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Reykjavík, 
Prentuð í prentsmiðju Ísatoldar. 

1894.





Efnisyfirlit. 

Kaflar i efnisyfirlitinu. 

Stjórnarbrjef, auglýsingar, reglugjörðir o. fl. 
Verðlagsskrár. 
Reikningar. 
Amtsráðsfundarskýrslur. 
Ymsar greiðslur úr landssjóði. 
Auglýsingar um útkomin lög o. fl. 

Skammstafamr: R. = Ráðgjafabrjef, 1. 

Reglugjörð, 8. 

STJORNARBRJEF, ÅUGLYSINGAR, REGLUGJORDIR 
o. fl. 

Dag- Tala i 
setning B-deild. 
1894. Bls. 

4. jan. 1 L. um lántöku handa bæj- 
arfjelagi til sjúkrahús- 
stofununar ..........0...0... 1 

81. —- 6 L. um niðurlagning kirkju. 4 
81. — 11 L. um flutning kirkju ...... 12 

febr. 12 L. um lántökuleyfi handa 
prestakalli til húsabygg- 
inga (Skinnastaðapresta- 
kall. 12 

24. — 13 A. um póstmál ............... 12 
27. — 82 R. um staðfesting á kaup- 

mála milli hjóna ......... 49 
27. — 39 L. um vanrækslu hrepps- 

nefnda í samning kjör- 
Skráa ssssssssseneesessneee så 57 

1. marz 33 R. um mæling å uppsigling 
á Hvammsförð ............ 49 

14. — 40 R. um makaskipti á kirkju- 
jord 2... srrereererereee, 57 

8. april 22 Endurskodud reglugj. fyrir 
landsbankann í Rvík ... 29 

9. — 88 A. um póstmál ............... 37 
13. — 41 L. um lántökuleyi handa 

prestakalli til húsakaupa 
á kirkjujörð ................ 57 

17. — 42 L. um niðurjöfnun á jafn. 
aðarsjóðsgjaldi ........... 57 

18. — 48 L. um flutning á þingstaðgf58 

| Embættaskipan og sýslana, veiting og lausn. 
| Auglýsingar um óveitt embætti og sýslanir. 
| Heiðursgjafir. 
| Heiðursmerki. 
| Ferðaáætlanir. 

Landshöfðingjabrjef, A. = Auglýsing; Rglgj. 

Samþykkt. 

|  Dag- 
{ setning Tala í 

1894. B-deild. Bls. 
18. apríl 44 L. um hlunnindi handa 

SPAFÍBJÓÐI ..c.0.00. 58 
18. — 45 L. um låntåkuleyfi til husa- 

kaupa handa prestakalli 58 
18. — 46 L. um lántökuleyfi handa 

prestakalli til húsabóta á 
prestssetri ....... 2... 58 

18. — 47 R. umgjöld tilfulltrúastjórn- 
arinnar á aukapinginu 
1894 58 

18. — 48 R. um strandferðir  sam- 
kvæmt ferðaáætlun al- 
þingis .............. BR ö8 

9. maí 49 L. um sveitfesti þurfalings. 61 
9. — 50 L. um endurgreiðslu á tolli 6l 
9. — ÖLL. um flutning kirkju ...... 61 

31. — 54 A. fyrir sjófarendur ......... 64 
81. — TIL. um sveitfesti þurfalings. 113 

1. júní 60 L. um breyting á viðauka- 
greinum við samþykkt um 
afnot jarðarinnar Reykja- 
VÍkKUr 2... 88 

14. — 61 L. um breyting á ákvæðum 
um skipting Helgastaða- 
hrepps ..... enn 88 

14. — 62 L. um gæzlu å Olfusårbrånni 89 
18. — 56 Rglgj. fyrir Ísafjarðarsýslu 

um notkun afrjetta, fjall- 
skil, rjettahåld o. fi. … 69 

23. — 72 L. um upptöku þurfalings og  



IV 

  

Dag- Dag- 
setning. Tala í setning. Tala í 

1894. B-deild. Bls. 1894, B-deild. Bls. 
fátækraflutning svo leitað hafnar sökum sjó- 
skilyrði fyrir sölu á kyrr skemmda ............ .... „ 161 
settum fjármunum hans 114 81. júlí 101 L. um bókun á aukatekjum, 

25. júní 73 L. um sölu á þurrabúðum | er sýslumönnum bera... 162 
frá þjóðjörðum ............ 1lö| 1. ágúst Tð Reglur fyrir umferð um brúna 

25. — 58 Rglgj. fyrir Rangárvallasýslu | á Ölfusá hjá Selfossi ... 116 
um notkun afrjetta, fjall- 14. — 87 Rglgj. fyrir Norður-Þþingeyj- 
skil, rjettahöld, meðferð arsýslu austan Jökulsár 
á óskilafj    

    

aði, grenja- | um fjallski log eyðing refa 130 
leitir, ref: 7510. sept. 110 8. fyrir Austur- Skaptafolls- 

25. — 97 L. um að se | syslu um kynbætur hesta 169 
blöð og bæklin (11. — 102 L. um flutning á þingstað. 169 
6 orkum .…….G.sssssserenereee Í6l/11. — 103 L. um flutning kirkju ...... 162 

27. — 63 S. um breyting á s. um ým- | 19. — 104 L. um ráðstafanir til þess, 

  

is slog atrid i, er snerta fs ski- 
eiðar á Apu skipum 

að lög um bæjarstjórn á 
Seyðisfirði 8. maí þ. á. 
geti gengið í gildi ..... . 162 

— 111 R. um þingsályktun út af til- 
lögum yfirskoðunarmanna 
alþingis við landsreikn- 
ingana fyrir árin 1890 og 
1891 sssveneneverssseeeesnsnee 170 

— 112 R. um afnám danskra 
messugjörða í Reykjavík 17i 

— 1292 Staðfesting konungs ad man- 
datum á skipulagsskrá fyr- 
ir framfarasjóð Jóna pró- 
fast Melsteðs og frú Stein-      

29. — 64 

1. júlí 74 L. 
9. — 191 

  

unnar Bjarnadóttir Mel- 
5. — 76 steds sssssseeeseererrsenee … 178 

Sk aptafe 3 26. — 88 Skýrsla um innlög kirkna i 
og skyl dum suðuramtsins 181 hinn almenna kirkjusjóð 

9. — 98 L. um lán til búnaðarskól- á ýmsum tímum frá 26. 
ans á Hvanneyri...... … 161 júní 1891 til 31. desbr. 

12. — 69 Rglgj. um grenjaleitir og 1893 og hlutdeild hverr- 
refaeyðing í Skagafjarð- ar kirkju í sjóðnum við 
arsyslu susssssseeseesereernee 108 árslok 1893 ................ 140 

17. — 77 L. um lántökuleyfi handa 28. — 113 L. um sveitfesti þurfalings. 171 
prestakalli til kirkjubygg- 9. okt. 114 L. um til hvers prestakalls 
ÍÐBAF ssssssssssnerreree rs 122 eptirgjåld af jordinni Hit- 

19. — 79 A. um breyting á yfirsetu- wrnesi eigi ad renna .… 172 
kvennaumdæmum i 9. — 115 L. um hluttåku  Nordur- 
Skagafjarðarsýslu ......... 123 Þingeyjarsýslu í búnað- 

20. — "70 Rglgj. fyrir Árnessýslu um arskólahaldinu á Eyðum 173 
lækningu hunda af band- 10. — 116 L. um útbúning póstflutnings 173 
ormum o. f. .............. 11l(11. — 117 L. um breyting á skipan 

20. — 78 L. um rjett fjelaga, sem út- umboða í norðuramtinu 
lendingar eiga hlut í, til og austuramtinu ........ 173 
veiðiskapar í landhelgi 13. — 118 L. um afhending á kirkju- 
o. fl. sesesseeveresrenererenere 122 landi ........ „ 175 

24. — 99 L. um að eigi verði afplán- 13. — 119 L. um sektir fyrir galla í á 
uð sekt eptir sátt um skipaskjölum ............. 175 
ósaknæman hlut ......... 161| 2. nóv. 124 L. um lántökuleyfi handa 

24. — 100 L. um hafnargjaldsgreiðslu prestakalli ................ 185 
af skipum, sem áður hafa, 4. — 125 L. um þóknun til umboðs-



Dag- 
setning. Tala í 

1894. B-deild. 

7. nóv. 126 L. 

