — Í þóknanlegu brjefi, dags. 4. p. m., haf- 

ið þjer, herra bæjarfógeti, spurzt fyrir um það, hvort gufuskipinu Bewick, er komið 

hafi hingað frá útlöndum og lagzt hjer fyrir utan eyjarnar hinn 1. þ. m., en sent þó 

menn hingað í land, hafi eigi borið að sýna hjer skjöl sín og greiða hjer vitagjald og 

afgreiðslugjald, enda þótt það eigi legðist á höfninni fyrir innan eyjarnar. 

Fyrir því undanfelli jeg ekki hjer með þjónustusamlega að tjá yður, yður til 

þóknanlegrar leiðbeiningar, að samkvæmt lögum nr. 20, 10. okt. 1879 ber hverju 
skipi, að undanskildum herskipum og skemmtiskútum, er fer fram hjá Reykjanesi 
við Faxaflóa, að greiða vitagjald það, er lögin nákvæmar ákveða, á þeim stað, 
er það fyrst leitar hafnar á eptir að það hefur siglt fram hjá vitanum, og getur það Í 
því tilfelli, sem hjer er um að ræða, ekki haft neina þýðingu, hvort skipið legest á 
höfninni sjálfri eða rjett fyrir utan hana, úr því að það á annað borð hefur varpað 
akkerum og haft samgöngur við landsmenn. 

Að því er þar á móti spurninguna um afgreiðslugjaldið snertir, her ekki, sam-
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kvæmt rentukammerbrjefi 23. maí 1840, sbr. enn fremur landshöfðingjabrjef 6. júlí f.á. 9 

(Stjtíð. B, bls. 83) að heimta afgreiðslugjald af skipi,þó það komi inn á höfn, eða, eins 6. ágúst. 

og átti sjer stað í tilfelli því, er hjer ræðir um, leggist fyrir utan höfnina, ef það 

hvorki affermir þar nje fermir. 

Ágrip af brjefi landshöfðingja tl sýslumannsins í Þingeyjarsýslu um lån 92 

handa sýslunefnd Suðar-Þingeyjarsýsla. — Með brjefi þessu voru sýslunefnd Suður- 17. ágúst. 
-Þingeyjarsýslu veittar 1800 kr. að láni úr viðlagasjóði í viðbót við 5000 kr. lán, er 

sýslunefnd þessi hafði áður fengið úr sama sjóði handa Magnúsi Þórarinssyni á Hall- 

dórsstöðum til að fullkomna tóvinnuvjelar. Eiga nefndar 1800 kr. að endurborgast á 

næstu 20 árum með 90 kr. á ári auk 4% árlegra vaxta. 

Ágrip af brjefi landshöfðingja #1 antmannsins yfir norður og austuramtinu um 93 

hallærislán handa Húnavatns og Skagafjarðarsýslum. — Með brjefi þessu var Húna- 26. ágúst. 

vatns og Skagafjarðarsýslum heitið allt að 10000 kr. hallærisláni, hvorri um sig, úr 

landssjóði í sumar eða haust, með þeim kjörum að greiddir verði í árlega vexti 4 af 

hurdraði af lánum þessum og þau sjálf endurborguð með '/1o árlega. En jafnframt var 

amtmanni boðið að hafa strangar gætur á því, að nefnd sýslufjelög taki ekki meira fje 

að láni en það, sem er óumflýjanlega nauðsynlegt til að afstýra yfirvofandi manndauða 

Í sýslum þessum. 

Ágrip af brjefi landshöfðingja #1 stiptsyfirraldanna um sölu á kirkjujörð 94 
— Með brjefi þessu var stiptsyfirvöldunum tilkynnt að hans hátign konunginum hafi 27. ágúst. 
þóknast 28. júlí þ. á. allramildilegast að fallast á, að jörðin Karlskáli í Reyðarfjarðar- 

hreppi í Suðurmúlasýsln, sem nú er eign Dvergasteins prestakalls, verði seld ábúanda 

þeim, sem nú er á jörðinni, Eiríki Björnssyni, fyrir 4500 kr. þannig að kanpandi greiði af 

jörðinni eptir kaupin tíund og önnur gjöld til hins opinbera, sem á bændaeignum 
hvíla. 

Jafnframt var stiptsyfirvöldunum boðið að annast um, að söluverð jarðar þess- 

arar verði, þegar er það greiðist, sett á vöxtu og geymt sem föst innstæða Dvergasteins 

prestakalls undir stjórn biskups. 

3rjef landshöfðingja #7 æmfmannsins yfir norður og austuramtinu um flutn- 95 

ing á þingstað Seyðisfjarðarhrepp. —- Út af erindi hreppsnefndarinnar í Seyðisfjarðar- 3. sept. 

hreppi 26. febr. þ. á. og meðmælum sýslumannsins í Norðurmúlasýsln, svo og tillögum 

yðar, herra amtmaður, í þóknanlegu brjefi 17. maí þ. á. vil jeg hjer með veita sam- 

þykki mitt til, að þingstaðurinn í Seyðisfjarðarhreppi verði eptirleiðis á Fjarðaröldu, þar 

sem hreppurinn á þar til hæfilegt hús. 

Þetta bið jeg yður tilkynna hlufaðeigendum.



1887 122 

96 Brjef landshöfðingja #71 stiptsyfirvaldanna um stöðu þjóðkirkjuprestsins í Hólma 
15. sept. prestakalli í Reyðarfirði gagnvart utanþjóðkirkjumönnum þar, m. m. — Með þókn- 

anlegu brjefi, dags. 28. júlí þ.á., hafið þjer, herra amtmaður, og þjer, háæruverðugi hérra, 

sent hingað erindi frá prestinum að Hólmum í Reyðarfirði, sjera Daníel Halldórssyni, 

þarsem hann spyrst fyrir um ýms atriði viðvíkjandi stöðu sinni gagnvart utanþjóðkirk- 

jusöfnuðinum í Reyðarfirði og presti hans, sem staðfestur hefur verið af konungi, svo 
og viðvíkjandi rjetti Hólmakirkju gagnvart sama söfnuði. 

Fyrirspurnir þessar lúta að því: 

I. Hver afskipti hann (sóknarpresturinn) eigi að hafa af fræðslu ungdómsins í utan- 

þjóðkirkjusöfnuðinum í bóklestri, kristindómi, skrift og reikningi ; hvort hann eigi 

að húsvitja hjá utanþjóðkirkjumönnunum, taka fólkstal, hafa eptirlit með siðferði 

og annast um bólusetning. 

2. Hvort hann eigi að rita nokkuð í gjörðabókina eða ministerialbókina viðvíkjandi 
þessum mönnum og telja þá með í sálnaregistri sínu, og hvort hinar árlegu lög- 

boðnu skýrslur hans eigi einnig að taka yfir þá. 

3. Hvort utanþjóðkirkjapresturinn eigi að gefa þjóðkirkjuprestinum nokkrar skýrslur 

og þá hverjar. 

4. Hvort Hólmakirkja missi tekjur þær, er nefndar eru í 16. gr. laga 19. febrúar 

1886 (lausafjártíund og ljó:tolla) bótalaust. 

5. Hvort utanþjóðkirkjumönnum beri eigi framvegis að greiða jarðartíund bæði til 

sóknarprests og sóknarkirkju svo. og kirkjugjald af húsum, þegar svo stendur á 

sem lög 19. sept. 1879 um það efni ákveða í 1. gr. Enn fremur, hvenær gjald- 

frelsi utanþjóðkirkjumanna byrji í Hólma prestakalli. 

Þjer hafið, jafnframt því að láta uppi álit yðar um hvernig svara beri spurn- 

ingum þessum, borið þær undir úrlausn mína, og skal jog því nú, með hliðsjón af at- 

hugasemdum yðar um málið, tjá yður til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar 

og ráðstöfunar það, er nú skal greina. 

1.—3. spurning. Það virðist bæði hagtelldast í sjálfu sjer og samkvæmt anda lag- 

anna um utanþjóðkirkjumenn, 19. febr. f. á. að ulanþjóðkirkjusöfnuðurinn í Hólma 

prestakalli, sem hefur fengið konunglega staðfestingu á presti sínum. og sem Í trúarefn- 

um er eigi í neinu frábrugðinn söfnuðum þjóðkirkjunnar, sje sem mest að unnt er leystur 

undan hverskonar embættislegum afskiptum hlutaðeigandi sóknarprests þjóðkirkjunnar, 

og með því að 14. gr. nefndra laga veitir yfirvöldunum“, sem í þessu sambandi verð- 

ur að þýða sama sem embættismenn landsins hvort heldur kirkjulegir eða verzlegir, 

rjett til að heimta nauðsynlegar skýrslur og upplýsingar af utanþjóðkirkjuprestinum við- 

víkjandi söfnuði hans, þá álít jeg rjett, að spurningum þeim, sem hjer um ræðir, verði 

í heild sinni svarað neitandi. Hlutaðeigandi prófasti ber því að krefjast þess af utan- 

þjóðkirkjuprestinum í Hólma prestakalli samkvæmt nefndri lagagrein að hann taki að 

sjer  eptirlitskyldu, að því er snertir söfnuð hans, þá er spurning er um hjer, og færi 

bækur þær viðvíkjandi söfundi sínum, er  þjóðkirkjuprestar ern skyldir að færa, allt 

undir umsjón prófastsins. og ber prestinum einnig að senda prófasti hinar árlegu lög- 

boðnn skýrslur sem prestar þjóðkirkjunnar eru skyldir að semja að undantekinni verð- 

lagsskýrslunni, sem þjóðkirkjupresturinn einn á að gefa. Um bólusetningu í tjeðum 

söfnuði býst jeg við að hlutaðeigandi hjeraðslæknir annist. 

4. spurningu ber að svara með jákvæði,



ð. spurningu sömuleiðis. — Gjaldfrelsi utanþjóðkirsjusafnaðarins í Hólma prestakalli, 
það er ræðir um í 16. gr. ofannefndra laga, telst frá þeim tíma, er prestur hans hefur 

svarið eið þann, er ræðir um í 14. gr. laganna, og ber utanþjóðkirkjumönnum því að 

svara sóknarpres tinum tiltålulegum hluta til þess tíma af ársgjöldum þeirra til hans 
það fardagaár. 

Að endingu skal þess getið, að utanþjóðkirkjupresturinn í Reyðarfirði, sjera 
Lárus Halldórsson hefur samkvæmt ósk sinni, til þess að geta uppfyllt skyldur þær um 
bókfærslu, sem að ofan er getið, fengið erejddan úr landssjóði kostnað vid utvegun 4 
bóka sem hann ætlar fyrir ministerialbók, sálnaregistur, aðalsamanburðarregislur og 
brjefabók. 

$rjef landshöfðingja fl amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um skipt- 
ingu hrepps.— Eptir að hafa með þ Jóknanlegu brjefi yðar, herra amtmaður,6.þ. m. ogsamkvæmt 
brjefi mínu 28. júní þ. á. meðtekið ný álitsskjöl frá hreppsnefndinni í Kleifahreppi og 
sýslunefndinni í Vesturskapta fellssýslu, viðvíkjandi sundurskiptingu tjeðs hrepps, svo og 
skýrslu um búandafjölda og um aukaútsvars og tíundarupphæðir í hverjum hinna fyrir= 
huguðu 3 hluta Kleifahrepps síðustu 5 árin, skal jeg bjer með þjónustusamlega tjá 
yður til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar að jeg eptir skýrslum þessum 
og öðrum kringumstæðum eigi get álitið nauðsynlegt eða haganlegt að Kleifahreppi 
verði skipt í 3 hluta eins og farið hefur verið fram á. Aptur á móti væri jeg eigi 
mótfallinn því að fallast á varauppástungu sýslunefndarinnar í Vesturskaptafellssýslu um 
að Kleifahreppi verði skipt í tvennt þannig að Geirlandsá verði látin ráða skiptingunni, 
og skal jeg því jafnframt skora á van að gefa hreppsnefndinni í nefndum hreppi tæki- 
færi til að láta í ljósi, hvort hún vill heldur að hi reppnum verði skipt á þennan hátt, 
en að ekki verði af skiptingu á honum í í þetta sinn. 

Brjef landshöfðingja #7 amtmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um fram- 
færslurjett þurfamanns. — Þjer hafið, herra amtmaður, með úrskurði, dags. 10. febr. 
þ. á., er brepy »snefndin í Dyrhólahreppi hefur áfrýjað til mín, kveðið svo á út af ágrein- 
ingi milli nefnds hrepps og Stokkseyrar repps um sveitfesti Sigurðar nokkurs Sig- 
mundssonar Í Grímsfjósum, að þurfamaður þessi eigi framfærslurjett á fæðingarhreppi 
hans, Dyrhólahreppi, og að hreppar þessi skuli skyldur til að endurgjalda Stokkseyrar- 
hreppi 142 kr. 61 e. er Sigurður var búinn að þiggja þar úr sveitarsjóði 20. nóv. Í. á., 
svo og allt það, er hann eun fremur kynni að hafa þegið eða verða að þiggja úr sama 
sjóði. 

Þurfamaður sá sem hjer ræðir um, og sem eiusog áður er á vikið, er fæddur í 
Dyrhólahreppi, fluttist í fardögum 1874 25 ára gamall inn í Stokkseyrarhrepp og hefur 
dvalið þar síðan, en þjer hafið þó eigi álitið, að hann hafi áunnið sjer þar framfærslu- 
rjett sökum þess, að hann 8. febr. 1884 hafi þegið þar sjer til bjargar úr sveitarsjóði 
5 pund af tólg eins og enn fremur nægileg sönnun sje framkomin fyrir því, að hann 
hafi haustið 1882 fengið 20 kr. styrk af fátækrasjóði Dyrl:ólahrepps. 