7. — 128 
10. — 129 

10. — 130 

10. — 131 

10. — 134 

10. — 138 

10. — 139 

12. — 132 

26. — 140 

5, des. 133 
18. — 141 

24. — 142 

81. -— 148 

17. febr. 
17. 8 
17. — 9 
19. — 10 
20. — 14 
20. — 135 

20. — 16 
22. — 17 
22. — 18 

22. — 19 
6. marz 20 

16. — 21 
16. — 26 

L. 
R. 

R. 

? 

L. 

L. 

A 
L. 

L. 

A „ um póstmál 

manna lögreglustjóra fyr- 
ir að rita á skipaskjöl.. 
um tilkall Bjarnanes- 
prests til hvalreka 
um flutning á þingstað. 
um synjun konungastað- 
festingar á lagafrumvarpi 
(um afnám dómsvalds 
hæstarjettar, sem æðsta 
dómsstóls í ísl. málum) 

. um synjun konungsstað- 
festingar á stjórnarskrár- 
frumvarpi... 
um synjun konungsstað- 
festingar á lagafrum varpi 
um háskóla ................ 
um synjun ko nungsstað- 
festingar á lagafrumvarpi 
um kjörgengi kvenna ... 
um synjun konungsstað- 
festingar á lagafrumvarpi 
um éptirlaun .............. 
um synjun konungsstað- 
festingar á lagafrumvarpi 
um breyting á hluttöku 
safnaða í veitingu brauða 
um breyting á aðalpóst- 
leið (í Skaptafellsýslu)... 
um birtingar á innköll- 
unum gamallra skulda- 
brjefa (Ii. 16. sept. 1898) 
um póstmál ............... 
um  bráðabirgðauppbót 
handa prestakalli 
um skiptingu Stokkseyr- 
ArSÓRNAr......... 

VERÐLAGSSKRÁR. 
7 fyrir Austur-Skaptafellasýslu 

Vestur-Skaptafellssýslu 
Vestmannaeyjasýslu 
Rangárvallasýs 
Arnessýsiu 
Kjósar- og Gullbr.sýslu 
og Reykjavík 
Borgarfjarðarsýslu...... 
Mýrasýslu 

   

Snæfellsness og Hnappa- 
dalssýslu 
Dalasýslu ... ............. 
Strandasýslu 
Barðastrandarsýslu 
Isafjafjarðarsýslu og 
kaupstað ssessrserserreere . 

  

  

  

  

    

     

  

   

        

   

          

     

|  Dag- 
setning, Tala í Bi 

Bis. 1894, B-deld. 8. 

19. febr. 27 fyrir Húnavatnssýslu ......... 39 

185/19. — 28 — Skagafjarðarsýslu 41 

19. — 30 — Eyjafjarðarsýsl . 

185 ureyrar kaupstað ..... … 45 

195/20. — 31 — Pingeyjarsyslu … 47 

6. marzg 35 — Norður-Múlasýslu ...... öl 

6. — 86 — Suður-Múlasýslu......... 53 

REIKNINGAR 
195 1. 

Sjóðir undir stjórn landshöfðingja. 

5. jan. 3 Gullbrúðkaupslegat Bjarna 

196 amtm. Þorsteinssonar og 

konu hans, frú Þórunnar 

Hannesdóttur 1893 .......... 2 

197| 5. — 4 Styrktarsjóður W. Fischers 

1893 : 3 

db. — 2 rem eirra er bíða 

201 i 1893 2 

5. — öG Sja afasjóður Hannasar presta: 

skólakennara Arnasonar1893 3 

209| 1. okt. í Kristjáns 
1 93— 81 

RN er 218 

210 | Sjóðir undir stjórn eða wmsjón stiptsyfirvald- 
anna. ix 

197125. mai 80 Thorkilli barnaskólasjóður 

(14. júlí 88 F Sur Íslands 1. júlí | 
211! 1891 31, desbr. 1898 ..... 139 

198 '31. marz 108 Landsbókasafnið i: 893 0... 167 
| 1íl. . i 

211! Sjødir undir stjórn eða umsjón amtsráðsims % 

| norduramim . 

211| 9. maf 86 Bókasafn Norduramtsins 
216 | € 129 

(16. júlí 89 1 Yr lit yfir efnahag sý íslusjóða 

FEE í Na. 1898 alle er 49 
5| 3. jan. 90 Búnaðarsjóður Norðuramts- 

6 ins 1893 ... „ 143 

8 38. — 98 Prer núsmiðjusjóður Norður- 

10 am sins 1893 ……. sueceeerrsrser 156 

13:16. júlí 95 Skýrslur um efnahag syslu- 

. vegasjóða í Na. 1893 ....... 157 
1510. jan. 106 Jafn laðarsjóður Norðuramts- | 

16 ins 1898 (dr „ 165 

18127. — 145 Styrktarsjóður látækraekkna 
og föðurlausra barna í Eyja- 

20 fj slu og Akureyrar- 
22 kaupstad 1893 un 213 
24 | IV. 
26 | Kirkjureikningar úr Norðuramtinu. 

| 8. jan. 384 Reikningur yfir tekjur og 
37 | gjöld — Munkaþverárklaust-



VI 

  

Dag- 
setning, "Tala í 

1894. B-deild. Bls. 
urskirkju fardagaárið 1892 
93 renere 50 

3. jan. 38 Reikningur Möðruvallaklaust- 
urskirkju fardagaárið 1892— 
1893. uunsee 56 

8. okt. 137 Reikningur Modruvalla- 
klausturskirkju fardagaárið 
1893—94 M. sveve severererensee 208 

20. nåév. 143 Reikuingur Minkabverår- 
klausturskirkju fardagaårid 
1893—94 212 

V. 
Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðsins á | 

Áusturamtinu. 
3. jan. 92 Gjafasjóður Guttorms próf. | 

Þorsteinssonar 1893 ......... 156| 
3. — 94 Búnaðarsjóður Austuramts- | 

108 1898 ll 157 
1l. — 105 Jafnaðarsjóður Austuramts- 

ins 1893 ll seeseserereerer 163 
3. — 107 Búnaðarskólasjóður Austur- 

amtsins 1893 .............,.,. 167 
3. — 109 Gjafasjóður Pjeturs sýslum. 

Þorsteinssonar 1893 ......... 168 
1. júlí 120 Bókasafn Austuramtsins 

1893 sm. seeeeserreree srerenrereee 175 
17. des. 146 Skyrsla um efnahag syslu- 

vegasjóða í Austuramtinu | 
1893 .ssveneenererseereresesee . 214 | 

17. — 147 Skyrsla um efnahag syslu- 
sjóða í Austuramtinu 1893. 215 

VI. 
Sjødir undir stjórn amtm. í norðuramtinu og 

prólastsins í Eyjafjarðarprófastsdæmi. 
15. jan. 52 Gjafasjóður Jóns Sigurðsson- 

ar til Svarfaðardalshrepps 
1892—1893 .......),......... 61 

15. — 56 Gjafasjóður Jóns Sigurðsson- 
ar 1898 .G…..sssesevererrreereree 71 

VIL. 
Sjóður undir stjórn. amtm. norðan og austan 
og verælunarstjóra Örum á, Wulffs á Húsavík. 

  
3. jan. 28 Gjafasjóður € Örum & Wulff 

1893. mums, 85 

VIII. 
Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðsins á 

Suðuramtinu. 
12. júní 81 Jafnaðarsjóður Suðuramtsins 

1893 124 
12. — 82 Búnaðarskólasjóður Sudur- | 

amtsins 1893 .................. 125 | 
21. maí 83 Styrktarsjóður þjóðjarðaland- | 

seta og ekkna þeirra í Suð- 
uramtinu 1893 „............... 126 

     

Dag- 
setning. Tala í 

1894. B-deild. Bls 
30. apríl 84 Eldgosasjóður Suðuramtsins 196 

6. åg. 96 agrip af sýslusjóðsreikning- 
um í Suðuramtinu 1893 ... 158 

IX. 
Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðsins í 

Vesturamtinu, 

30. apríl 66 Amtsbókasafnið í Stykkis- 
hólmi 1893 ... 2... 96 

7. åg. 85 Ágrip af sýslusjóðsreikning- 
um Vesturamtsins 1893 .... 127 

X. 
Sjóðir prestaskólans. 

81.marz 87 Prestaskólasjóðurinn 1893 . 55 
81. — 87 Gjöf Halldórs ÁAndrjesson- 

ar 1893 .sssssereesereveseetresee 55 
XI. 

Landsbankareikningar. 
(81. marz 29 Agrip af reikningi landsbank- 

ans rå 82 093 0... 43 
9. apríl 53 Ágrip af reikningi landsbank- 

ans 2 004—3S1 Q4 „........... 62 
20. júlí 68 Agrip af reikningilandsbank- 

ans Í '94—30 94 eee 107 
9. nóv. 123 Agriþaf reikningi landsbank- 

ans 1 '94—80 94 ............ 180 
14. apríl 136 Reikningur yfir tekjur og 
| gjöld landsbankans 1893 ... 204 

XIL 

(28. febr, 24 Reikningur yfir tekjur og 
gjöld söfnunarsjóðs Íslands 
1893 lo verrennes 35 

XIII. 
24. jan. 59 Reikningur memendasjóðs 

Möðruvallaskóla 1893 ....... 87 

ÅMTSRÅDSFUNDARSKYRSLUR. 
Tala i I. Adalfundur amtsrådsins i Vestur- 

B-deid amtinu dagana 6. og 7. junim. 1894 65 
55 —6. Framlagðir og endurskoðaðir 

ýmsir reikningar ...... ...0..0....... 65-67 
7. Olafsdalsskålinn 1... scener 67 
8. Aætlun um jafnaðarsjóð 1895 .... 67 
9. Um gjörðabækur sýslunefnda .... 68 

10. Um Arnarstaðaveg  ................. 68 
11. Kvennaskólinn í Reykjavík ...... 68 
12. Nýtt yfirsetukvennaumdæmi ...... 68 
13. Breyting á póstgöngum í Vestur- 

Barðastrandasýslu .... 2.............. 69 
14. Nýtt yfirsetukvenna umdæmi ...... 69 

15. Skipting Ísafjarðarsýslu ............ 69 
16. Utsvarskæra ......... 22... 69 
17. Amtsbókasafnið í Stykkishólmi... 69 
18. Fundarhúsleiga .................0.... 69 
19, Reglugjörð fyrir fskj



Tala i 
B-deild. 

67 

um notkun afrjetta, fjallskil, rjetta- 
höld o. fl. 

VII 

| Tala i 
Bls. | B-deild. 

69 | 13. 

90. Brjefhirðing á Kleifum í Gilsfirði 69) 
II. Adalfundur amtsrådsins i Suð- | 

uramtinu 21. júní — 23. s. m.... 90| 
1. Aðskilnaður Austur Skaptafells- | 

sýslu frá Suðuramtinu .............. 90 
2,—8. Kjörtími amtsráðsmanna ...... 90 
4. Jafnaðarsjóður Suðuramtsins..... 91 
5.—-22. Endurskoðun ýmsra reikninga 91-93 | 
8. Kvennaskólinn í Reykjavík ....... 93 

24. Sæluhúsið á Kolviðarhóli ........ 98' 
25. Beiðni yfirsetukonu um launahækkun 93 
26. Gufubátsferðir til Víkur ............ 93! 
21. Viðauki við 7. gr. í renjaleitareglu- | 

gjörð Gullbringu- og Kjósarsýslu 93 | 
28. Endurskoðun á fjallskilareglugjörð | 

Årnessyslu ld. 93 | 
29. Breyting á aðalpóstleið í Rangár. | 

vallasyslu 2. 200... 93! 
30. Gufubáturinn „Eilína. Styrkur af | 

sysluvegasjådi MM. 0000 93 
31. Endurgjald fyrir húðir, brendar | 

vegna miltisbrands .................. 94 | 
32. Fjallskilareglugjörð o. fl. fyrir Rang- | 

árvallasýslu ld... 94. | 
33. Endurskoðun sýslusjóðsreiknings | 

Gullbringu- og Kjósarsýslu FR 94 
34. Hlutdeild Austur- Skaptafellssýslu 

í eigaum og skuldum Suðuramtsins 94 
35. Endurskodun sýslusjóðs- og sýslu- 

vegareikings Borgarfjarðarsýslu... 95 
36. Kostnaður við kennslu heyrnar- 

og málleysingja ........0.0. sei... 95 
37. Búnaðarskólinn á Hvanneyri... 95 
38. Eptirlit meðútflutningum á saudtje 96 
Ill. Aðalfundur amts ráðsins í Nor 

uramtinu 12.—14. júlí 1894. ...... 97 
1. Amtsráðsmanna skipti í Suður- 

Þingeyjarsýslu ...........0000..00.00.0.. 97 
2. Nýjar amtsráðskosningar .......... 97 
3. Eindurskoðaður jafnaðarsjóðsreikn- 

ingur 1893 „or 97 
4. Endurskoðaðir ýmsir reikningar . 97 
56. Kvenuaskólamálefni ............ 98 
7. Bókasafn Norðuramtsins ...... .... 99 
8. Tilboð frá búnaðarfjelagi Suður- 

AMÍBINS 2... ar sen 99 
9. Búnaðarsjóður Eyjafjarðarsýslu .. 99 

10. Reglugjörð um grenjaleitir og eyð- 
ing refa í Skagafjarðarsýslu ...... 99 

11. Breyting á yfirsetukvennaumdæm- 
um í Skagafjarðarsýslu ............ 99 

12. Lán til tóvinnufjela í Eyjafjarð- 
ALBÝSÍU lr 99   

91 

Styrkur tilað kynna sjer tóvinnu- 
Vjölar ssssseeveeeeenerensereeererrerseree 

„ Um styrkveiting af sýslusjóði 
þess að sækja alþingiskjörþing ... 
Um hluttöku Norður- þingeyjar- 
sýslu í búnaðarskólahaldi á Eyðum 
Áætlun um tekjur og gjöld jafn- 
aðarsjóðs 1895 lll... srereerereee 

7. Framkvæmdir á aðalpóstvegum. 
Brú á Valagilsá 

„ Brú á Yxnadalsá ....... ...... 22... 
„ Styrkur til tóvinnuvjelafyrirtækis 

í Suður-Þingeyjarsýslu ............. 
„ Um ábyrgð fyrverandi hrepps- 
nefndaroddvita út af ráðstöfun á 
hallærisláni 00... 

1. Ferðastyrkur til barnakennara ... 
2. Búnaðarskólinn á Hólum, reikn- 

ÍDAR að ker nernes 
Um bústað dýral Æknis 2... 
Um lántöku í þarfir Hólaskólans 
Skoðun á útflutningsfje 
Heyrnar- og málleysingi ............ 
Um styrk til sunnuðagaskóla 
Eptirrit úr gjörðabókum 
nefndå sssssreee erererrrerreneersre sene 
Sýslusjóðsreikningar endurskoðaðir 
Sýsluvegasjóðsreikningar —endur- 
skoðaðir 

IV. Aðalfundur amlsráðsins í Aust- 
uramtinu 14.— 15. ágúst 1894 .... 

1. Sameining Austur-Skaptafellssýslu 
við Austurámtið ld. 
Um kosningar amtsráðsmanna ... 

„—5. Framlagðir og úrskurðaðir 
reikningar 
Styrkur til kvennaskólans á Lauga- 
lANdi rr res 

7. Styrkur til kvennaskólans á Y triey 
8. Tilboð frá búnaðarfjelagi Suður- 

amtsins Ld erne sneen genere 
9. Um brúun á Gilsá å Jåkuldal o. fl. 

„ Um reikning yfr vegabætur á 
Möðruðalsheiði 

. Breyting á póstleið um Hofshrepp 

. Vantandi vegagjörðaskýrslur ..... 
Torfæra á póstleið 

. Aðgjörð á brú yfir Jökulsá 
Um aðalpóstvega-helft sýsluvega- 
gjaldsins úr Suður-Múlasýslu 

. Notkun hrej pavegagjalds 
. Reglugj. fyrir Norður-þingeyjar- 

sýslu austan Jökulsár um fjallskil, 
eyðing réfa 0. Á. ll... 

„ Um hluttöku Norður-Þingeyjar- 

15. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. syslu- 

29. 
30. 

oo
 

to
 

>
 

Bls. 

100 

100 

100 

101 

101 
101 

102 

102 
102 

102 

104 

145 
145 

146 

146 
146 

146 
146 

147 
147 
147 
147 
147 

148 
148 

148



tala i 
B-deild. . mm 
91 sýslu í búnaðarskólahaldinu á Eyð. 

      

   

91. Utsvarskærur ...........000...... 
22. Gufubátsferðir á Lagaríljótsós 
23. Séttvarnarkostnadur er 
24. Hiutdsild Austur-Skaptafellsýslu í 

eignum Suduramtsins 
25. Skodun å útflutnin ARRNARÐRRÐAA 
26. Bústaður dýra læknis 
27 Afrýjun á á sýslunefndarúrskurði um 

útsvarskæru sr ve vene rurnset 

28. Aætlun um tekjur og gjåld jafnad- 
arsjods Au.a. 1895 ..… 

'29. Eptirrit úr gjörða 
nefnda .....0.. 2occcien renn 

30. Sýslusjóðsreikningar 1893 úrskurð- 
adir rr rn 

81. Sýsluvegasjóðsreikningar 1893 í úr- 
skurðaðir stressa ner nersee 

32. Reikningar búnaðarskólans á Eyð- 
UMM a rr FR 

33. Fundarhús . fl. RANA AR 

ÝMSAR GRÐIS ÚR LANDSSJÓÐI. 