Jeg fæ þó eigi sjeð, að sú sönnun sje framkomin fyrir styrkveitingum þessum, 
að þær geli staðið fyrir því, að Sigurður hafi með dvöl sinni í Stokkseyrarhreppi unnið 
þar rjett til sveitarframfæris, því að þó að Sigurður, að því er kemur til 20 króna styrks- 
ins úr Dyrhólahreppi, hati sjálfur játað að sá styrkur hafi verið veittur honum úr sveit- 
arsjóði, þá hefur aptur á móli hreppsnefndarmaður sá, er ljet hann fá 20 krónurnar, 
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98 — borið fyrir rjetti, að hann hafi lánað Sigurði þær úr eigin vasa, og að þeir hali seinna jafnað 

23. sept. það lán með sjer, enda hefur upphæðin aldrei verið færð til í sveitarbókinni eða talin 

sveitarsjóðnum til útgjalda í sveitarreikningnum. Og að því er snertir þau 8 pund af 

tólg, er Sigurður á að hafa fengið úr sveitarsjóði Stokkseyrarhrepps 8. febrúar 1884 eða 

seint á 10. árinu, sem hann dvaldi þar í hreppi, þá er engin upplýsing um það fram- 

komin, að Sigurður hafi beiðst þess styrks úr sveitarsjóði, eða nein sönnun fyrir því að 

hann hafi þurft hans með sjer til bjargar, en styrkurinn er svo óverulegur í sjálfu sjer 

að lítt hugsanlegt er, að 'hann hafi verið veittur sem nauðsynlegur bjargarstyrkur. Auk 

þess er styrksins eigi getið Í sveitarbókinni og eigi í sveitarreikningnum fyrir það ár, 

sem hann á að hafa verið veittur, heldur fyrst í reikningnum fyrir fardagaárið 1884— 

85, og eins verður ekki sjeð, að tilkynning um styrkveitinguna hafi verið send brepps- 

nefndinni í Dyrhólahreppi fyr en 12. apríl 1885, en þetta hvorttveggja bendir heldur 

til þess, að tólgarstyrkur þessi, sem var afhentur Sigurði af hreppsnefndarmanni, er hann 
vann hjá öðru hverju, hafi eigi upphaflega verið látinn honum í tje sem sveitarstyrkur. 

Hreppsnefndin í Stokkseyrarhreppi hefur að síðustu haldið því fram að Sigurð- 

ur hafi verið þar í hreppi í ólöglegri húsmennsku, og hafi því samkvæmt tilsk. 26. 

maí 1863 12. gr. eigi getað unnið sjer þar sveit með slíkri ólöglegri dvöl, en 

bæði er það, að engin sönnun er fram komin fyrir þessu hvorki þannig, að Sigurður 

hafi verið dæmdur fyrir ólöglega húsmennsku, eða á annan hátt, enda hlýtur það at- 

vik, að Sigurður var tilhúsa hjá einum af hreppsnefndarmönnunum í Stokkseyrarhreppi, 

að gjöra það ólíklegt, að hann hali verið þar í hreppnum í óleyfi hreppsnefudarinnar. 

Samkvæmt framanskrifuðu úrskurðast að Sigurður Sigmundsson, sá er hjer um 

ræðir, sje sveitlægur í Stokkseyrarbreppi, og skal því úrskurður yðar 10. febr. þ. á úr 

gildi felldur. 

Þetta tilkynnist yður hjer með, herra amtmaður, til þóknanlegrar leiðbeiningar 
og frekari birtingar. 

HEIÐURSGJAFIR 

Af vöxtunum af styrktarsjóði Kristjáns konungs níunda fyrir árið 1887 var þeim Eiriki 

Björnssyni á Karlsskála í Reyðarfirði og Oddi Eyjólfssyni á Sámsstöðum í Fljótshlíð veitt 

hvorum um sig 140 kr. heiðursgjöf fyrir framúrskarandi dugnað í landbúnaði. 

KONSÚLL VIÐURKENNDUR. 

Með konungsbrjefi dags. 2. ágúst þ. á. var kaupmaður N, Chr. Gram viðurkenndur sem kon- 
sular-agent á Dýrafirði fyrir Bandaríkin í Vesturheimi. 

EMBÆTTASKIPUN, LAUSN FRÁ EMBÆÆTTI O. FL. 

29. ágúst var cand. med. á chir. Stefán Gíslason settur til þess fyrst um sínn að 

gegna hjeraðslæknisstörfum í 17. læknishjeraði (Vestur-Skaptafollssýslu) frá 1. sept. þ- á. að reikna. 

2. septbr. var sóknarpresti að Kolfreyjustað sjera Stefáni Jónssyni veitt lausn frá 

prestsembætti, með eptirlaunum frá næstkomandi fardögum, sakir sjóndepru og ellilasleika. 

15. septbr. var umboðsmanni Möðruvallaklausturs. dbrmanni Kinari Ásmun dssyni 
í Nesi falið á hendur að gegna fyrst um sinn ásamt sínu eigín umboði umboðsmannsstörfum ytir stærri 
og minni Eyjafjarðarsýslu jörðum. 

ÓVEITT PRESTAKÖLL, 

er verða veitt með þeim fyrirvara, að þeir, er þau fá, verða að sætta sig við rýrnun þá á tekjum 
þeirra, er leitt getur af ákvörðun 16. gr. laga 19. febr. 1886. 

Hvanneyri í Eyjafjarðar prófastsdæmi. Brauðið er metið kr. 1061.69. Auglýst 29. ágúst 1887. 

Kolfreyjustaður í Suðurmúla prófastsdæmi.  Uppgjafaprestur er í brauðinu, er nýtur eptir- 
launa af tekjum þess samkvæmt lögum. Brauðið er metið 14t1.27 kv. Auglýst 20. septbr. 1887. 
Brauðið verður veitt frá fardögum 1888.
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Utkomið í A-deild Stjórnartíðindanna. 
Ákouunyleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjarvist konungs, 

undirskrifuð af konungi 15. júní 1887 (A nr. 5, bls. 10—11). 

Hafnurreylugjörð fyrir Ísafjarðarkaupstað, undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir Ísland 28. 

júní 1887 (A nr. 6, bls. 12— 15). 
Konungs jf um setning alþingis, undirskrifuð af konungi 8. júní 1887 (A nr. 7, bls. 

16—17.). 
Konungsbrjef um lenging alpingistimans, undirskrifud af konungi 8. júní 1887 (A nr. 

8, bls. 18—19). 

Konungleg auglysing um ad konungur sje kominn heim aptur, undirskrifud af konungi 

6. júlí 1887 (A nr. 9, bls. 20—21). 

Auglýsing vm að auglýsing frá stjórnarráði Íslands 17. desember 1885 skuli að nokkru 

leyti úr gildi felld, undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir Ísland 15. júlí 1887 (A nr. 

10, bls. 22 -- 23). 

Auglýsing um kólerusótt á Malta og um bann gegn innflutningi á ýmsum hlutum 

þaðan til Íslands, undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir Ísland 927. ágúst 1887 (A nr. 

11, bls. 24—25). 

Auglýsing um viðauka við auglýsing um póstmál á Íslandi 3. maí 1872, undirskrifuð 

jafanum fyrir Ísland 28. sept. 1887 (A nr. 19, bls. 26 —27). 
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al reikningi landsbankans 1. júlí—30. sept. 1887. 

Tekjur: kr. 

1. BT. 88,802,8 
2. Beðlar meðteknir úr landssjóði 2. 2. eee ne ö,000,00 
a a lnrharænð lán kr 3. Endurborguð lán: KI. 

a, fastelgnarveðslán. 2... 34259,54 

b, sjálfskuldarábyrgðatlán. . . . 2 2... 11799.16 

n handvedi 220 eee eee een 960,00 

n åbyrgd sveita og bæjarfjelaga . . 2... . 100,00. 47 118,70 

á. Iunleystir vixlar 2... 14,950,00 

5. Vextir: 

a, lánum.  10062,07 

c, lán geg 

    

  
d, lán geg 

b, af kgl. skuldabrjöfum 2 eee eee Te 354,25 10.416,32 

6. Disconto af visxlum 2 103,73 

7. Provision 2 se eee eee 14,36 

8. Sparisjådsinnlåg 2 2 2 0 eee eee eee ere. 82041,73 

Alls 143447,15 

Gjöld: 

1. Lánað gegn: kr. 

a, fasteignarveði 2 0... 42490,00 

4195,00 
Flyt 46685,00 

b, sjálfskuldarábyrgð. 2 2 0 eee eee 

2. dag nóvembermán. 1887. 

Reykjavík 1887. Prentsmiðja Isafoldar. 

1887 

99 
11. okt.
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DR 1887 
Kr. Kr. 

99 Flattar  46685,00 

11. okt. c. handveði . BR 100,00 

d, åbyrgd sveita og bæjarfjelaga . . . 3650,00. 50435.09 

2. Keyptir vixiar . . .. …. eee ere re. 5400,00 

3. Keyptar ávÍsanit  . ….. eee 158,03 

4. Utborgad af spari isjóðsinnlögum eee eee ur. 04LT29,84 

5. Útborgaðir dagvextir af sparisjóðsinnlögum 2 2 381,53 

6. Ýmislegur kostnaður við bankann —. . 0. 1503,40 

7. Útborgað fyrir varasjóð sparisjóðsins Í Reykjavík AÐ 16,00 

oo
 Í sjóði 30. sept. 1887 2 eee eee 30823,35 

Alls 143447,15 

  

Athugasendir: 

Eignir landsbankans voru 30. sept. 1887. 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: Kr. kr. 

a. Fasteignarveðsskuldabrjef . . ....0.0.. . 572047,19 

b. Sjálfskuldar-ábyrgðarskuldabrjef 

c. Handveðsskuldabrjæf . . ........ 0... 10775,00 

d. Skuldabrjef bæja og sveitarfjelaga . . . . . . . 10250,00 

2. Önnur skuldabrjef: 

    

a, kgl. rikisskuldabrjef . , . . 20402044. 1413500,00 
b, skuldabrjef Reykjavikur kaupstada: RF 200,00 141500.00 

3. Vixlar BA AÐ 

4. ÁvÍSaMir 

Peningar Í sjóði 2... 

  

Landsbankinn hefur fengið í seðlum úr landssjóði til 30. sept. il . kr. 375000,00 

0 „00 Bráðabyrgðalán frá landfógeta . . . 

      

Eign varasjods bankans vid årslok 1886. 2 2 0 0 0 eee re 

Vextir, disconto og aðrar Óvissar tekjur bankans frá 1. janúar til 30. 

septbr. 1887 BNA 0... kr. 29848,02 

að frádregnum útborguðum vöxtum á sama tím 

svo og nokkru af kostnaði við bankahaldið . . . . — 151420 .… 2833382 

Sparisjodsinnlåg innistandandi i bankanum 30. sept. 1887 . . . . . —- 332250,98 
Varasjóður sparisjóðs Reykjavíkur 30. sept. sá. 0. re 26920,71 

Samtals kr. 810211,89 
Stjórn Landsbankans í Reykjavík 11. oktbr. 1887. 

L. EH, Sveinbjörnsson. Eiríkur Briem. Jón Pjetursson.



teikningur 

fyrir styrktarsjóði Kristjáns konungs hins níunda frá 1. september 

1887. 

ekjur: T 

I. Eptirstöðvar 1. september 1886: 

a. Innritunarskírteini og konunglegt skuldabrjef 

b. Í sparisjóði Reykjavíkur 

xtir af inns ædu sjådsins. 

a. af innritunarskírteini 8406 kr til 11. des. 1886 á 400 
1 1. 7 b, kounglegn skuldabrjefi 200 kr. . ung . 

innstæðu Í sparisjóði 

11. júní 1887 á 3'/29% 
15 

d. innritunarskírteini 8600 kr. til 
í hál nn Af Ef hr 7 ; e þóknun of al rentubreytingn 

Útgjöld: 

1. Heiðursgjafir veittar : 
Í A I a. Eiríki bónda Bjarnarsyni á Karlskála í Suðurmúlasýslu . 

b. Oddi bónda Eyjólfssyni á Sámsstöðum í Rangárvallasýslu 

2. Eptirstöðvar 31. ágúst 1887: 

Innritunarskírteini Ltr. A. fol. 84 

b. L landsbankanum með sparisjóðskjörum 

ad. 

Samtals 

Landshöfðineinn yfir Íslandi, Reykjavík 24. október 

Magnús Stephensen. 

Reikningur 
ylir tekjur og 

Tekjur. 

1. Eptirstöðvar frá fyrra ári: 

a, kgl. óuppsegjanleg ríkisskuldabrjef 

b, innrifunarskirteini Litr. 6. Foli. 120 

í sjóði hjá gjaldkera 

    

"1886 

Kr. 

8S600.00 

199,43 

168,00 
4,00 
3,926 

150,50 
150,50 

Samtals 

140,00 

140,00 
  

8600,00 

395,69 
  

til 31. åg 

1887 

100 
mist 24. okt. 

Kr. 

8799,43 

476,26 

9275,69 
  

280,00 

8995,69 

1887. 