  

Samkvæmt 
10. gr. C. 4. b. 

laga 

1894 og 1895. 
Styrkur til búnaðarfje- 

  

118 

  

III 

i Bls. 
(12. gr. B. b. Til aðalpóstvega ........... 216 
(12. gr. B. e. Til fjallvega............... … 216 
(13. gr. A. b. 2. Bráðabirgðaruppbót handa, 

fátækum prestaköllum ......... 56 
gr. A. b. &. Styrkur til uppgjafa- 

presta og prestaekkna.......... 16 
gr. B. VI. 1. Styrkur til barna- 

Skóla 2... senere ener 182 
ið. gr. B. VI. b. Styrkur til sveita- 

kennara .................... … 182, 199 

ÁUGLÝSINGAR UM ÚTKOMIN Lög 0. fl: 1. 91, 

  

49, 57, 81, 177 

EMBÆTTASKIPAN OG SÝSLANA 0. Íl. (veiting 
og lausn); 4, 28, 64, 72, 120, 144, 176, 

  

184, 216 

ÅUGLYSINGAR UM ÓVEITT  EMBÆTTI OG 
SÉSLANIR 0. f.: 28, 64, 72, 176, 184 

HeigursGjarir: ........ san …… 120 

HEIDURSMERKI: senn enres … 28, 144 

FERÐA ÁÆTLANIR: 

Áætlun um ferðir landpóstanna 1895 ... 186 
Breyting á henni ............. FENRIR 216 
Ferðaáætlun póstgufuskipanna . 202



A. Å. | 
| 

Aðalpóstleið, breyting á a. Í) 
Austur Skaptafellssyslu, 197. | 

Afplánun sektar eptir sætt, 161. | 
Aldan, fjelag, 177. 
Alþing, gjöld til fulltrúa stjórn- 

arinnar á aukaþingi 1894, 58. | 
Amtmannsembættid i Nordur- | 

og Austuramtjuu, 28, 64, 144. | 
Amtsrådsfundarskyrslur sjå Efn- | 

isyfirlitid. | 
Årgjald af braudum, 171. | 
Árni Jónsson verglunarstjóri, 

yfirskattanefndarm. 216. 
Auðkúlukirkja endurbyggð, 122. 
Auglýsingar, um útkomin lög 

o. fl. sjá Efnisyfirlitið. 
Auglýsingar um póstmál, 18, | 

87, 198, 216. | 
Aukapóstar 1895, 192. 
Aukatekjur, bókfærzla á a. 

sýslumanna og bæjarfógeta, | 
162. 

Austur-Skaptafellssýsla, 
deild í eignum Suðuramts- 
ins, 121; kynbætur hesta, 169. 

Axel Tulinius, cand. jur., sett- 
ur sýslumaður, 120. 
ætlun um ferðir landpóstanna 
1895, 186; um ferðir póst- 
gufuskipanna, 202. 

B. 

Barnaskólastyrkur, 182. 
Benidikt Blöndal umboðsmað- 

ur, ssttur sýslumaður, 120; 
amtsráðsmaður, 120. 

Benidikt Sveinsson  sýslumað- 
ur, amtsráðsmaður, 190. 

Berlingatíðindi, 211. 

| Bjarnanes, 

| Borg á Mýrum, 

hlut- í 

  Birting á innköllunum gamalla 
skuldabrjefa, 211. 

Registur 

nafna og orða. 

tilkall 
hvalreka, 185. 

(Bjarna amtm. Thorsteinssonar | 
gullbrúðkaupslegat, 2. 

| Blöð og bæklingar, skrár um 
bl. og b. undir 5 örkum, 161. 

brjefhirding 

prests 

niðurlögð, 199. 
|Bókasafn, í Stykkishólmi 96; 

Norðuramtsins, 129; Austur- 

amtsins, 175. 
Bráðabirgðauppbót 

prestakalla, 56, 211. 
fátækra 

| Brettingsstaðir, nýr kirkjustað- 
ur, 61. 

'Brú á Jökuldal, brjefhirðing, 
198. 

| Brynjólfur Gunnarsson prestur, 
120. 

Búnaðarfjolög, styrkurtil b. 118. 
Búnaðarsjóður, Norðuramtsins, 

143; Austuramtsins, 157. 
Búnaðarskóli, um  hluttöku 

Norður-Þþingeyjarsýslu í bún- 
aðarskólahaldi á Eyðum, 178. 

Búnaðarskólasjóður, Suður- 
amtsins, 125; Austuramtsins, 

167. 

C. 

Christensen, W. C. hollenzkur 
konsul, 120. 

D. 

David Sch. Thorsteinson hjer- 
adslæknir, 144. 

Dómkirkjan í Reykjavík, af- 
nám danskra  messugjörða, 
171. 

Drechsel, sjóliðsforingi, 122. 

til | 

  

E. 

Í Einar Thorlacius sýslumaður, 
120. 

Eldgosasjóður 
126. 

Eptirlaun, synjað 
um e. 209. 

Ernst, H. J. vicekonsul fyrir 
hið Argentínska lýðveldi, 64. 

Erta, brjefhirðingastaður, 198. 
Eyrabakkasókn, 211. 

Suðuramtsins, 

frumvarpi 

F. 

Fátækraflutningur, 114. 
Fellsmúli, brjefhirðing, 199. 
Ferðaáætlun, landpóstanna, 186; 

póstgufuskipanna, 202. 
Fimmta læknishjerað, 144. 
Fiskiveiðasamþykkt, breyting á 

f. fyrir Vestmannaeyjar, 89. 
Fischers-styrktarsjóður, 3. 
Fjórða læknishjerað, 64, 72, 

144. 

Fjórtánda læknishjerað, 64, 120. 
Flatey á Breiðafirði, þingstað- 

ur, Í62. 
Flateyjarkirkja á Skjálfanda 
flutt, 61. 
Framfarasjóður Jóns próf. Mel- 

steds og frú Steinunnar 
Bjarnadóttur Melsteðs, skipu- 
lagsskrá, 178. 

Friðjón Jensson aukalæknir, 72. 

G. 

Garðakirkja á Akranesi, 
162. 

Gjafasjóður H. Arnasonar, 8. 
Glaumbæjarprestakall, 4, 190. 
Goðdalaprestakall, 4. 

flutt,



Grimseyjarprestakall, 176. 
Gudmundur Hannesson, cand. 

med. & chir., settur hjer=| 
aðslæknir, 64, 120. 

Guðmundur Magnússon, lækna- 
skólakennari, "79. 

Gullbrúðka upslegat Bjarna amt- | 
manns Thorsteinssonar, 2. 

Guttorms Þorsteinssonar gjafa- | 
sjóður, 156. 

Fr 
i. 

Hafnargjald, 161. 
Halldór Magnússon hreppstjóri, | 

120. |, 

| 

| 
| 
| 

| 

| 
| 

| 

        

Halldór Jónsson umboðsmað- 
ur, 176. 

Halldórs Andrjessonar gjöf, öð. 
Hall ur Thorlacius, prestur, 

120. 

Hallærisslán, innheimta h., 171. 
Hannes Thorsteinsson, kand. 

jur., settur málafærslumað- 
190. | 

Hannes ar Årnasonar gjafasjóð- 
ur, 8. 

Hansen, Jens Martinius, brezk. | 
ur vicekonsul, 4. | 

Harastadir, legatsjörð, 179 
Háskóli, synjað lagafrumv. um 

h., 197. 
Eavsteen, J. a amtm., R. af. dbr. | 

  

    

dannebrogsmaður, 144. 
sjafir, 190. 

Heiðursmerki, 28, 144. 
el prestakall, 28. 

Helgi Helgason, dannebrogs- 
maðu 98. 
    

    

Helg: 
Hítarnea, 

af H., . 
Hjaltabakkakirkja lögð niður, 

12. 

Hoffellskirkja lögð niður, 4. | 
Hofsprestal í Vopnafirði, | 

lántaka, 57. | 
Hraunfell, kirkjujörð, 57. 
Hreppaskipting. 88. 
Hundalækningar, 111. 
Húnavatnssýsla,  sýslumanns- 

embættið, 28, 120, 144. 
Hvalreki { Hornafirði, 185. | 
Hvammsfjörður, mæling á upp- 

sigling á H., 49 
Hvammsprestakall í 

fastsdæmi, ö8. 

  Dalapró- 

| Kaupstaðir, lántaka til sjúkra 

x 

| Hvanneyrarbúnaðarskóli, 161.) Kirkjubæjar- og Þykkvabæjar. 
| Hvoll í Saurbæ, brjefhirðing, klaustursumboð, 176. 

199. Kirkjur, niðurlagning kirkju, 4; 

  

Hæstirjettur, synjað lagafrum-| flutning k., 19, 61, 169; 
varpi um > Alm ám dómsvalds kirk iubygging, 122. 
h. í ísl. málum, 195 | Kirkjusj óður Íslands, reikning- 

ur, 189, skýrsla um innlög, 
| (140. 

I. Í. | Kjörgengi kvenna, synjun laga- 
| frumvarps um k. k., 201. 

Innkallanir, birting kulda- | Kjörskrár, 57. 

   

   

brjefa samkvæmt lögum | ns Jónsson, sýslumaður, 
sept. 1893, 211. | > amtmadur, 64. 

safjardarkaupstad ur, ra í Gilsfirði, brjefhirð- 
hús þar, 1; 

Ísafjarðarsýsla 
pa 198. 

  

sjá verzlunar-ræðis- 
bættið, 190. menn. 

Ísafold, blaðið, 211. | Kristjáns níunda styrktarsjóð- 
i r 919 | ur 
| 

J. skt fyrit Aust- 

k. um 

    Jafnaðarsjóður, Suð uramtsin 1 , „169. 

    

   

    

    
    
    

1998 124; Austur etning å fjårmunum purfa- 
163; Norduram 114, 

165 

Jafnaðarsjóð: aukaniður- 
jöfnun, 87. | I. 

Jakob Benid son, uppgjafa- | 
prestur, á r. af dbr., 28. | Lagasynjun, 195, 196, 197, 

Jarðeldasjóðurinn, 2. | 201, Ai 210. 

Járngerðarstaðir, brjefhirðing, | Landhels i, veiðiskapur útlend- 
198. linga í l. 129, 

Jóhannes Jóhannesson, cand. | inkinn, endurskoðuð 
jar. seðbur sýslun ð 144. fyrir 1, 29; reikn- 

Jóhann Lúther Sveinbjarnar ságrip, 43, 63, 107, 180. 
son, prófastur 84, | Reikningur fyrir 1893, 204. 

Jónas Gunnlögsson, hreppstjóri, | Landsbó kasafnið 1893, 167. 
dannebrogsmaðti Lántökuleyfi til bæjarfjelags, 1; 

  

    
   

  

Jónas Jónass en, til pres takalla, 12, 57, 58, 
Jón Helgaso: | „129, 185; til amtsráðs, 161. 

ari, 190. (Lárus K. Bjarnason, sýslu- 
Jón Jónsson, lækn askólakandi- maður, 72. 

dat, settur nir, 120. Lárus P. Blöndal, skipaður 
Jóns Sigurðsso it gj jafasjóðu ir,| amtmaður, 28. 

71. J. 8. g. til Val lahrepps, ! Leyfisbrjef, til kaupmála milli 
61. | hj óna, 49. 

Í jós sker, 64. 
| Lotteri, 116. 

K. | Lyfsali, . 
| knakólinn, 4, 28, 72. 

Kaupmáli, milli hjóna, 49. | 

hússtofnunar á TIsafirði, 1;| M. 
breyting á samþykkt um af- 
not jarðarinnar Reykjavík, Magnús Sigurðsson, varaamts- 
88; stofnun „kaupstaðar á) ráðsmaður, 120. 
Seyðisfirði, 162. !



Magnús Torfason, eand. jur., 
settur sýslumaður, 144, 176. 

Makaskipti, ö7. 
Málfærslusýslan við yfirrjettinn, 

72, 120, 176. 
Messugjörðir danskar í Rvík., 

  

171. 
Múlasýslu-umboð, 174. 
Munkaþverár klausturskir kja, 

reikningur  1892—'93, 60, 
1893—'94, 212. 

Möðruvallaklausturskirkja, 
reikningur  1892—'93, 
1893—"'94, 208. 

56; 

N. 

Nemendasjóður 
skóla, 87. 

Níunda læknishjerað, 72, 120. 
Norður- Múla FL sýslumanns- 

ern hættið, 120. 
: umboð, 174, 176. 

lav 1 

Möðruvalla- 

        

173. 

Oddur Gíslason, prestur, 
64. 

Oðdur Jónsson 

adur "thorn a 

  

1. 
'aukalæknir, 

   

  

Ólafur Þormóðsson, bóndi, 

Páll Briem, amtmaður, 144 

  

Pjetur Guðmundsson, uppgj 
prestur, 176. 

Pjeturs Þorsteinssonar 
sjóður, 168. 

gjafa- 

Póstflutningur, um útbúning p., 
173. 

Póstmál, auglýsing um p., 12 
87, 198, 216. 

Pretsmiðjusjóður Norðuramts- 
ins, 156. 

Prestaekkjur, styrkur til p., 117. 
Prestaköll, lántökuleyfi, 19, 57, 

58, 1282, 

120. 

185, bráðabirgða- | 

  
I 

XI 

  

uppbætur handa fátækum p.,; Sigurður Briem, settur syslu- 
56, 211. | madur, 120. 

Prestaskólinn, 4, 28, 72, 120. | Sigurður Gunnarsson, prófast- 
Sjóðir hans, öð. 28. 

Prófastur, 184. Í Sigurður Hjörleifsson,  auka- 
' læknir, 144. 
| Sjóðir, sjá reikningar í efnis- 

RB. | yfirlitinu. 
Sjúkrahús, á Ísafirði, 1. 
f *karðstöð brjefhi irðir   Randulff, skips 

Rangárvallas y 
embættid, 144 

Reglugjörð, fyrir 

endurskoðuð, 

  

tjóri, 59, 
sýslumanns- 

, 184. 
landsbankaun 
29; fyrir Is: 

  

      

   

  

    

  

          

       

  

   

rðarsýslu um notkun af- 
tta 0. 8. „ 69; fyrir) tjóre g stýrimanna 

Bangár vallas; um notkun aflóa, 177; fyrir fram- 
te o. s. frv., arasjóð Jóns prófasts Mel- 

j steds og frú Steinunnar 
Bjarnadóttur Melsteðs, 178. 

    

      
     

    

   

bol OM sm gran 
STE 90: um gr6nja- 

leitir & og refaeyðii g í SI 

A lu, 108; fyri 

um blöð og bæklinga ' Skýrslur, 
: 161. 

T . 
ö örkum,     

  

No orður. þingey} 
an Jökulsár um 
eyðing refa, 130. 

  

  

'Reglur um umfe Olf: 
árbrúna, 116 

'Ri purprest ] 
| 

"1 

  

   
   

       

    
       
     

    

   
   
   

   

  

Reykho 
afr ett 

um boðs- 

synjað 

    

      

    

Samþyl á 211, 
um afn sbjerad 
88; breyting 
bykkt fyrir 58. 
89; er bíða 

tjón af 2; MW. 

  

    

   

              

   

    

  
  

i Fischers, 8; þjóðjarðaland- 

beck, landlæknir, seta, 126; Chri ns kon- 
um afplánun s. eptir| ungs a, 2 fátækra 
um Ósaknæman hlut, barna 

fyrir galla á skipa- Akur- 
n, 17. 

Setborgspres takall, 58. 
Seyðisfjörður, ráðstafanir til 

þess að kaupstaðarlögin gætu 
gengið í gildi, 163. 

Sigfús H. Bjarnarson, konsúl, 
yfirskattanefndarmaður, 216. 

skip- 
, við 

on, Þpróstur, 

182, 199.  



Sveitfestisúrskurðir, 61, 113, 
171. 

Sýsluvegasjóðir, Norðuramtsins, 
157; Austuramtsins, 214. 

Sýslusjóðsreikningar í Vestur- 
amtinu, 127; Norðuramtinu, 
142; Suðuramtinu, 158; Aust- 
uramtinu, 18. 

Böfnunarsjóðsreikningur, 
35. 

1893, 

T. 

Thorkillii barnaskólasjóður 193. 
Tollur, endurgreiðsla á t., 61. 
Tómas Helgason, settur hjer- 

aðslæknir, 64, 144. 

U. 

Umboðaskipun í n. og a. amt- 
inu, 173. 

Umboðsmenn 
185. 

Uppgjafaprestar, styrkur til u. 
116. 

lögreglustjóra, 

Upptaka þurfalings, 114.   

X1I 

V. 