9275,69 

Jón Jensson. 

g gjöld landsbókasafnsins árið 1886. 

Kr. 

3650.00 

2800.00 

},38 

    

146,09 

112,00 

400.00 

600,00 

.— 400,00 

2. Ársvextir af innstæðufie til 11. jåni 1886: 

af kgl, duppsegjanlegam skuldabrjefran . 

in ii . . 

3. Sfyrkur ur landss100d 

a. til þess að semja bókaskrá . . 

hb. — bókakaupa A 

e. eldiviðar . . 

4. Fyrir seldar bókaskrár FER 

5. Endurborgaður af landssjóði gjaldliðar Nr. 6 …… 

Samtals 

101 
25. febr. 

Kr. 

6509,38
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101 Gjöld : Kr. Kr. 
of. febr. 1. Fyrir ad semja båkaskrå, rada båkum og merkja båkahyllur . . . . .. 269,50 

2. — keyptar bækur, bókband og flutning á båkum  . . . . . 801,17 
3. — ræsting og þvott FNF 83,20 

4. Til hitunar og aðgjörðar á eldavjel FA 0. 480,29 

5. — ýmislegs: brjefburðargjalds, aðgjörða 0. fl... 11,71 

6. Fyrir að smíða bókaskáp undir skjalasafn, sbr. tekjulið 5... 0... 99,38 

1. Eptirstöðvar: 
a. kgl óuppsegjanleg ríkisskuldabrjéf  . . . . 0. . . . 8650,00 

b. innritunarskirteini Litr. G. Fol. 120. 2000... 2800,00 

c. Í sjóði hjá gjaldkera 2 2 2 eee eee eee 75,01 

  

Samtals 

Reykjavik, 25. febr. 1887. 

Kirk Briem. 

102 Fiskiveiðasamþykkt. 

11, okt. Sýslunefndin í Ísafjarðarsýslu hefur með lögákveðinni hlutdeild af hálfu bæjar- 

stjórnarinnar Í Ísafjarðarkaupstað samkvæmt lögum 14. des. 1877 um ýmisleg atriði, er 

snerta fiskiveiðar á opnum skipum, gjört eptirfylgjandi: 

SAMÞYKKT 
nm ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum á svæðinu frá (teirhólma að 
Öskubak innan Ísafjarðarsýslu. 

1. grein. 

Enginn, sem stundar fiskiveiðar á opnum skipum frá Ísafjarðarsýslu og Ísa- 

fjarðarkaupstað, má eiga lóðir í sjó frá kl. 9 á kveldi til kl. 3 um nætur á tímabilinu 

frá 1. desbr. til 1. apríl. 

2. grein. 

Enginn má slægja eða afhöfða nokkra fiskitegund á sjó úti, á hverjum tíma árs 

sem er. 

3. grein. 

a) Enginn má hafa neins konar skelfisk til beitu á lóðir á neinum tíma árs fyrir utan 
línu, sem hugsast dregin úr Arnarneshamri í Snæfjallabryggju, nje fyrir vestan 

línu, er dregin er úr Álkukletti í Bjarnarnúpi í Hafnasker í Sljettulandi. Á svæð- 

inu fyrir innan þessa línu má ekki hafa skelfisk til beitu á lóðir á tímabilinu frá 

1. desbr. til 1. apríl. 

b) Enginn má á tímabilinu frá 1. apríl til 15. maí hafa síld til beitu á lóðir á öllu 

því svæði, er samþykkt þessi nær yfir. 

4. grein. 

Á tímabilinu, sem um er rætt í 1. grein, má enginn byrja sjóferð til fiskiveiða 

með lóðum fyrir kl. 3 að morgni; þó nær þessi ákvörðun ekki til þeirra, sem hafa upp- 

sátur fyrir norðan Rit. 

5. grein. 

Enginn má vísvitandi leggja net eða lóðir ofan í veiðarfæri annars manns. 

Hegningu skal þó því að eins beitt, að skaði hafi af hlotizt.
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6. grein. 102 
a) Í sjerhverjum hreppi í Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað sje skipuð 8 manna 14, okt. 

nefnd; kýs hreppsnefndin eða bæjarstjórnin einn þeirra úr sínum flokki, og skal 

hann vera oddviti nefndarinnar, en hinir tveir skulu vera formenn, og gengst 

oddvitinn fyrir því, að formenn þeir, sem uppsátur hafa í hreppnum, sjálfir kjósi 

þá úr sínum flokki í byrjun hverrar vertíðar. — Vanræki hlutaðeigendur að mæta 

á fundi þeim, er boðaður verður í því skyni af hreppsnefndaroddvita og bæjar- 

stjórn, skal hreppsnefndin og bæjarstjórnin hafa vald til að skipa menn til starfa 

þeirra, sem enginn má skorast undan án gildra orsaka, sem hreppsnefndir og bæj- 

arstjórn eru einar bærar um að meta. Skal nefnd þessi hafa nákvæmar gætur 

á því, að því, sem tekið er fram í samþykkt þessari, sje fyllilega hlýtt. Verði ein- 

hver uppvís að því eða nefndinni þykir líklegt, að einhver hafi brotið móti sam- 

þykktinni, tilkynnir hún það hlutaðeigandi yfirvaldi. 

b) Brjóti nokkur móti samþykkt þessari, nema líf liggi við, varðar það sektum frá 

10—-100 króna eptir málavöxtum. Svo má og gjöra afla upptækan, ef miklar sakir 

ru. Helmingur sekta til falli fátækrasjóði viðkomandi hrepps, hinn helmingurinn 

eæglunefndinni og uppljóstrarmanni. 

7. grein. 

Samþykkt um fiskiveiðar á opnum skipum frá 15. nóvbr. 1884 skal úr gildi 

felld. 

Samþykkt þessi er hjer með staðfest af undirskrifuðum amtmanni til þess að 

öðlast gildi hinn 1. janúar 1888, og er samþykkt fyrir Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaup- 

stað um fiskiveiðar á opnum skipum, staðfest af amtmanninum yfir vesturamtinu 15. 

nóvbr. 1884, frá sama tíma úr gildi numin. 

þetta kunngjörist öllum, er hlut eiga að máli til eptirbreytni. 
Íslands Vesturamt, Reykjavík, 11. oktbr. 1887. 

KE. Th. Jónassen. 

i ” x 

Akvörðun 103 

um, að samþykkt fyrir Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað um hákarlaveiðar á opnum 11. okt. 

skipum, dags. 16. ágúst 1879, skuli úr gildi numin. 

Sýslunefndin í Ísafjarðarsýslu hefur með lögákveðinni hlutdeild af hálfu bæjar- 

stjórnarinnar í Ísafjarðarkaupstað samkvæmt lögum 14. desember 1877 um ýmisleg at- 

riði, er snerta fskivei 

  

á opnum skipum, ákvarðað, að samþykkt fyrir Ísafjarðarsýslu 

og Ísafjarðarkaupstað, um hákarlaveiðar á opnum skipum, dagsett 16. ágúst 1879, skuli 

úr gildi numin. 
sk 

Greind ákvörðun sýslunefndar Ísafjarðarsýslu er hjer með staðfest, og kunn- 

gjörist öllum hlutaðeigendum. 

Íslands Vesturamt, Reykjavík, 11. oktbr. 1887. 

KE, Th. Jónassen.
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Reglngjörð 

fyrir búnaðarskóla Vesturamtsins í Ólafsdal. 

1. grein. 

Búnaðarskóli fyrir Vesturamtið er stofnaður, og fyrst um sinn settur í Ólafsdal 

í Dalasýsla, eptir samningi milli amtsráðsins í Vesturamtinu og eiganda jarðar þessarar, 

Torfa Bjarnasonar, sem nú er forstöðumaður skólans og aðalkennari.   

2. grein. 

Tilgangur skólans er að veita ungum mönnum nægilega kunnáttu, verklega og 

bóklega, í öllum þeim störfum, er snerta jarðrækt og jarðabætur, að auka þekkingu 
A þeirra og áhuga á framförum í landbúnaði, og yfir höfuð, að venja þá við verkla 

dugnað. 

  

3. grein. 

Til skólans er lagt búnaðarskólagjaldið úr Vesturamtinn, og vextir af búnaðar- 

skólasjóði Vesturamtsins, og allur annar opinber styrkur, sem búnaðarskóla Vesturamts- 

ins veilist. 

4. grein. 

Amtsráðið í Vesturamtinu hefur yfirumsjón skólans á hendi, útvegar fje til hans, 

ákveður tölu lærisveina með samráði forstöðumanns skólans, annast um að stjórn skól- 

ans og kennslan sje í góðu lagi, og að skólinn nái sem bezt tilgangi sínum. 

5. grein. 

Bónarbrjef um inntöku í skólann skulu sendast fyrir 

amtmannsins í Vesturamtinn, sem veitir aðzang að skólanum, og tilkynnir veitinguna 

bæði forstöðumanni skólans og piltum fyrir lok marzmánaðar. 

lok desembermánaðar til 

2 
6. grein. 

Skilyrði fyrir inntöku í skólann eru: 
að pilturinn sje siðprúður og heilsuhraustur. 
að hann sje eigi yngri en á 18. ári, og eigi eldri en á 98. ári. 
að hann sje vel lesandi, skrifi bærilega og reikni 4 höfuðgreinir í heilum tölum. co 

bo 
mm 

RB ad hann hafi nægan proska til vanalegrar sveitavinnu og sje henni vanur. 

7. grein. 

Skólaárið telst frá miðjum maí ár hvert til sama tíma árið eptir. Skólatíminn 
er 2 ár, og skuldbinda lærisveinar sig, með því að sækja um að verða teknir á skól- 

ann, til að vera þar þennan tíma, eða til að endurgjalda ella þann styrk, sem 

með þeim hefir verið lagður, ef þeir án gildra orsaka fara fyrri hurt af skólanum. 

Meðan lærisveinar eru á skólanum, eru þeir skyldugir til að taka þátt í öllum 

heimilisstörfum, svo sem: alls konar jarðrækt. heyvinnu. húsabyggingum, fjenaðarhirð- 
ingu, móskurði, smíðum, aðdráttum m. m., 

grein. — þeir skulu vera forstöðumanni skólans hlýðnir og auðsveipnir sem yfirboðara 

sínum. 

með þeim takmörkunum, sem segir Í 9. 

9. grein. 

Ekki má forstöðumaður nota lærisveinana til sjóferða, lestaferða eða annara að- 

drátta til heimilis, eða sendiferða lengur en alls 2 vikur á ári hvern þeirra. Ekki skal 

bann heldur láta þá vinna að torfverknn lengur en svarar Í vika á sumri, nema það



sjett girðingar eða annað, sem til jarðabóta telst, eða eitthvað sje sjerlega eptirbreytnis- 

vert við það, og piltar sjeu fúsir að vinna að því. Hann má ekki ætla þeim aðra fjen- 

aðarhirðineu en fóðurssammt og innanhússhirðinga lamba, nautpenings og hrossa, og ein- 

ungis frá veturnóttum til 14. maí, og á því tímabili aldrei meira en svarar hálfri vinnu 

fullkomins manns hverjum. Við heyvinnu má forstöðumaður ekki hafa piltana lengur 

en 8 víkur á sumri. Ekki ljá þá út af heimilinu til annarar vinnu en jarða- 

bótarstarfa, er framkvæmd sjeu eptir hans eigin fyrirsögn og leiðbeiningu. 

    

10. grein. 

Lærisveinar fá hjá forstöðumanni skólans forsvaranlegt fæði, húsnæði, þjónustu, 
ljós, skóleður, so a og vellinga til slits; en að öðru leyti legsja þeir sjer til allan 

fatnað nægilegan til skipta, svo og bækur og ritföng. 

ll. grein. 

Lærk veinum er heimilt ad yfirgefa skólann í 18 daga um jólin frá 20. desem- 

ber til 6. janúar. 

12. grein 

Hin verklega keunsla fer fram sumar og vetur, en bóklega kennslan stendur 

yfir einungis frá 1. nóv. til 30. apríl, og yfir þann tíma, að frádregnu jólafríinu, skal 

verja til bóknáms 9 stundum á degi hverjum til jafnaðar. Frá 1. maí til 81. oktbr.er 

enginn tími ætlaður til bóknáms, en eigi má vanalega ætla lærisveinum lengri vinnu- 

tíma en 12 stundir vor og haust, og 18 stundir um sláttinn á degi hverjum. 

13. grein. 

skal einkum ver: fólgin í eptirfylgjandi atriðum : 

  

i. Áð nota plóg, herti og önnur jarðyrkjuverkfæri. 
6 ÅMN role te fóðuirinptir 
á. ÁG Tækta ÍJðUFJUFUIr.    

6. Að verka hey og stýra heyverkuim og öðrum störfum. 

7. Að smíða einföld verkfæri og gjöra að verkfærum. 

og hallamælinga. 

  

3. Að nota einföld 

lá. grein. 

óklega skal kenna : 

dýrafræði, grasafræði, steinafræði, efnafræði og eðlisfræði. 

2. Jarðræktarfræði, um jarðveginn, verkfæri, framræzlu, vatnsveitingar, meðferð sáð- 

  

af náttúrufræði. 

jurta, áburð, túnarækt. 

ip af húsdýrafræði og um kvikfjárrækt. 

  

ræði Í landbúnaði og um búsreikninga 

X 

5. Ágrip af mælingarfræði og um land- og hallamælingar. 