Vaðlaumboð, 174, 176. 
Valþjófsstaðarprestakall 28, 144. 
Vegagjörðir, fjárgreiðslur til v., 

216. 
Veiðiskapur útlendra fjelaga í 

landhelgi, 192. 
Veiting brauða, lagafrumv. um 

hluttöku stafnaða, 210. 
Verðlagsskrár, sjá efnisyfirlitið. 
Versúrur, 171. 
Verzlunarræðismenn, 4, 64, 120. 
Vestmannaeyjar, breyting á 

fiskiveiðasamþykkt, 89. 
Vilhjálmur Briem, prestur, 4. 
Vígholtsataðir, makaskipti, ö7. 

Y. 

Yfirsetukvenna umdæmi, 123. 
Yfrskattanefnd, 916. 
Yzti-Skáli, þingstaður, 195. 

Z. 

Zimsen, Chr., frakkneskur kon- 
súlaragent, á. 

Þ. 

Þingeyraklaustursumboð, 174. 
Þingeyri, þingstaður, 58. 
ÞPingsályktun, út af tillögum 

yfirskoðunarmanna lands- 
reikninganna, 170. 

Þingstaðir fluttir, 58; 162, 198. 
Þjóðjarðalandseta styrktarsjóð- 

ur, 126. 
Þjóðjarðir, niðurlagning þurra- 

búða, 115. 
Þórarinn Þórarinsson, prestur, 

144. 
Þórhallur Bjarnarson, presta- 

skóla forstöðumaður, 4, 72. 
Þorlákshöfn, brjefhirðing, 198. 
Þorvaldur Jónsson, prófastur, 

yfirskattanefndarmaður, 216. 
| Þurfalingar, 61, 118, 114, 171. 
| Þurrabúðir á þjóðjörð lagðar 

niður, 115. 

  
| 

| Ö. 
| Ölfusárbrú, reglur um gæglu, 

„89; reglur um umferð, 116. 
|Örum á Wulffs —gjafasjóður 

1893, 35.



Stjórnartíðindi B 1. 1 1894 

Nýútkomið í A-deild Stjórnartíðindanna. 
Lög um gæzlu og viðhald á brúm yfir Ölfusá og Þjórsá, undirskrifuð af konungi 

24, nóv. 1893 (A. nr. 32, bls. 142; þýðing á bls. 143). 

Lög um afnám athugasemdar um lögdagslegging í stefnum, undirskrifuð af kon- 

ungi 24. nóv. 1893 (A. nr. 33, bls. 144; þýðing á bls. 145). 

Lög um breyting á 1. gr. laga 27. febr. 1880 um skipun prestakalla, undirskr. af 

konungi 24. nóv. 1898 (A. nr. 34, bls. 146; þýðing á bls. 147). 

Tiðaukalög við lög 12. júlí 1878 um lausafjártíund, undirskr. af konungi 24. 

nóv. 1893 (A. nr. 35, bls. 148; þýðing á bls. 149). 

Lög um breyting á 3. gr. á lögum 22. mare 1890 um löggiltar reglugjörðir sýslu- 

nefnda, undirskr. at konungi 24. nóv. 1893 (A. nr. 36, bis. 150, þýðing á 

bls. 161). 

Lög um afnám kóngsbænadagsins sem helgidags, undirskr. af konungi 24. nóv. 

1893 (A. nr. 37, bls. 152; þýðing á bls. 153). 

Lög um að selja salt eptir vigt, úndirskr. af konungi 24. nóv. 1893 (A. nr. 38, 

bls. 154; þýðing á bls. 155). 

Lög um löggilding verælunarstaðar að Hlaðsbót í Arnarfirði, undirskr. af konungi 

94. nóv. 1893 (A. nr. 39, bls. 156, þýðing á bls. 157). 

Lög wm löggilding verælunarstaðar við Reykjatanga, undirskr. af konungi 24. nóv. 

1893 (A. nr. 40, bls. 158; þýðing bls. 159). 

Lög um löggilding verelunarstaðar á Búðum í Fáskrúðsfirði, undirskr. af kon- 

ungi 24. nóv. 1893 (A. nr. 41. bls. 160; þýðing á bls. 161). 

Lög um löggilding verelunarstaðar við Vogavík, undirskr. af konungi 24, nóv. 

1893 (A. nr. 42, bls. 162; þýðing á bls 163). 

Opið brjef, er stefnir alþingi til aukafundar 1. ágúst 1894, undirskr. af konungi 

15. desbr. 1893 (A. nr. 43, bls. 164— 165). 

Konungleg auglýsing til Íslendinga viðvíkjandi ávarpi frá neðri deild alþingis 

o. fl., undirskr. af konungi 15. desbr. 1893 (A. nr. 44, bls. 166—169). 

Brjef landshöfðingja tl bæjarfógetans á Ísafirði um lántöku handa bæjar- 1 

fjelagi til sjúkrahússtofnunar. (Ágrip). — Með brjefi þessu var veitt leyfi til að 4. jan. 

taka handa bæjarsjóði Ísafjarðarkaupstaðar 3000 kr. lán, er ávaxtist með 40/0 p. 

a. og endurborgist á 20 árum, til þess að bæjarfjelagið leggi upphæð þess fram til 

sjúkrahússtofnunar á Ísafirði. 

10.dag febrúarán, 1894. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1894.



1894 2 

2 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, er bíða 

árið 1893. 

Tekjur. 
1. Sjóður við ársbyrjun (Stj.tíð. 1893 B. 3. bls.): 

a. innritunarskírteini ltra. A fol. 102 
b. lán gegn fasteignarveði …… 
c. Í landsbankanum með sparisjóðskjörum 

. Ársvextir: 

a. af innritunarskírteini til 11/6 og 11/12 793 
b. — lánum gegn fasteignarveði til 11/6 793 
c. — fje i landsbankanum til 31/12 793 

Gjöld. 
1. Styrkur, veittur búnaðarskólanum á Eyðum 

Sjóður í árslok: 
a. innritunarskiírteini ltra A. fol. 

b. lán gegn fasteignarveði . 

. fje í landsbankanum með sparisj jóðskjörum 

102 

Landshöfðinginn yfir Íslandi, Reykjavík 5. 
Magnús Stephensen. 

3 Reikningur 

tjón af jarðeldum, 

kr. 30100,00 
3300,00 
651,53 

  

1053,50 
120,67 
31,40 

Samtals 

kr. 30100,00 
3500,00 

Samtals . 

Janúar 1894. 

34051,53 

1205,57 
 85251,10 

Kr. a. 

800,00 

34457,10 
35257,10. 

fyrir gullbrúðkaupslegati Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og konu hans 
frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1893. 

Tekjur. 
1. Sjóður við ársbyrjun (Stj.tíð. 1893 B. 2. bls.): 

a. Í óuppsegjanlegum skuldabrjefum 
b. í landsbankanum með sparisjóðsl kjörum 

2. Ársvextir: 

a. af ríkisskuldabrjefum til 11/s og (19 ' 
b. af fje í landsbankanum til 31/12 793 

Gjöld. 
Sjóður í árslok: 

a. Í óuppsegjanlegum skuldabrjefum 

b. í landsbankanum með sparisjóðskjörum 

c. Í sjóði hjá undirskrifuðum 

Magnús Stephensen. 

93 á 31/20/9 

Kr. a. 

kr. 2400,00 
850,61 3950,61 

84,00 

28, „98 112 98 

Kr. a. 

kr. 2400,00 
—- 921,59 

  . … 42,00 3363,59 
Landshöfðinginn yfir Íslandi, Reykjavík 5 5. janúar 1894."
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld styrktarsjåds W. Fischers årid 1893. 

Tekjur. 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð.) 1893 B. 2. bls.). 

a. innritunarskírteini ltr. A fol. 373 

b. í landsbankanum með sparisjóðskjörum 

Ársvextir: 

a. af innritunarskirteini til 1/6 og 11/12 793 

b. af fje i landsbankanum til 31/12 793 

Gjöld. 
Styrkur veittur samkvæmt stofnunarskrá sjóðsins 

Borgað fyrir auglýsingar 

Sjóður í árslok: 

a. innritunarskirteini ltr. A fol. 373 

b. í landsbankanum með sparisjóðskjörum 

. 20000,00 
233,42 

700,00 

13,62 

Samtals ; 

20000,00 

236 „04 

Samt: als 

Landshöfðinginn yfir Íslandi, Reykjavík 5. janúar 1894. 

Magnús Stephensen. 

Reikningur 
yfir tekjur og 

árið 1893. 

Tekjur. 