6. Dráttlist, að 1idspildum og verkfærum eptir máli. sn z . i Í gjöra uppdrætti af la í p 

7. Reikning, um brot, prilidu, flatarmål og råmmål. 

3. Dönsku, að lesa og skilja danskar bækur. 

15. grein. 

Burtlararpróf frá skólanum, yfir þeim lærisveinum, sem notað hafa kennslu í 

2 ár, skal haldið í tvennu legi: 

1887 
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10. okt.
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a) próf í verklegu: plægingum og þúfnasljettun, framrægzlu og vatnsveitingum, land- 

og hallamælingum, fyrir lok septembermánaðar, og 

b) próf í bóklegu, sem fram fer fyrir 14. maí að afloknum námstímanum. 

Við prófin skulu vera 2 prófdómendur, sem amtmaðurinn í Vesturamtinu kveð- 
ur til þess. 

16. grein. 

Við burtfararprófið skal gefa sjerstakar einkunnir. 

A. í verklegu: 

1. fyrir plægingar og þúfnasljettun. 2. fyrir framræglu og veitugjörð. 3. fyrir 

land- og hallamælingar. 4. fyrir smíðar. 5. fyrir heyvinnu og verkstjórn. 6. fyrir 
kapp og reglusemi. 

B. í bóklegu: 

7. fyrir náttúrufræði, í dýrafræði, grasafræði og steinafræði. 8. fyrir sama, í efna- 

fræði og eðlisfræði. 9. fyrir jarðræktarfræði, í framræzlu, vatnsveitingum, áburðarmeð- 

ferð, túnarækt. 10. fyrir sama, Í ræktun sáðjurta og um verkfæri. 11. fyrir húsdýra- 

fræði og kvikfjárrækt. 12. fyrir hagfræði. 13. fyrir reikning. 14. fyrir mælingafræði. 

15. fyrir dráttlist. 

Í greinunum 4. og 16. skal sýna það, sem piltar hafa gjört, og ákveða einkunnirnar 

eptir því, en Í atriðunum 6. og 7. ákveður forstöðumaður skólans einkunnina. (Framh.) 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1856 og lsðí. 

10. gr. C. 4. 

Samkvæmt tillögum hlutaðeigandi amtmanns voru samþykktar uppástungur 

sýslunefndarinnar í Vestmannacyjasýslu um að verja 60 kr. (sbr. Stj.tíð. 

þ. á. B. bls. 11.) til verðlauna fyrir unnar jarðarbætur og 

sýslunefndarinnar í Mýrasýslu um að verja 510 kr. (sbr. Stj.tið. þ.á. B. bls, 11.) 

til launa handa 3 ferðabúfræðingum. 
16. gr. 14. 

Jónasi organista Helgasyni veittur 40 kr. styrkur til að sola út 3. hepti af Söngkenusluból 

fyrir byrjendur, 2'', arkir að stærð. 

EMBÆTTASKIPUN 0. FL. 

29. sept.br. skipaði landshöfðingi cand. plilos. Hallgrím Melsted til að vera bókavörð 

viðlandsbókasafnið frá 1. október þ. á. að reikna. 

14. okt.br. skipaði landshöfðingi, samkvæmt kosningu hlutaðeigandi safnaða, sjera Bjarna 

Pálsson að Ríp til að vera prest í þingeyra prestakalli í Húnavatns prófastsdæmi. 

17. s. m. skipaði landshöfðingi prestaskólakandídat Ólaf Magnússon til að vera prest 

Eyvindarhóla prestakalli í Rapgárvalia þrólastsdæmi eptir að tillögu hi i 

verið um það leitað samkvæmt 10. gr. í lögum 8. jan. 

25. s. m. skipaði landshöfðingi prestaskólakandíd 

Dýrafjarðarþinga prestakalli í Vestur-Ísafjarðar prófast 

Safnaða hafði verið um það leitað samkvæmt 10. gr. í lögum 8. jan. 1586. 

S. d. skipaði landshöfðingi, samkvæmt kosningu hlutaðeigandi safnaða, prestaskólakandidat 

    

indi safnaða hafði 

  

5 tm hluttöku safnaða í veitingu brauða. 

    

þörð Olafsson til að 

    emi eptir að tillögu 

Árna Bjarnarson, tilað vera prest í Reynistaðar prestakalli í Skagafjarðar prófastsdæmi. 

ÓVEITT PRESTAKÖLL, 

sem verða veitt með þeim fyrirvara, að þeir, er þau lá, verða að sætta sig við rýrnun þá í tekjum 

þeirra, er leitt geta af ákvörðun í 16. gr. laga 19. febr. 1886. 

Hjaltastaður í Norðurmúlaprófastsdæmi. Prestsekkja er í brauðinu. Brauðið er metið 

kr. 1368,70. Auglýst 27. september 1887. 

Ríp (Rípursókn) í Skagafjarðar prófastsdæmi.  Brauðið er metið kr. 721,79. Auglýst 

19. okt. 1887.
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Nyutkomid í A=deiid Stjórnartíðindanna. 

  

lög fyrir árin 1888 og 1889, undirskrifuð af konungi4. nóvbr. 1887 (A, nr. 13., bls. 

  

riluð af konungi 4. nóvbr. 1887 (A, nr.14., 

  

af konungi 4. nóvbr. 1887 (A, 

  

   1884 og 1885, undirskrifuð af konungi LO; Hi Sun 

4, nóvbr. 1887 

  

af ábúð 

  

og afnotum jarda og af lansafje, undirskrifuð af kon- 

nr. 17., bls. 66—-67). 

konungi 4. nóvbr. 1887(A, nr. 18., bls. 68— 73) 

4. nóybr. 1887 (A, mr. 19., bls. 74-—-97). 

undirskrifuð af konungi 4. nóvbr. 1887 (A, nr. 20., bls. 

Fo san Þig: á 
LÖG UM KURR    ungt 4, nóvbr. 

    

okkar þjóðjurðir, undirskrifuð 

-105). 

sj Angjaldshólskirkju skuli fengi 

FT. 14 A + 211 3 
40 um ad sgornenne 

konungi 4.    um að umsjón og fjårhald teyjas 

  

llutaðeiganda söfnuðum á hendur. undirskriluð at konungi 4. nóvbr. 1887 (A, 

22., bls. 106—107). 

t kvenna til að njóta kennslu á prestaskólanum og um próf fyrir 

  

Auglýsing um rj€ 

þær í g sum,  undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir 

Ísland 7. nóvbr. 1887 (A, nr. 23, bls. 108- -1LI). 

  

guðfræði ; að 1 oknu námi á skóla þe 

  

1883, er banna niðurskurð á hákarli á sjó 

  

Lög um að nema úr gildi lög 

li Geirólfsynúns í Strandasýslu og Skagatár í Húnavatnssýslu á tímabilinu (rELVOSYNU} Í J y U 

til 14. april, undirskrifuð af konungi 10. nóvbr. 1887 (A, nr. 24, bls.    
egi, undirskrifuð af konungi 10. nóybr. 1887 (A, nr. 25., bls. 114— 123). > z 
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fyrir búnaðarskóla Vesturamtsins í Ólafsdal. (Niðurlag). 10. okt, 

  

Hinar rstöku einkunnir eru dável, vel, laklega, illa og afarilla, 

og jafngilda á 5. 4, 3, 2, 1, en ákveða má einkunnina nánar með brotum, "“s og %. 

  

Allar hinar slorstöku í einkunnir skal leggja saman og deila með einkunnafjöld- 

  

anum; tí la sú (reiknuð með 2 mölum), sem þá kemur fram sýnir aðaleinkunnina, 

en aðaleinkunnirnar eru; 

ágætlega, og þarf til hennar 5,01 til 6,00. 

dável — em rr 4,01 — 5,00. 

vel — — — - 3,01 — 4,00. 

lakleea — — -- — 2,01 — 3,00. 

,50 i adaleinkunn, hefur hånn eigi stadizt profid. ; 3 

1. dag desembermán. 1887. 

DO
 Nái einhver eigi 

Reykjavík 1887. Prentsmiðja Ísafoldar.
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18. grein. 

Hverjum þeim lærisveini, sem hefur staðizt burtfararprof, skal gefa skritlegt 

  

burtfararskírteini, og skal í því tilgreina aðaleinkunn þá, sem hann hefur fengið Í próf- 

inu, sem og einkunnir þær, sem hann hefur fengið í hverri einstakri grein. Í burt- 
fararskirteininu skal forstöðumaður gefa einkunn fyrir iðni, en ekki telst sú einkunn 
með, þegar reiknuð er út aðaleinkunnin. Hann skal einnig lésa hegðun lærisveinsins. 
Sá lærisveinn, sem ekki hefur staðizt burtfararpróf, eða ekki gengið undir það, á heimt- 
ingu á að fá vottorð forstöðumaunsins um veru sína 

IÐ. g 

é skólanum. 

  tin. 

Forstöðumaður skólans skal semja og senda  amísráðinu skýrslu um skólann á 
ári hverju, og kemur amtstáðið henni á prent. 

  
  

* 

Reglugjörð þessi, er amtsráð Vesturamtsins ur samið, gildir unz henni með 

samþykki amtsráðsins verður breytt. 

Fyrir hönd amtsráðsins í Vesturamtinu. 

ad
 Reykjavik, 10. oktbr. 18 

Æ. Th. Jónassen 

Brjef landshöfðingja 660 støpisyfirvaldanna win vangoldin årgjåld af brauðum. 

Samkvæmt brjefi landfógeta dags. 10. þ. m. eru ólokin árgjöld þau af brauðum, er 

nú skal greina. 

1. Af Hofsprestakalli í Vopnafirði til 6. júní 1887 . kr. 961,00 

2. — Valþjófsstaðarprestakalli til 6. júní p. å. . . — 250,00 

3. — Saurhbæjarprestakalli á Hvalfjarðarströnd til 6. 

júní þ, á. (skuld sjera Jóns Benediktssonar) . — 75,00 

d. — Staðarprestakalli á Reykjanesi fyrir fardagaárin 

1884—85, 1885—86 og 1886-87  . . . . — 1200,00 

ö. — Vatusfjarðarprestakalli til 6. júní p.á. . . . — 150,00 

6. — Þþingeyraprestakalli til sama tíma . . . . . — 300,00 

1. — Reynistaðarprestakalli til sama tíma . . . . 300,U0 

8. — Völlum í Svarfaðardal til sama tíma . . — 650,00 

9. — Grundarþingum til sama tíma . . . . . . — 25,00 

10. — Saurbæ í Eyjafirði til sama tíma . . . . . — 500,00 

11. — Laufássprestakalli til sama tíma SA 1600,00 

Jeg skal því með skýrskotun til brj 

  

mins hrá 6. nóvember f. á. þjónustusan- 

lega skora á yður, herra amtmaður, og yður, háæruverðugi herra, að gjöra alvarlega 

  

gangskör að því, að hlutaðeigandi prestar greiði tafarlaust árgjöld þau, sem þeir þannig 
eru komnir í skuld um, og að því er 

  

lega snertir prestana að Stað á Reykja- 

nesi, Völlum í Svarfaðardal, Saurbæ í Eyjalirði og Laufási, sem sýnt hafa stórkostlegust 

  

vanskil, verð jeg að legvja fyrir yður, ef þeir ekki innan s, er þjer nákvæmar ; Ð DOJ J J , i , PJ 

til takið, greiða landssjóðnum skuld sína, að hlutast þá til um málshöfðun g 

til lúkningar allri skuldinni. 
n þeim 

  

Um það er gjört verður út af þessu brjeli mínu og um svör prestauna, vænti 

Jeg á sínum tíma að fá tilkynningu.
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3rjef landshöfðin    rja fil amtinannsins yfir suðuramtinu og vesturamfinn um 

sveitfesti þurfalings. — Með þóknanlegu brjefi, dags. 8. þ. m. hafið þjer, herra amt- 1 

maður, sent hingað erindi hreppsnefndarinnar í Borga rhafnarhreppi í sat 

dags. 6. f. m., er áfrýjar til mín úrskurði yðar, dagsettum 21. jan. þ. viðvíkjandi 

sveitfesti Einars nokkurs Sigurðssonar á Lambleiksstöðum, og safnframt fylgdu nefndu 

brjefi yðar einnig önnur skjöl máls þessa, er þjer höfðuð haft fyrir yður. er þjer upp 

kváðuð úrskurðinn. 

Með því að jeg nú verð að vera yður samdóma um,að það verðiað álítast sann- 

að með skjölum þeim, ern komin Í málinu, að ofannefndur Einar Sigurðsson 

4 
lögheimili á Sljettaleiti í Borgarhafnarhreppi, og að    hafi krossmessnári 

    

hann þannig eigi hafi ve Í = 

haldið hefir verið fram af áf 

búinn að ávinna sjer framfærslurjett í Mýrahreppi, eins og 

  

andanum með 10 ára dvöl þar, þegar hann árið 1885 

varð þar aðnjótandi sveitarstyrks, þá staðlestist hjer með ofannefndur úrskurður yðar, 

      

sem ákveður, að Einar eigi carhrepp hans Borgarhafnarhreppi, og eruð 

þjer beðinn að tilkynna álalok þessi. 