Sjóður við ársbyrjun (Stj.tíð. 1893 B. 4. Dls.): 

a. innritunarskírteini ltr. A fol. 103 

b. veðskuldabrjef . 

c. Í landsbankanum með sparisj jóðskjörum 

Ársvextir: 

a. af innritunarskirteini til 11. júní og 11. des. 1893 

b. — veðskuldabrjefum til 11. júní 1893 

c. — fje í landsbankanum til 31. des. 1893 

Gjöld. 

Liffje Sigríðar Árnadóttur, systur gefandans til 1!/6 

Sjóður í árslok: 

a. innritunarskiírteini ltr. 

b. veðskuldabrjef 

c. Í landsbankanum með sparisjóðskjörum 

A fol. 103. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi, Reykjavík 

Magnús Stephensen. 

kr. 34000,00 
1033,34 
1020,36 

1190,00 

982 21 dyd 

  

Samtals 

og 11/12 793 

kr. 34000,00 
9100,00 

44.15 

Samtals 

5. janúar 1894. 

20233,42 

713,62 
30947,04 

100,00 
11,00 

20236,04 

s 20947.04 

gjöld gjafasjóðs Hannesar prestaskólakennara Árnasonar 

Kr. a. 

42053,70 

1490,45 
4354415 

400,00 

43144,15 
4354415



1894 4 

6 Brjef landshöfðingja til biskups um nidurlagning kirkju. — Eptir að hafa 

81. jan, fengið þóknanlegt brjef yðar, herra biskup, dags. 24. þ. m., og þar með fylgj- 
andi skjöl, vil jeg hjer með samkvæmt 4. gr. laga nr. 3, 27. febr. 1880, sam- 

þykkja, að kirkjan að Hoffelli í Hornafirði sje lögð niður, og sóknin lögð til 

Bjarnaneskirkju, þannig að tjeð kirkja eignist skrúða og áhöld hinnar niður- 

lögðu kirkju, en eigandi Hoffeilskirkju taki að öðru leyti við eignum hennar og 

skuldum, þó að því áskildu, að hann annaðhvort rífi kirkjuhúsið, eða, vilji hann 

láta það standa þar sem það nú er, þá taki þaðan altari og prjedikunarstól 

og annað það, sem einkennir húsið sem kirkju, og annaðhvort sljetti hinn 

gamla kirkjugarð og gjöri að túni, eða honum sje haldið í sæmilegu ástandi 

og tilhlýðilega umgirtum. Einnig er það áskilið, að prestmötugreiðslan af Hof- 

felli haldist óbreytt eptirleiðis. 

Embættaskipan og sýslana. 

6. jan. setti landhöfðingi landlækni Sehderbeck og dr. med. Jónas Jónassen til þess 

fyrst um sinn að gegna kennaraembættinu við læknaskólann. 

10. jan. setti landshöfðingi docent Þórhall Bjarnarson til þess fyrst um sinn að 

gegna forstöðumannsembættinu við prestaskólann. 

13. jan. veitti landshöfðingi læknaskólakandidat Ólafi Finsen fyrst um sinn til 30. 

júní 1894 styrk sem aukalækni á Skipaskaga. 

19. jan. veitti landshöfðingi prestaskólakandidat Velhjálmi Briem Goðdalapresta- 

kall í Skagafjarðarprófastsdæmi, eptir að tillögu hlutaðeigandi safnaðar hafði verið um 

það leitað. 

30. jan. var presti að Glaumbæ síra Jakobi Benediktssyni samkvæmt beiðni hans 

veitt lausn frá prestskap frá fardögum 1894 að telja. 

Lyfsali. 

15. jan, var cand. pharm. Oddí Thorarensen veitt konunglegt leyfisbrjef til að reka 

lyfsölu á Akureyri. 

Verzlunarræðismenn. 

8. nóv. 1893 var kaupmaður Chr. Zimsen viðurkenndur sem frakkneskur Consular- 

agent í Reykjavík. 

14. nóv. 1893 var kaupmaður Jens Marthinius Hansen viðurkenndur sem brezkur 

Viceconsul á Seyðisfirði. 

Óveitt embætti 

er ráðgjalinn fyrir Ísland hlutast til um veitingu á. 

Sýslumannsembættið í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu í Vesturamti Íslands er 

laust. Laun á ári 3000 krónur. 

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

april 1844 og konungsúrskurðum 27. maí 1857 og 8. febr. 1863 að láta umsóknarbrjefum 

sínum fylgja tilhlýðilegt vottorð um, að þeir kunni íslenzku. 

Auglýst 9. janúar 1894. 

Umsóknarbrjefin eiga að vera komin til ráðgjafans 23. maí 1894. 

Óveitt prestakall. 

Glaumbær í Skagafirði, metinn 1653 kr. Auglýstur í. febr. 1894.  Uppgjafaprestar 

2 eru í brauðinu, og greiðist af því sem stendur 453 kr. til eptirlauna öðrum þeirra. Veit- 

ist frá næstu fardögum.



Stjórnartíðindi B 2. 

rá miðju maímánaðar / Á 

Verðlagsskrá, 
gildir fyrir 

r-Skaptafeilssýslu 
IS94 til 

sem 

  

sama tíma 1895. 

  

  

   
A. Fríður peningur: 

1 1 hndr.1 kýr, 8til 8 vetra, sem beri 
október til nóvembermánaðarlok 

2. — 6 ær, til 6 vetra, loðnar og 
fardög . A . 

3. — 6 sauðir, 3 til ðo vetra, á hausti — - 
4, — 8 — tvævetrir . . - — . . — - 
b. — I — veturgamlir A 

so 

10. 
11. 
12. 
13. 

23. 
24. 

26. 

27. 
28. 
29. 
30. 

C
O
 

-1
 

Æ 10 - 

áburð 

— 1!(s hryssu, 

þe
 

S 5 =
 

=
 „120 pd. í 

10 — 

120 — 

120 

C. 

1 hndr. 36 pd. he 
hver hespa 
þræði. 
60 pör 

= 

120 fi ð 
Lalin . 

á alin . 

1 hndr. 6 vættir 

— 6 

— 6 

1 tunna ( 1 hndr. (   
28. dag febrúarmán. 

— 8 ær ge eld: 

ðar hes 

fardögum 

   

> 

  

á sama 

  

af mislitri ullu, 

af smjöri, | 
af tåle, vel bræddri . . . — - 

 Tóvara af ulla: 

igarns, 3 til6 h espur Í pundi 
11 skr 

eingirnissokka . . . . 

   
gjaldvodarvadmåls, 

. — 120 álnir einskeptu, 

D. F 

af saltfiski 

— hardfiski 

— þyrsklingi— 

VOR 
120 pt.) 

1894. 

og tólg: 
vel þveginni, pundið á 

vel ve 

  

„haldi 
hver skreppa 44 

pundið á 
parið 

eppur, en 

— 30 — tvibands-gjaldsokka . . . — - 
— 180 — sjovetlinga 2 0 7 > 

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

— 15 tvibands-gjaldpeisur 
álnarbreiðs, 

BN? 
al. til 5 kv. breiðrar, 

iskur: 
vel verkuðum, vættin á 

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

Lýsi: 
hvalslýsis . . 8 pottar á 
hákar lslýsi „ — - 

selslysis . .- — - 

þorskalýsis . - 

Reykjavik. Isafoldarprentsmidja 1894.   

vel þveginni — - Í 

  

Kr. 1 

84 

9 

D
O
 

DO
 

vv 

» 

  

kr ; 
í Lpeningum. 

Aur. 

Ð 

  

Hundrað á 

Kr. 

84 

58 

61 
67 
74 
60 
B4 

59 
60 

67 
46 
68 
27 

» 

30 
30 

» 

  

  

A ur. Á 

19 

98 
62 
59 

2 

90 

25 
de 

20 

» 

Ð 

Aur. 