Ju um að aðstoða prest 

nlegu brjefi, dags. 4. júní þ. á. hafið þjer, 

í Fjallaþingam  sjera Hannesar L. þor- 

il syslumannsins í Þingeyjarsi     
til að úi 

herra sýslumaður sent hin 

   steinssonar, þr 

  

í Norður- þingeyjarprófastsdæmi 

konungsbrjefi 18. apríl 1761 út- 

  

og sýslumanninn í þingeyjar 

  

vegi sjer ábr 

  

hjer í nefndu brjefi yðar gjört þá fyrirspurn, hvort unnt 

muni vera. að serða við beiðni prestsins 

Eptir að jeg hef nú 
um málið, skal yður hjer með 

tilkynnt, yður ti lei 

tilvitnaða konungsbrjef enn 

   

    

að með því að ætla má, að hið 

  

ásamt hjeraðsprófastinum og tveim- 

ur valinkunnum mönnum sem ákveðið er í nefndu konungsbrjeli, að 
  

gjöra það sem í yðar valdi stendur til að útvega nefndum presti ábúðarjörð Í sóknum 

il biskupsins um breytingu á s óknaskipan í 2 presta- 

  

köllum 

yðar. háæruverðugi herra, í 

  

og tillögum 

    p. m., vil jeg hi með með skirskot- 

un til 4. or. Í lögum um skipun prestakalla 27. febr. 1880, fallast á, að bæirnir Lún- 

  

ansholt og Holtsmúli, sem nú eru í Marteinstungusókn, og bæirnir Tjörfastaðir og Bjalli, 

larsókn, 

  

sem nú eru í Árb vis kirkju að Skarði, og greiði þangað öll lög- 

boðin kirkjugjåld; på skal Árbæjark     da þeim hluta óskertum af sjóði Stóruvalla- 

kirkju, er henni bar samkvæmt lendshöfðingjabrjefi 11. maí 1886 

Þetta tilkynni jeg yður háæruverðugi herra, til þóknanlegrar leiðbeiningar og 

frekari ráðstöfunar. 

1887 

106 
C ). okt. 

107 
20. 

20. 

okt. 

108 
okt.
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1 { 9 

Ferða- 
pþóstgufuskipanna millum Kaupmannahafnar, 

Frá Kaupmannaköfn til Íslands. 
  

   

  

  
  

    

1. 2. 8. 4. ð. 6. 7 8. 9, 10. 11. 
Laura 2 Laura Zhyra | Laura Thyra Laura Laura Thyra Laura Lau ra 

frá Kaupmhöfn 15. jan. 1. marz 19. apr. 5. mal) 2. júní 30. júní 19. júlí 14. ág. 6. sept 30. sept! 8.nóv. — Leith............ 19. — á — 23. 9. 6. t. júlí 16. 18. 10. 4. okt. 12. — Trangisvogi....... ......... 0. — (25. — 11. 8. mm | seere 18. 20. 12. Gem | seere — Þórshöfn........... 2. jan. 9. - 26 12, — | 9, — 6. jilf 19. 21. 12. — 7. — 15.n6v — Klaksvík.......... ......... 10. DÖ. mm seneeeree serene BR LØ. ss 12, 8. 16. - - Berufirdi…......… sus un nn 8. Jålk | ssssssese 0 senneeeee  enrennen  kekeereen vereeenen — Eskifirdi 0 sansen seet vere ld. maí) ......... BL | senecereef srereeree 15. sept! ss see — Seyðisfirði...) 2... 15. — Dem | eee 13. — 9. okt. — Vopnafirði...) urnen seeren 15. 1 Dr veeveeee — Husavik 1 suse un ere, 10. —— | 
- Eyjafirði........... 17. maí 1. 

— Siglúfirði .........0 sneen renee reen DL | krreresest ereeernseel serreeeee — Saudårkrøk 0 uses senere eee 17. mai DL SEP ss ss sees — Skagastrønd……... sl senere seerne 18. BL | senere verrrerer DT. mm snes — Reykjarfirði ......) sense vennen erne Be mm sueeeseee vennerne rrkseknen ernerrnee  errererve - fsafirdi 2... 2 ul 20. mal |... LE. mmm sense kreere 19. sept 2 — Onundarfirdi…... 1. us SS TT TT fore ere 19. — |... — Dýrafirði .........) a ma 16. TT 20. sense ven kurserne — Årnarfirdi 6 20, — | senere | eerrerrer — Patreksfirði...) ........ sun nen rn rr mm Pl. mm — Stykkishølmi 6 su rr DM | se Br mee mm re ere — Flatey……....….… ll senere seeeeenee | ee 8 — | | rereesee | sereeeser í Reykjavík FARA 26. jan. 14. mrz 30. 23. júlí 25. åg. 25. sept 12. okt. 21. nåv. 

    

Vesturlandsins : 

  

     

        

frá Reykjavík een 2. maí 4. júní ÁÐ | snenereee ener eereee — Stykkishålmi 2... 8. 14. — — — Flatey. seeseeeeel eeereeeee BT 
— Patreksfirði.......) ........0 BL | Ð. JÚNÍ ss sens re Arnarfirði... 0 sees sveereree 3. - eð, — | essere B. ÁÐ. sneuevenel eneret kenveeren — Dyrafirdi… Mt usenet venerne ÅL — | seere 28. — 
— Onundarfirði......| ......... ÖL — | eee. 

á Ísafirði . 

Aths. 1. Fardagur frá Kaupmanna håfn og 
stöðvarnar er tiltekir timi, 
farþegar mega vera sið 
skipið komið nokkrum dögum 
en tiltekið er, en það getur lík: 
á millistöðvunum er höfð sem 
veðurs sakir eða íss 

Á » 
Sa el 

yrri til fy 

1 orðið S 

    

   

   

  

því búnir, að það verði síðar. 

allra styzt, 

   

í er fa nillhi- 

í fyrsta Á; en 
a Setur 

Kaupmannahati íkur 

  

auðvitað € Vistað 
verði þangað annars komizt fyrir 

Íðar, eins oc 

  

Aths. 2. ÁA Vestinannaeyjin er komið við í hverri ferð sunnan um land. út og utan, 
ef kringumstæður eyta, Eptir komu sLaurus til Reykjavíkur frá Kaup- 
maunahöfn verður auk 
hefur nægilegan flutning þangað. 

þess í hvert skipti 

  

farið til Hafnarfjurður, ef skipið
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áætlun 
ranton, Færeyja og Islands 1888. 

Frá Íslandi til Kaupmannahafnar. 

i 2. 38. 4. bd. 6. 107, | 

Ze Laura Thyra fan "Thyra Laura Le 
     

      
- Dyrafirdi reel 7. 

— Arnarfirði......... AAA 8. mm eee 20. 
Þatriksfirði..,...,1..... .. 
Flatey ........... BARA 

- Styk kishålmi … 2... 
Reykja Wiki. 

Re ykjav rík... 3.febr.í 
Stykkist TÓL 

-F latey venner sen 
Patreksfirði. .. ..1....... . 
Arnarfirði ll. 
Dýrafirði .......... ARA 
( ndarfirði 

Xi 

90. 

  

  

   

  

eee DU, FULL    

     

    

— Siglufirði . . 
Byjafirdi.G..s.s sees seeren venerne ee De mm | eeeserree DL | seeren 

— Húsay vík 

  

a 98. júni ..........29. júlí 10 sept.) 13. — | Gil 9. des. 
„júní 29. — | 9. ág. 30. — (11. — 118. — (22. okt. 8. — 

20. een 30, — 19. — 14. — | reen 
2. júlí 13. ág. | 2. ág. 14. — (16. — |25. okt.| 6. des. 

(7. — (91. — 29. — |30, — 112. — 

  

     pmhöfn... 

  

  

  

   

  

| Á flutni med »Tbyru» verður því að eins tekið, 
) ttiuið verði ei ati til annara hafna á Íslandi. 

  

Aths. 4 Bunni is skipunum fyrirhugaða leið. verða þeir farþegar, er ætla á einhvern 
stað. sem ekki verður komizt að, látnir fara á land á næstu höfn sem 
komizt verður inná.  Vilp Þeir heldur verða með skipinu til aunarar hafn- 
ar, mega þeir það. Farejaldi verður ensum skilað aptur, þegar slíkt kemur 
fyrir, og fæðispeninga verða farþegar að greiða. meðan þeir eru á skipinu. 
Við slk tækifæri verður farið á sama hátt með flutning.  Skipstjórarnir 
áða hvort þeir skipa honum á land á næstu höfn, sem komizt verður inn Y 

á 1 31 
Á eða hafa hann með sjer lengra og skila honum á apturleiðinni. 
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Ågrip 
af sýslusjóðsreikningum í Suðuramtinu árið 1885. 

1. Austur-Skaptafellssýsla. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar frá f. á. 

Niðurjöfnunargjald 

Vegagjald . . 

Tillag úr landssjóði til sýslavega 

Skuld fyrir vegabætur 

Gjöld: 

Sýslugjöld 

Vegabótakosinaður 

Eptirstöðvar: 

Niðurjófnunargjald (þar af lánað vegasjóði 1,23) 

2. Vestur-Skaptafellssýsla. 

8. 

b. 
C. 

d. 

€. 

> 

C. 

Tekjur : 

Eptirstöðvar frá f. á. 

Niðurjöfnunargjald 

Vegapjald . … 

Tillag úr landssjóði til < sý ísluvega 

Greidd skuld til sýslusjóðs 

Gjöld : 

Sýslugjöld . 

Vegabótakostnaður 

Eptirstöðvar: 

1, niðurjöfnunargjald . . . . . . . 560,96 

2, vegagjald .......….…. 1'0,16 

3. Rangárvallasýsla. 

b. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar frá fyrra ári 

Niðurjöfnunargjald 

Vegapjald 

Tillag úr landssjóði til aðgjörðar á sýsluvegum J J 

á aðalpóstleið 

Eptir úrskurði á reikning 1884 . 
Lån 

Gjöld : 
Sýslugjöld 

Vegabótakostnaður 

Flyt 

Kr. 

336,31 
205,03 
248,15 

310,00 

359,72 
1090,72 

731,15 
397,12 
372,50 
300.00 
57,75 

1858,52 

498,50 

698,9) 

661,12 
1858,52 

209,52 

889.70 

894,89 

500,00 
00,10 

1600,00 
349421 

611,00 
. 1057,04 
1668,04



Kr. 
EN Flutt 1668,04 

c.  Eptirstöðvar: 

1, í lánum hjá 3 hreppum  . . . . 1000,00 

2, niðurjöfnunargjald . . . . . . . 342,71 

3, vegagjald . . 8... .… 483,46 1826,17 

349421 
4. Vestmannaeyjasysla. 

Tekjur: 

a. Eptirstodvar frå f. å. .......... 00,00 

hb. Niðurjöfnunargjald BIÐ , 61,00 

c,  Vegagjald 2... 136,12 

ore 
Gjåld : 

a. Syslugjåld 100 

b. Vegagjald 2... 186,12 

197,12 
5. Arnessýsla. 

Tekjur: 

a. Eptirstöðvar frá fá. (0... 453,81 
b. Niðurjöfnunargjald . 2... 2... 1271,53 

ec. Vegagjald 2 ea eee eu . 1613,76 

d. Tillag úr landssjóði til aðgjörðar á sýsluvegum: 

1, óeytt frå 1884. 0. 487.47 

2, veitt — 18858. . 7.0.0... 1000,00 1487,47 

e. Qvissar tekjur . 2 2 2 0 3 5000 

f.. Skuld fyrir unnar vegabætur . . . . . . . . 702,15 

557872 
Gjold : 

a. Sýslugjöld 2 2... 1191,68 

b. Vegabótakostnaður . . .....0. 3989,54. 

c,  Eptirstöðvar : 

1, Niðurjöfnunargjald . . . . . . . 404,50 

2. vegagjald 8220. 00,00 404,50 

5578,72 
6. Gullbringu- og Kjósarsýsla. 

Tekjur: 

a. Eptirstöðvar frá fá. 2. 2. 2 2... ..509,10 

h. Niðurjöfnunargjald . 2 2 2... .650,00 

te. Vegagjald 0. 2109,87 

- 3268,97 
Gjöld: 

a. Sýslugjöld 2... 1415,34 

bh. Vegabótakostnaður . . 2 2... 1358,98 

c.  Eptirstöðvar: (vegagjald) . . . . . 2 2 2 . 499,65 

3268,97 

1887 

110
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110 7. „Borgarfjarðarsýsla. 

  

a. Fptirstöðvar frá f. á. 

b. Niðurjöfnunargjald . . .. 

ce. Vegagjald . . 

d. Tillag úr landssjóði: 

til eflingar búnaði . . . „0. 870,00 

„ til vegabóta á sýsluvegum á aðal póstleið 4 í,00 

  

e. Ó risa tekjur 2 2 2 eee eee eee 140,00 

f. Skuld... 120.56 

3630,79 
Gjöld: 

a. Nýslugjöld (þar af til eflingar búnaði 370 kr.) . . 887,41 

25,0 b. Vegabótakostnaður  . . . 2... 2... 225,06 

c.  Eptirstöðvar : 

1, af niðurjöfnunargjaldi . . . . . . 626,74 

2, — vegagjaldi . . ... . . .. 1891,58 9518,3; 

  

3630,79 

Íslands Suðuramt, Reykjavík, 23. nóvbr. 1887. ÞJ vw 3 

E. Th. Jónassen. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI. 
samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1886 og 1887. 

10. gr. C á. 
Samkvæmt tillögum hlutaðeigandi amtmanns var samþykkt uppástunga bæjarstjórnarinnar á 

Ísafirði um að verja 40 kr. (sbr. Stj.tíð. þ. á. B 12) til verðlauna fyrir dugnað í túnrækt. 
10. gr. C 5 b. 

Veittar 100 kr. til að gjöra brú yfir Grundarháls milli Skorradals og Andakíls í Borgarfjarð- 
arsýslu. 

16. gr, 4 b. 
Laxræktarfjelagi Dalasýslu veittar 200 kr. til verklegs fiskiklaks. 

EMBÆTTASKIPUN. 
29. ágústvar fyrra kennaraembættið við g 'æðaskólann á Möðruvöllum í Hí 

árdal veitt af konungi öðrum kennara við nefudan skóla Halldóri Briem frá 1. október þ á. að reikn 
81. sm. var stud. mag. Stefán Stefánsson af ráðgjafanum fyrir Ísland settur 2. 

kennari viðfyrnefndan skóla, sömuleiðis frá 1 október að reikna. 
4. nóvbr. skipaði landshöfðingi samkvæmt kosningu hlutaðeigandi safnaða prestaskólakandi- 

dat Jón Steingrímsson til að vera prest í Gaulverjabæjar prestakalli í Árnessprótasts- 
dæmi frá næstkomandi fardögum 

5. s. m. skipaði landshöt tðingi prest: askólakandid: at Gis 
í Hvamms prestakalli í Norðurárdal i Myr: prófastsdæmi ept 
verið um það leitað samkvæmt 10 gum S. jan. 1886 um 

3. d. skipaði landshöfðingi fyrv. ðstuðarprest í Stafl 
vera prest í Hítarnessþin ga prestakalli í Mýra- og Sna 
hlutaðeigandi safnaða hafði verið um það leitað samkvæmt 
safnaða í veitingu brauða. 

10. s. m. var hjorað slæ nisembættið í 17. knishjeraði (Vestur 
fellssýsla) veitt af konungi aukalækni á Seyðisfirði, cand. med. á chir Bjarna Jenssyni. 

24. s. m. skipaði landshöfðingi prest að Sandfelli í Öræfum, sjera Svein Eiríksson til 
að vera prestí Kálfafellsstaðar prestakalli í Austur-Skaptafells þrófastsdæmi irá fardögum 1é 
eptir að tillögu hlutaðeigandi safnaðar kafði verið um það leitað samkvæmt 10 gr. í lögum 8. jan. 1886 
um hluttöku safnaða í veitingu brauða. 

  

     

    

  

    

era sóknar 
safnaða        

  

     
     

    

Steián 
stæ 

    

    

Skapta- 

  

  

    

  

OVEITT PRESTAKÖLL, 
er verða veitt með þeim fyrirvara, að þeir, er þau tá, verða að sætta sig við rýrnun þá í tekjum þeir 
er leitt getur af ákvörðun 16. gr. laga 19. febr. 1886: 

Stöð (Stöðvarsókn) í Stöðvarfirði í Suðurmúlaprófastsdæmi. Metið kr 979.97. Au 
nóv. 1887. . 

Sandfell í Öræfum (Sandtells- og Hofssóknir) í Austur-Skaptafellsprófastsdæmi. Metið: kr. 
778.83. Auglýst 28. nóv. 1881. “ 

glýst 5.
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Ågrip 
af sýslusjóðsreikningum i Vesturamtinu årid 1885. 

1. Mýrasýsla. 

Tekjur: 

a. Eptirstöðvar frá Í. á 

bh. Niðurjöfnunargjald . . .. 

ce. Vegagjald FR . 

d. Tillag úr landssj jóði til eflingar búnaði . 

e. Gvissar tekjur . . . eu eee FR 

Í. Afborgun af skuld eins hrepps a 

g. Skuld fyrir unnar vegabætur . 2. 2... 

Kr. 

888,01 

155,00 

520,53 

340,00 

150,00 

150,00 

238,92 

2449,46 
Gjöld: 

a. Sýslugjöld (þar í til eflingar búnaði 400 kr.) . . 

hb.  Vegabótakostnaður „2 0 eee en eee 

c.  Eptirstöðvar: 

1, af niðurjöfnunargjaldi o. s. frv. . . 429,16 

2, — vegagjaldi  . 0.0... 628,60 

2. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

a. Eptirstöðvar frá fá. 2. 

b. 0 Niðurjöfnunargjald 2 2 eee eee een 

C. Vegagjald . . . . . . . . . . . . 

d. Skuld fyrir unnar vegabætur . . . . 

  

Gjöld 

A. Sýslugjöld 

hb. Vegabótakostnaður „2 2 0 0 eee 

c.  Eptirstöðvar: 

1, af niðurjöfnunargjaldi . . . . . 159,61 

2, — vegagjaldi 2. 73,14 

3. Dalasýsla. 

Tekjur: 

a. Eptirstöðvar frá fyrra ári 20... 
b. Niðurjöfnunargjald 2. 

c. Yegagjald FR 

d. Eptirgjald af fasteign sýslusjóðsins . . . 

e.  T/g hluti andvirðis fyrir tjeða fasteign BR 

f. Skuld fyrir unnar vegabætur „2... 

19. dag desembermán. 1887. 

Reykjavík 1887. Prentsmiðja lsafoldar. 

co
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111 Gjöld : Kr. 
Sýslugjöld 2... 618,00 

b. Vegabótakostnaður . . . . .....588,09 

Eptirstöðvar: 

1, af niðurjöfnunargjaldi og af andvirði seldrar fast- 
eignar sýslusjóðs  . . . . . . - 1036,90 

2, vegagjald 255 1062,41 

"2268,50 

= 

4. Barðastrandarsýsla.“ 
Tekjur: 

a. Eptirstöðvar frá Í. á. 
1, niðurjöfnunargjald . . . . . . . 878,94 

2, vegagjald . . . 2... 0292 1981,86 

b. Niðurjöfnunargjald „2. 488,69 

ct.  Vegagjald FR 607,92 

d. Óvissar tekjur (þar í tillag úr landssjóði til eflingar 

búnaði 380 kr. og vextir af veðbrjeli 22 kr. 47 a)  402,47 

780,94 

Gjöld : 

a. Sýslugjöld (þar í til eflingar búnaði 492 kr. 50a.) 920,16 
b. Vegabótakotnaður . . „2 2... ..000,03 

Eptirstöðvar: 
1, af niðurjöfnunargjaldi (þar af lánað út gegn fast- 

eignarvedi 481,75) . . . . . . 849,94 

2, — vegagjaldi . .....0. 0... 460,81 1310,75 

2780,94 

s 

5. Ísafjarðarsýsla. 
Tekjur: 

a. Eptirstöðvar frá fá. 2 2... 1324,02 

Niðurjöfnunargjald . .. 208884.» 1030,00 

Vegagjald „0. 1368,44 

d. Óvissar tekjur . . . . . 0... 100,00 

381746 

a 
> 

s 

Gjöld: 

a. Sýslugjöld 2... 914,34 

Vegabótakostnaður 2... 769,32 

Eptirstöðvar : 

1, af niðurjöfnunargjaldi . . . . . - 1296,30 

2, — vegagjaldi . . . . . . 2 2. 837,50 913380 

381746 

= 
s 

*{ Áthugas. Í hinu prentaða ágripi reikninganna f. á. eru eptirstöðvar af niðurjöfnunargjaldi 

í árslok taldar 402 kr. 92 a. of lítið. E. Th. J.
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6. Strandasýsla. 

Tekjur: 

a. Eptirstöðvar frá fá. . 2... 164,12 

bh. Niðurjöfnunargjald 2 2. 4054 

ec. Vegagjald 404 

d. Bån 2 eee eee eee eee. 50,00 

828,70 
Gjöld: 

a. Syslugjåld 0. 304,00 
hb. Vegabótakostnaður „2. 3512 

c. TEptirstöðvar : 
1. af miðurjöfnunargjaldi . . . . . . 150,66 

2, — vegagjaldi .„ . . . 2 2. 188,92 989,58 

898,70 
  

Íslands ves Haram Reykjavik, 23. nóvbr. 1887. 

Th. Jónusse nm. 

Agrip 

af reikningum sjóða, sem standa undir stjórn amtsráðs suðuramtsins. 

Jafnaðarsjóður suðuramtsins 1886. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1885: 
Í peningum . . RN ANNO 

2. Niðurjöfnun á lausafje í amtinu, 10 aur. á hvert gjaldskylt hundrað: 

a. Skaptafellssýsla . 2... 280,31 

b. Rangárvallasýsla 2 2... 346,36 
c. Vestmannaeyjasýsla 2 2 eee eee ret 8,00 
d. Árnessýsla 2 20 #07,05 

e. Gullbringu- og Kjósarsýsla 2 2. 0... 173,50 
f. Borgarfjarðarsýsla . 2 47 

3. Vextir af peningaforða SN 
Tekjur alls 

Gjöld: 

1. Til bólusetninga og annara heilbrigðismálefna 

2. TFerðakostnaður . BA 

3. Kostnaður til heyrnar- og málleysingja . 

4. Til sáttamála . 

5. Endurgjald af lánum 

6. Kostnaður við amtsráðið 

7. Ýmisleg gjöld 

8. Eptirstöðvar við árslok 1886: 

Í peningum á …… 
Yjald als 

Kr. 

. 2195,63 

356510 

"165,59 
94,00 
0.00 
0,00 
0,00 

85.00 
598,55 

. 2618,96 

3562,10 

1887 

lil 

112
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Styrktarsjóður verðugra og þurfandi konungslandseta og ekkna 

1. 

2. 

1. 
9 “. 
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Búnaðarskólagjald í suðuramtinu 1886. 

Tekjur. 
Eptirstöðvar við árslok 1885: Kr. 

a. Í óuppsegjanlegum kgl. skuldabrjöfum „2... 200,00 

b. í veðskuldabrjefum 0... 13850,00 

G. í Ógreiddum vöxtum . . eee, 44,00 

d. í ógreiddu gjaldi úr Borgarfjarðarsýslu . . .... 117,10 

€. Í PENINGUM 2 eee eee eee 223,99 

Leigur af vaxtafje sjóðsins 

Búnaðarskólagjald 1886 . 

Borgadir vextir og skuld frå f. å. 

Endurborgud lån . . . .. 8... 

Til jafnadar å måti 1. gjaldid . ...., 

Tekjur alls 

Gjöld. 

Lánað út móti veði og 4% vöxtum 

Til jafnaðar móti 4. og 5. tekjulið 

Eptirstöðvar við árslok 1886: 

a. Í óuppsegjanlegum kgl. skuldabrjfum . ..... 200,00 

b. í veðskuldabrjefum . 2 2... 15450,00 

c. Í ógreiddum vöxtum 2 eee eee eee 6,00 

d. i peningum 2 eee eee eee 205,17 

Gjöld alls 

1S8S6. 

Tekjur. 
Tekjur vid årslok 1885: 

a. Ríkisskuldabrjef: 

1. Innritunarskírteini Ltr. G. Fol. 82, dags. 20. maí 

1875 . . . … 20... 3300,00 

2. Óuppsegjanleg ríkisskuldabrjef Ltr. C. 

Nr. 281, dags. 10. sept. 1873 sr 100,00 3400.00 

Þ. Veðskuldabrjef einstakra manna eee, 300,00 
c. Í peningum hjá reikningshaldara . . . . 2... 207,36 

Rentur af vaxtafje sjóðsins 

Gjöld. 
Styrkur veittur konungslandsetum 

Eptirstöðvar við árslok 1886: 

a. Ríkisskuldabrjef: 

1. Innritunarskírteini Ltr. C. Fol. 89, dags. 90. maí 

1875 . 3300,00 
2, Óuppsegjanleg ríkisskuldabrjef Ltr. C. 

Nr. 281, dags. 10. sept. 1873 0. 100,00 — 34.00.00 

Flyt 3400,00 

Tekjur alls 

a
 

ri
 

14435,09 
540,66 
885,42 
159,10 
250,00 

1600,00 
17870,27 

1600,00 

409,10 

15861,17 
17870,27 

þeirra á suðuramtinu 

3907,36 
148,00 

4055,36 

140,00 

140,00
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Flutt 

b. Veðskuidabrjef einstakra manna 
c. Í peningum hjá reikningshaldara 

Islands suðuramt, Reykjavík 5. desbr. 1887. 

KE. Th. Jónasson, 

Agrip 
af reikningum sjóða, sem standa undir stjórn amtsráðs vestaramtsins. 

Jufnaðarsjóður vesturamtsins 1886. 

Tekjur. 
1. Eptirstöðvar við árslok 1885: 

a. Útistandandi af jafnaðarsjóðsgjaldi Dalasýslu 1883 

b. —— — —— Ísafjarðarsýslu 1884 . 
ce. Í peningum . 

2. Niðurjöfnun á lausafje í amtinu 1886, 17 aur. á hvert gjaldskylt 

a. Mýrasýsla a 

hb. Snætellsness- og Hnappadalssýsla 

c. Dalasýsla 

d. Barðastrandarsýsla . 
e. Ísafjarðarsýsla og kaupstaður 

f. Strandasýsla 

Borgað af útistandandi jafnaðarsjóðsgjaldi Dalasýslu 1883 

Kr. 

3400,00 

300,00 
215.36 

Gjöld alls 

Kr. 

550,92 

69,65 
194,89 

hundrad: 

278,75 

193,79 
275,91 

172,45 
287,28 

152,15 

Tekjur alls 

3. 

Gjöld. 

1. Til bólusetninga og annara heilbrigðismálefna 

2. Ferðakostnaður ' 

3. Til såttamåla 

4. Kostnadur til heyrnar og målleysingja 

5. Kostnaður við amtsráðið 

6. Til jafnaðar móti 3. tekjulið 

7. Ymisleg útgjöld 

#8)
 

3. Eptirstöðvar við árslok 1886: 

a. UÚtistandandi af jafnaðarsjóðsgjaldi Dalasýslu 1883 

b. —— — —— Isafjardarsyslu 1884 
, 

c. I peningum 

Búnaðarsjóður vesturamtsins 1886, 

Tekjur. 
1. Eptirstöðvar við árslok 1885: 

a. Í ríkisskuldabrjefum . 

Flyt 

250,92 
69,65 

823,37 

Gjöld alls 

2500,00 

2500,00 

  

113 

- 
Kr. 

815,46 

300,00 
515,00 
300,00 
134,36 

  

2475,79
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113 Kr. Kr. 

Flutt  2500,00 
b. Í veðskuldabrjöfum . . . . . 2 2... 8080,00 
c. Óg reiddir vextir 2 2 20 ene eee een 8 16,00 

z 
d. Í peningum . . oe eee eee. 182,28 10778,2 

2. Leigur af vaxtafje sjóðsins 1888 2 eee eee eee eee 423, 

Tillag úr landssjóði af fje því, sem veitt er til eflingar búnaði sam- 
kvæmt landshöfðingjabrjefi 13. júlí 1885 til búnaðarskólans í Ólafsdal — 2466,67 

4. Árstekjur af búnaðarskólagjaldinu í vesturamtinu, samkv. landsh. brjefi 

DO
 

RO
 

>
 

oo
 

Ca
 

19. okt. 1885 og ályktun amtsráðsins, lagðar til búnaðarskól: ins í Ólafsdal 991,05 

5. Greiddir vextir, óborgaðir frá fá. 2. 2. 2 0 0 eee eee 16,00 

6. Lán úr landsbankanum samkvæmt ályktun amtsráðsins til þess að 

stækka hús búnaðarskólans í Ólafsdal . . . 2 2 20. 2 2... 1000,00 

Tekjur alls 15675,20 

Gjöld. 
1. Styrkur til búnaðarskólans í Ólafsdal og til byggingar þar .….…. . 4630,00 

2. Til jafnadar vid tekjulid 5. 2. eee eee rn 16,00 

3. Eptirstöðvar við árslok 1886: 
a. Í ríkisskuldabrjöfum  . . . . . 2... 0. .2500,00 

bh. Í veðskuldabrjefum . ......... 0... 8080,00 

6. Í peningum „0. 449,20 11029,20 

Gjöld alls 15676,20 

Búnaðarskólagjald á vesturamtinu 1886. 

Tekjur. 
1. Eptirstöðvar við árslok 1885: 

a. Í ríkisskuldabrjefum eee er rr, 4, 800,00 

h. f vedskuldabrjefum . . . 2 2 0... 8250,00 

c. Ógreitt búnaðarskólagjald Ísafjarðarsýslu 1884 . 2... 89,74 
d. - - —— Mýrasýslu 1885 2... 102,68 

e. Ógreiddir vextir . 22 2 0 ea ye eee 24,00 9266,42 

2. Vextir 1886 2... 355,52 

3. Búnaðarskólagjald 1886 2... 635,53 

4. Greitt á árinu uppí höfuðstól . . . . FO 400,00 

5. Greiddir vextir jf f. á. og húnaðarskólagjald BN 110,68 

6. Til jafnaðar móti 1. gjaldlið 2 2. 450,00 

Tekjur alls 11218,15 

Gjöld. 

1. Tánað gegn fasteignarveði og 4% vöxtum 2. 2 0 0 eee een 450,00 

2. Til jafnaðar gegn 4. og 5. tekjulid 2 22 0 eee eee eee 510,68 

3. Greitt til búnaðarskólans í Ólafsdal samkv. fandshiiðingjalnjali 19. okt. 

1885 og ályktun amtsráðsins . . 991,05 

4. Til útgjalda færist sem ófáanlegt bún: ðarskólagj Mi lúr Ísjafarðarsý slu 1884 89,74 

5. Eptirstöðvar við árslok 1886: 

a. Í ríkisskuldabrjefum eee er. 2 800,00 

Flyt: 800,00  2041,47
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Kr. Kr. 113 

Flutt 800,00  2041,47 

b. I vedskuldabrjefum 2 2... 8300,00 

c. Ogreiddir vextir eee es 16,00 

d. Í peningum . 2 2 ea 7 eee erne 60,68  9176,68 

Gjöld alls 11218,15 

teikningue 114 

yfir tekjur og gjöld amtsbókasafnsins i Stykkisholmi 1886. 

Tekjur. Kr. 
l. Eptirstoovar frå f. å. . .. re 14,31 
2. Tillög vesturamtsbúa 2 >» » 

3. Styrkur år landssjodi 22 eee eee eee eg 200,00 

Tekjur alls 214,31 

Gjöld. 
. Keyptar bækut fyrir 2 0... 180,75 

2. Eptirstöðvar við árslok 1886 BN 33,56 
Gjöld alls 214,31 

Íslands vesturamt, Reykjavík 5. desbr. 1887. 

E. Th. Jónassen 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #7 landshöfðingja nm affermingarskírteini skipa. 115 
— Samkvæmt lögum 1. apríl þ. á. um afnám skipagjalds af vöruskipum, sem afgreidd 

eru til burtfarar, o. s. frv., er skipagjald „eptir lögum 4. júlí 1863 V. kafla afnumið, að 

því er snertir lestarúm það, er vörur eru út fluttar Í. 

Yfirstjórn skattamálanna hefur síðan, eptir að hafa skrifazt á við mig um málið 

kveðið svo á, að komuskýrteini þan, sem ræðir um Í tilskipun 1. febr. 1797, 303. gr., 
og umburðarbrjefasafni nr. 1, 1863 Í, fyrir skip, sem eru afgreidd hjeðan til Íslands, 

skuli framvegis afnumin. 

þetta læt jeg eigi hjá líða að skýra yður þjónustusamlega frá, herra landshöfð- 

ingi, til þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar fyrir hlutaðeigandi  embættis- 

MÖNNUM. 

20. ckt. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #/l landshöfðingja um ferðaáætlun póstgufuskip- np 
anna til Íslands árið ÍS88. — Jeg skýrði hinu sameinaða gufuskipafjelagi frá, að alþingi 

hefði á fjárlagafrumvarpi því, sem það hefði samþykkt fyrir árið 1888 og 1889, fært 

upphæðina til gufuskipsferða kringum strendur Íslands úr 18,000 kr. niður í 9000 kr. 

hvort árið. Einnig skýrði jeg fjelagi þessu frá þingsályktun þeirri, sem samþykkt var 

um þetta efni, og sömuleiðis frá athugasemdum þeim og tillögum um ferðaáætlunina 

næsta ár, sem þjer, herra landshöfðingi, rituðuð mjer í þóknanlegu brjeli 17. sept. þ. á. 

Síðan let fjelagið mjer í ljósi, að þrátt fyrir niðurfærsluna ætlaði það eigi að neytð 

rjettar þess, sem því er heimilaður í samningnum við stjórnarráðið, og segja samningn- 

um slitið, en aptur á móti þætti því ástæða til að stinga upp á að minnka Íslands- 

ferðir frá því sem verið hefur hin síðustu ár, þó eigi beinu ferðirnar frá Kaupmanna- 

-
 1. nóv
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11. nóv. 

8. 

116 
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höfn, sem það hefði í huga að láta verða eins margar og að undanförnu. Um leið skaut - 

fjelagið því til mín, að samþykkja uppástungu um ferðaáætlun, er færi í þessa átt, og 

þar sem tekið væri svo mjög, sem unnt væri, tillit til óska þeirra, er alþingi og þjer, 

herra landshöfðingi, höfðuð látið í ljósi. 
Jeg lagði því næst samþykki mitt á ferðaáætlun, sem telja má hina beztu, sem 

hægt var að fá, þegar litið er til atvika allra og til þess, að bjóða varð fjelaginu minni 

borgun en að undanförnu. Að undirlagi yfirstjórnar póstmálanna þótti mjer þó ástæða 

til að taka það skýrt fram, gagnvart gufuskipafjelaginu, um leið og jeg lagði samþykki 

mitt á ferðaáætlunina, að ferðir þær 3 frá Reykjavík til Vestfjarða og aptur til Reykja- 

víkur, sem standi á ferðaáætluninni, megi ekki tálma því, að burtfarardagarnir frá 

Reykjavík verði samkvæmir ferðaáætluninni, sbr. athugas. 1. á ferðaáætluninni, og að jeg 

því verði að telja víst, að ferðunum til Vestfjarða verði sleppt eða þær minnkaðar þegar 

svo kynni að standa á, að sjá mætti fyrir, að þær munðu valda því, að síðar yrti farið 

frá Reykjavík, en áætlunin gjörir ráð fyrir. 

Af hinni samþykktu ferðaáætlun sendast yður hjermeð nokkur exemplör. 

Brjef landshöfðingja #2 amtmannsins yfir norður og austuramtinu um 

afgreiðslu  útflutningaskipa. — Með  þóknanlegu  brjefi, dagsettu 28. septbr. 
þ. á. hafið þjer, herra amtmaður, sent hingað erindi frá sýslumanninum i 
Norður-Múlasýslu, þar sem hann kærir yfir því, að gufuskipið Camoens hafi komið á 

Vopnafjörð seinast Í júnímánuði, er leið, og flutt þaðan 160 vesturfara, án þess að sjer 

gæfist færi á að halda skoðunargjörð á skipinu, og án þess að hann hefði getið leyfi til 

þess, að útfararnir væru teknir á skip, og með því að þjer álitið, að slík aðferð komi 

beinlínis í bága við 7. gr. í útflutningalögunum frá 14. janúar 1876, hafið þjer farið 
þess á leit, að jeg fyrirskipi rjettarrannsókn og málshöfðun gegn umboðsmanni hlutað- 

eigandi útflutningastjóra til sekta og skaðabóta. 

Útaf þessu vil jeg tjá yður, herra amtmaður, að jeg verð að skilja áðurnefnda 

lagagrein svo, einsog hún líka að því er mjer er kunnugt hefur verið skilin að undan- 

förnu, að fyrirmæli hennar um, að ekki megi taka útfara á skip fyr en leyfi lögregiu- 
tjórnarinnar sje fengið til þess, eigi, þegar hlutaðeigandi útflatningaskip tekur útfara í 

sömu ferðinni á fleiri höfnum en einni, aðeins við um lögreglustjórnina á þeirri höfn, 
sem skipið fer síðast frá í þeirri ferð. Styðst þessi skilningur bæði við orð greinarinn: 

„má eigi taka útfara á skip, fyr en lögreglustjórinn á þeim stað, er skipid leggur út 

frá, hefur gefið skriflegt leyfi til þesse, og við fyrirmæli hennar um, að áður en leyfið 

er veitt, skuli lögreglustjóri rannsaka, hvort skipið sje hentugt til að flytja útfara, og að 

í leyfinu skuli tiltaka, hvað marga útfara megi taka á skipið, því þegar sama skipið 

tekur útfara í sömu ferðinni á mörgum höfnum, væri tilgangslaust að skipa fyrir um, að 

á hverri höfn skuli rannsaka, hvort skipið sje hentugt til útflutninga, og tiltaka, hve 

marga útfara það geti tekið, hitt er nægilegt, að þetta sje gjört áður en skipið leggur á 

stað frá landinu. Með því nú að gufuskipið Camoens, eptir því sem mjer er skýrt frá, 

á áður umgetinni ferð sinni fór síðast frá Eskifirði, fæ jeg ekki sjeð, að hlutaðeigandi 

útflutningastjóri hafi framið lagabrot með því að taka fyr í sömu ferðinni útfara á 
Vopnafirði, án þess að fá leyfi lögreglustjórans í Norður-Múlasýslu til þess, hafi hann 
aðeins fengið leyfi hjá lögreglustjóranum í Suður-Múlasýslu áður en skipið lagði á stað 

frá Eskifirði.
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Brjef landshöfðingja til sóknarprestsins á Alreyri um gjalddaga á prests- möfu og skyldu borgara og annar sjálfstæðra kaupstaðarbúa til að greiða presti ofiur og dagsverk. — Í þóknanlegu brjefi, dagsettu 20. f. m., hafið þjer, velæruverðugi herra, beiðzt leiðbeiningar um, hvort þjer eigið ekki heimting á, að prestsmötugjald það frá Möðruvallakirkju og Grundarkirkiu, sem Akureyrar prestakalli hefur verið lagt út uppí 
tillag það, er því ber eptir lögum 12. janúar 1884, sje yður goldið þegar á þessu hausti eða fyrri hluta vetrar, og í annan stað leiðbeiningar um skyldu borgara og annara sjálf- 
stæðra bæjarmanna á Akureyri til að gjalda presti offur og dagsverk. 

Um þetta gefst yður til vitundar, að bæði þau atriði, er þjer þannig hafið óskað leiðbeiningar um, heyra eptir eðli sínu undir úrlausn dómstólanna, en Jeg skal þó ekki færast undan að láta yður í ljósi skoðun mína um þau, sem er sú: um fyrra atriðið, að með því að prestsmata í raun og veru er hálfar leigur af kúgildum hlutaðeigandi bænda- kirkju, en gjalddagi á k ígildaleigum bæði eptir gamalli landsvenju og lögum nr. 1 frá 12. jan. 1884, 24. gr, er fyrir Mikaelsmessu ár hvert, þá eigið pjer heimting á, að prestsmata sú, sem yður ber frá áðurnefndum kirkjum, sje goldin yður eigi síðar en á Mikaelsmessu ár hvert, fyrsta sinni á yfirstandandi ári, en að yður sje óviðkomandi. hvað um hafi verið samið milli hlutaðeigandi gjaldenda og presta í því efni að undanförnu, þar- sem slíkir samningar einungis geta hafa verið skuldbindandi fyrir embættistíma hvers einstaks prests. Um offurskyldu kaupstaðarbúa gildir að minni ætlun sama regla sem utan kaupstaða, sbr. reglugjörð 17. juli 1782, 12. gr, og tilsk. 97. jan. 1847, 3. gr. sem sje, að sjerhver húsfaðir og sjálfstæður einhleypur maður, sem á 20 hundr. í fast- eign eða í lausafje, eða hvorutveggju samanlögðu, eigi hvert ár að gjalda presti offur, sem 
ekki sje minna en 8 álnir, og að allir verzlegir konunglegir embættismenn, klaustur- haldarar, kaupmenn og verzlunarþjónar, sem laun taka, eigi, þótt þeir ekki eigi svo mikla 
fasteign eða lausafje, sem nú var sagt, að gjalda presti árlega í offur að minnsta kosti 4 kr. Að því er loks snertir dagsverk til prests í kaupstöðum, þá er það venja, studd 
af mörgum yfirvaldaúrskurðum, að það skuli gjaldast af kaupstaðarborgurum, húsmönn- 
um og þurrabúðarmönnum, sem eiga heimili forstöðu að veita, og af lausamönnum, hvort sem þeir tíunda nokkuð eða ekkert, ef þeir aðeins eru ekki í skiptitíund, og loks af ein- hleypum húsmönnum og vinnuhjúum, ef þau tíunda 60 áln. eða þar yfir. 

Brjef landshöfðingja #7) antmannsins yfir suðuramtinu og vesturamtinu um 
sveitfesti þarfalings. — Með brjefi, dags. 15. okt. þ. á., hefur hreppsnefndaroddvitinn í 
Miklaholtshreppi í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu áfrýjað til mín úrskurði yðar, herra 
amtmaður, frá 19. ágúst þ. á., um sveitfesti Kristjáns Sigurðssonar á Þorgeirsfelli í Stað- 
arsveit, en með þeim amtsúrskurði var staðfestur úrskurður sýslumannsins í Snæfellsness- 
og Hnappadalssýslu, er ákvað að nefndur Kristján Sigurðsson væri sveitlægur í fæðingar- 
hreppi sínum, Miklaholtshreppi. 

Eptir að hafa meðtekið þóknanlegt brjef yðar, herra amtmaður, dags. 7. þ. m., 
og Þarmeð fylgjandi skjöl þau, er snerta þetta mál, verð jeg að vera sömu skoðunar og 
þjer um það, að þótt nefndur Kristján Sigurðsson hafi í júnímán. 1886 verið búinn 
að dvelja samfleytt 11 ár í Staðarsveit, þá hefur hann með þeirri dvöl sinni ekki get- 
að unnið sjer þar sveit, með því að hann þáði sveitarstyrk bæði af fátækrafje Staðar- 
sveitar og Miklaholtshrepp, áður en hann var búinn að vera þar full 10 ár, og þarsem 
nefndur Kristján Sigurðsson ennfremur ekki hefur dvalið annarstaðar en í Staðarsveit 
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fyrir utan fæðingarhrepp sinn, Miklaholtshrepp, þá á hann sveitfesti í nefndum fæðingar- 

hreppi sínum. 

Samkvæmt þessu staðfestist hjermeð ofannefndur úrskurður yðar. 

Þetta tilkynnist yður hjermeð til þóknanlegrar leiðbeiningar og 
DD 

frekari birt- 

ingar. 

Brjef landshøfdingja til amtmannsins yfir nordur- og austuramtinu um máls- 

kostnað í gjafsóknarmáli. — Með þóknanlegum brjefum, 25. apríl og 7. sept. þ. á., hafið 

þjer, herra amtmaður, lagt það til, samkvæmt ósk verzlunarstjóra Chr. Havsteens á Siglu- 

firði, að ávísaður yrði úr landssjóði kostnaður nokkur, að upphæð 46 kr., við gjafsóknar- 

mál nefnds verzlunarstjóra við Jón bónda Þorkelsson á Svaðastöðum, útaf hvalreka við 

Þórðarhöfða 13. apríl 1876, en mál þetta lyktaði þannig við yfirrjettinn, að því er máls- 

kostnaðinn snerti, að hann skyldi falla niður. 

Útaf þessu undanfelli jeg eigi hjermeð þjónustusamlega að tjá yður til þóknan- 

legrar leiðbeiningar og frekari birtingar, að af ofannefndum kostnaði hafa 20 kr., máls- 

færslulaun Snorra heitins Pálssonar við undirrjettinn, verið ávísaðar úr landssjóði 14. Júní 

1890 Jóni heitnum Jónssyni landritara, samkvæmt Ósk Snorra Pálssonar, og eru þær 

þannig þegar greiddar úr landssjóði, en að því er snertir hinar 26 krónurnar af ofan- 

nefndum kostnaði, en það er borgun fyrir mat á hval þeim, er málið var um, samkvæmt 

yfirrjettardóminum, þá verð jeg að álíta, að þessi kostnaður við fullnægingu dómsins 

geti eigi talizt með þeim kostnaði af gjafsóknarmálum, sem heimild er til að greiða úr 

landssjóði samkvæmt 5. gr. laga 12. júlí 1878, um gjafsóknir, og sje jeg mjer því eigi 

fært að ávísa þessum 26 kr. úr landssjóði. 

Brjef landshöfðingja #7 biskups um eptirlaun prestsekkna þeirra. er njóta 

náðarárs. — Með þóknanlegu brjefi, dags. 26. Í. m., hafið þjer, háæruverðugi herra, 

skýrt mjer frá því, að sjera Jón Austmann, síðast prestur að Stöð í Stöðvarfirði, hafi 

andazt 6. septbr. síðastliðinn, og að hann hafi látið eptir sig ekkju, Helgu Jónsdóttur, 

sem beri að fá eptirlaun sín úr landssjóði frá næstkomandi fardögum. 

Með því nú að hinni hjerumræddu prestsekkju ber náðarár Í brauðinu frá næst- 

komandi fardögum til fardaga 1889 og með því að svo hefur verið álitið, að prests- 

ekkjum beri þá fyrst eptirlaun, er náðarárið er á enda (sbr. landshöfðingjabrjef 23. okt. 

1885, Stj.tíð. 1885 B. bls. 137), þá verður ekki fyr en náðarárið er á enda gjörð nein 

ráðstöfun til, að hinni hjeramræddu  prestsekkju verði greidd eptirlaun úr lands- 

sjóði. 

þetta tilkynnist yður hjermeð til þóknanlegrar leiðbeiningar. 

Brjef landshöfðingja tl formanns skattanefndarinnar í Stokkseyrarhreppi um 

að afgjald af skólajörð sje undanþegið tekjuskatti. -- Með þóknanlegu brjefi, dags. 

7. þ. m., hafið þjer, fyrir hönd skattanefndarinnar í Stokkseyrarhreppi, skýrt 

frá því, að sýslumaðurinn Í Árnessýslu hafi krafizt þess af nefndinni, að af- 

gjaldið af jörðinni Vallarhjáleigu í Gaulverjabæjarhreppi, 54 kr. á ári, verði talið með 

skattskyldum tekjum á skattaskrá Stokkseyrarhrepps, en þarsem jörð þessi sje eign barna- 

skólans í Stokkseyrarhreppi spyrjist þjer fyrir um það, hvort afgjald af henni sje eigi
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undanþegið skatti, samkvæmt 9. gr. tekjuskattslaganna 14. desbr. 1877, einsog hingað til 

hafi verið álitið. 

Fyrir því skal yður til vitundar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar, að það er 
rjettur skilningur á 9. gr. tekjuskattslaganna, sbr. orðin sjóðir, sem stofnaðir eru til al- 

mennra þarfae, að afgjaldið af jörðinni Vallarhjáleigu sje undanþegið tekjuskatti, að svo 

miklu leyti sem jörð þessi er eign barnaskólans í Stokkseyrarhreppi. 

Brjef landshöfðingja fíl amfmannsins yfir norður- og austuramtinu um fyrir- 

framborgun gjalda fyrir lögtaksgjörðir. - - Með þóknanlegu brjefi, dags. 24. f. m., 

hafið þjer, herra amtmaður, að þartil gefnu tilefni frá sýslumanninum í Eyjafjarðarsýslu, 
beiðzt úrlausnar minnar um það, hvort gjöld til stefnuvotta fyrir birting lögtaksúrskurð- 

ar samkvæmt 4. gr. laga 16. desbr. 1885, um lögtak og fjárnám án undanfarins dóms 

eða sáttar, og yfir höfuð gjöld til votta við lögtaksgjörðir sjeu eigi innifalin í gjöldum 

þeim fyrir lögtaksgjörðir, sem ákveðið er um í byrjun 7. gr. nefndra laga, að eigi megi 

heimta þau greidd fyrir fram. 

Fyrir því læt j 

beiningar, að jeg ætla 

  

hjá líða, að tjá yður hjermeð til þóknanlegrar leið- 

borgun til stefnuvotta fyrir birting lögtaksúrskurðar verði 

í sambandi því, sem hjer er um að ræða, talin innifalin í gjöldum fyrir lögtaksgjörðina, 

  

og að það því aðeins sje gjaldið til fógeta eða hreppstjóra og lögtaksvotta, sem eigi megi 

krefjast fyrirfram samkvæmt ofannefndri lagaákvörðun. 

STYRKUR ÚR LANDSSJÓÐI, 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1886 og 1887. 

10. gr. C. 4. 

Samkvæmt tillögum amtmannsins yfir norður- og austuramtinu fyrir hönd amtsráðsins þar 

var af þeim 1500 kr. sem getur um í Stj.tíð. þ á. B. bls. 107, styrkur veittur 16 búnaðar- og fram 

farafjelögum í amtinu, svo sem hjer segir: 
1. Búnaðarfjelagi Torfalækjarhrepps „kr. 207,50 

2. — Svínavatnshrepps — 193,00 

3. —— Sauðárhrepps . . . . . +. — 146,60 

4, —— Hofshrepps 0. — 126,20 

5. Framfarafjelagi Svarfdælinga . . . . - — 56,80 

6. —— Arnarnesshrepps  . . . . — 187,20 

T. Búnaðarfjelagi Bægisárprestakalls 10 

S. Framfarafjelagi Glæsibæjarhrepps „0. — 142,00 

9. —— Ongulstadahrepps . . . . — 11,50 

10. —— Saurbæjarhrepps . . . 2. — 38,00 

11. —— Grytubakkahrepps  . . . — 53.60 

12. Búnaðarfjelagi Ljósavatnshrepps . . . . — 55,60 

13. Jarðabótafjelagi Helgastaðahrepps „0. — 111,30 

14. Búnaðarfjelagi Jökulsárhlíðar . . . . . — 45,80 

15. —— Hjaltastadahrepps . . . . — 41,60 

16. —— Fljótsdælinga . . . . . . —- 41.60 

kr. 1476,70 
10. gr. C. 5. 

Veittar alls 14700 kr. til vegagjörðar frá Fóelluvötnum áleiðis til Reykjavíkur árið 1887. 

16. gr. 14. 

Bóksala Sigurði Kristjánssyni veittur 240 kr. styrkur til að gefa út kennslubók í sjómanna- 

fræði, þýdda af skipstjóra Markúsi Bjarnasyni. 
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AMTSRÁÐSKOSNING. 

Síðastliðið vor og haust var sjera Ísleifur Gíslason í Arnarbæli kosinn amtsráðsmaður 
fyrir suðuramtið til næstu 6 ára með 26 atkvæðum og alþingismaður þorlákur Guðmundsson vara- 
amtsráðsmaður með 17 atkvæðum. 

Stjórnartíðindin (deildirnar A, B og C) må panta á skrifstofu landshöfðingja og 
öllum póststöðvum á landinu. Verð þeirra er 1 kr. árgangurinn, er verður að greiðast 
fyrirfram um leið og tíðindin eru pöntuð. Eldri árgangar Stjórnartíðindanna, þeir sem 
enn eru til, kosta heptir 1 kr. 90 a. hver, nema árgangurinn 1874, er kostar 95 aura, 
og árgangurinn 1886 og 1887, er kosta hver 1 kr. 25 a. 

Stjórnartíðindin eru send öllum kauplaust með póstum. Sje eitthvað áfátt við 
sendinguna, ber viðtakanda, ef hann vill mega búast við leiðrjettingu á því, að skýra 
þeim, er hann pantar tíðindin hjá, frá vöntuninni með næsta pósti eða fyrstu ferð, sem 
fellur, eptir að sendingin kom. 

Embættismönnum, hreppstjórum, hreppsnefndaroddvitum og póstafgreiðslumönn- 
um er skylt að halda þeim Stjórnartíðindum. er þeim eru send kauplaust, saman í góðri 
reglu, og munu þeir að öðrum kosti verða skyldaðir til að útvega tíðindin eptir á, af 
nýju, á eiginn kostnað.