  

Alin, 

49 
51 
56 

62 2 

46 

49 
51 

56 
39 
57 
23 

25 
25 

1894 

7 
17. febr.
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7 | Í peningum.) Hundra0 á | Alin. 
17. febr. ; F. Skinnavara: Kr.  Aur.f Kr. Aar. | 

é Íhndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pundá Í 10} 50 }42| > 
32. — 6 — kýrskinns . . — — - 8 | 55 f 51 | 30 
33. — 6 — hrossskinns — — - 7 | 13 | 42 | 78 
34. — 8 — sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri — — - 4 | 87 I 38 | 96 | 32 
35. — 12 — sauðskinns, af vet- 

urgömlum ogám — — - 3 | 50 þ 42 » | 35 
36. — 6 — selskinns 208 mm, 8 » | 48 » 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert » | 16 I 38 | 40 f 32 

G. Ýmislegt: 
384 1 hndr. 6 pd.af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 7 | 84 k 47 | 04} 39 
39. — 40 — — — óhreinsuðum — - » > 
40. — 120 —— fuglafiðri. . . . . IOpund-} 9 | 83 1117 | 96 ! 98 
41. — 480 —— fjallagrösum . . . — — - 21) » f 96 » » 80 
421 ð álnir 1 dagsverk um heyannir . . .... 2148 f 59 | 52 4 5 
48] —  1lambsfóðu. 2... 1 3146 {83 | 04 | 69 

      
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 

aurum verður: 
Æptir Á. eða Á fríði 0 64 | 70 1 54 

— B. — á ulla, smjöri og tólg . 2. ....,.,., 8,8, 52 | 50 {44 
— CC. — i ullar-tivire 2 2 se eee » » » 
— DD, fk > > > 
— E— lýs 30 > | 25 
— F. — í skimnaðöru 2 43 1 35 { 36 
En meðalverð allra landaura samantalið ., . ,. . ,„ „ 1190 (55 |159. 

og skipt með 4 sýnir: 

  

    meðalverð allra meðalverða 47 | 64 140 
leykjavík 17. febrúarmán. 1894. 

Kit Jónsson, Hallgr. Sveinsson. 
settur, 

  
8 Verdlagsskrå, 

17. febr. 
sem gildir fyrir 

Vestur-Skaptafellssýslu 
, 

frá miðju maímánaðar 1894 til sama tima 1895. 
  

  
  

i 
| peningum. | Hundrad å Í Alin. 

i Á. Fríður peningur. Kr. | Aur. Á Kr. | Aur. Í Aur. 
14 1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum EN TTT 

í október til nóv embermánaðarloka, ifard. å | 72 | 22 å 72 | 29 i 60 
21 — 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, í í | 

Í fardögum . .......…. hver ái 8, 1952 | t4l| 44 
3| — 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti, — - | 10 | 44 | í 62 | 64 | 5s 

4. — SS — tvævetrir. .- — . — - 8. 21 | 65 | 68 | 55 
d. — 12 — veturgamlir .-  — . — - 5 98771! 16 f 59 6) — 8 ær geldar . .. 17 7 67 | 61 (3 | 51 
7. — 10 — mylkar. ..,.,- —  . — -1 5173) 57) 30] 48



10. 

12. 
13. 

14. 

22. 
23. 
24. 
25. 

26. 

27. 
28. 

30. 

31. 
32. 

33. 
34, 

or 
OD. 

36. 
37.   

— áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, 

farddbgzum . . ke. 

—… 11/s8 hryssu, å sama aldri . . . hver - 

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

— 120 — afmislitri ullu, velþveginni  — - 

— 120 — af smjöri, vel verkuðu . . — - 

— 120 — af tólg, vel bræddri . . . — - 

C. Tóvara af ulla. 
1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver bespa 1Í skreppur, en hver 

skreppa 44 þræði . .. pundið á 

— 60 pör eingirnissokka . . . parið - 

— 30 — tvíbands-gjaldsokka . . — - 

— 180 — sjóvetlinga . . 2 — - 

— 20 eingirnispeisur . . - hver - 

— 15 tvíbands-gjaldpeisur . .. — - 

— 120 Unit sjaldvodarvadmåls, ålnar breids, 

1 alin . . eee „á 

— 1820 álnir einskeptu, 1 al. til d kv. "breiðrar, 

álnir einskeptu, I al ti DEN DTOETE, 

D. Fiskur. 

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

— 6 — — harðfiski — — — 

— 6 — — byrsklingi— — — -1 

— 6 — — ysu, hertri . . . 0... 7" 

— 6 — — håkarli, hertum . . . — - 

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

— 1 — — — hákarlslýsis - — - 

— 1 — — — selslýsis . - — - 

— 1 — — — hborskalysis -— 

F. Skinnavara. 

1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . 10 pund á 

— 6 — kyrskinns . . . — — - 

— 6 — hrossskinns . 7 kf 

— 8 — sauðskinns, af tvæ- 
vetrum og eldri . — — - 

— 12 — sauðskinns, af vet- 

urgömlum og án — — - 

— 6 — selskinns . — — - 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert á   

  

  

  

í peningum. (Hundrað á 

Aur. Kr. | Aur 

45 i 57 | 45 
1 i 58 | 68 

53 { 63 | 60 
39 { 46 | 80 
54 | 64 | 80 
33 1 39 | 60 

» » » 

» » » 

» » » 

25 45 » 

» Ð » 

» » » 

87 (104 | 40 

12 | 86 | 40 

» | Ð » 

87 ; 65 | 22 
» i » » 

» i 54 » 

i 
» 8 » Ð 

» b>4 » 

« » » 

88 i 43 | 20 
TI i: 26 | 55 

21 i 40 | 84 
82 1 46 | 92 

20 í 37 | 20 

66 í 37 | 28 

95 i 35 | 40 
13 | 36 | 78 
24. |“ 60 

  

      

48 
49 

53 

39 

B4 

33 

38 

29 
31 
48   

Alin. 

Aur. 

1894 

8 
17. febr.
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Ss | 2 . peningum. Hundrað á a 

17. febr. | . Kr. | Aur. .d Kr. | Aur. f Aur. | G. Ýmislegt. | 
38.( 1 hndr. 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundid å | » | » „| > » 
39.| — 40 — — — óhreinsuðum — - í > > » » » 
40... — 120 -— — fuglafidri . . . . iOpundå | 3 25 1 39 » | 33 
ál.  —  480— — fjallagrösum . . . — — | > » » » » 
42/5 ålnir 1 dagsverk um heyannir | 21 11} 50 64 f 42 43| — 1 lambsfødur 31 öls | 2o|61 
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 

aurum verður: 

  
Eptir Á. eða í fríðu . . . FAN 62 14 { 52 
— B. — í ullu, smjöri og tólg. NSA 53 | 10 { 45 
— Ú — í allar-tó vöru BN 78 60 { 66 
— DD — É& fisk 2 se eee 59 | 61 & 50 
— KE El eee eee, 34 | 88 I 29 
— FF, — í skinna vöru eee 4l | 72 å 35 

En meðalverð allra landaura samantalið . ... 330 | 65 (1277 
og skipt med 6 synir: |   medalverd allra medalverda 55 | 1 (46 

Reykjavík 17. dag febrúarmán. 1894. 

Kristján Jónsson, Hallgr. Sveinsson, 

  
settur, 

T ” JERNE PØÆ (] Á 9 Verðlagsskrá, 
17. febr. sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjasýslu 
frá miðju maímánaðar 1894 til sama tíma 1898. 
  

        

Í peningum. Hundrað á Alin. 

Á. Fríður peningur. Kr | Aur f Kr. | Aur. f Aum ll 1 hndr, 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå midjum 7 NN 
október til nóvembermánað: arloka, i fard. á „1 > > » » 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i | | 
fardögum . . .… hver á 8. 75 152 | 50 £ 44 3. — 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hansti — -f 17. 25 1108 | 50 {86 | — 8 — tvævetrir 4 9 5076 „6: 

ðÐ. — 12 — veturgamlir A - 6075 81 > { 68 6. — 8 ær geldar ss 2 10 | 75 i 86 » | 72 7. — 10 — mylkar . . 7... - T)| » i 70 » I 58 8. 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i | 
fardögum „0. 8 350 | > 150 > { 42 

9. — 11/3 hryssu, å sama aldri ……. . hver - » | » » » » 

B. UT, smjör og tólg. | 
10. 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel bv eginni, pundid å > (ÓÐ Í 66 > | öð 11. — 120 — af mislitri ullu, ve | þveginni — - > 188 {45 60 | 38 12. — 120 — af smjöri, vel verkuðu „ . — > 152 { 62 40 i 52 lB4  — 120 — aftólg, vel bræddri „ . . — - 2 > 185 (42 | » f 35



9 1893 

Í peningum. Hundrað á Alin. 9 

C. Tóvara af ullu. Kr. | Aur. | Kr. | Aur. | Aur. 17. febr 
14.| 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 

  

{ | 
| 
| | 

skreppa 44 þræði . . . . . pundið á » | » > | > > 
15. — 60 pör eingirnissokka . . . . . parið - > | » „Í > > 
16) — 30 — tvíbandsgjaldskka . . . — -{| >{95 {28 | 50 | 24 
17 — 180 — sjóvetlinga . . .... — -f » 254451 » f 37 
18. — 20 eingirnispeisur . . . . . . hver å > > „| > > 
194 — 15 tvibands-gjaldpeisur . ... — ff >» | »f > | > > 
20. — 120 álnir gjaldvodarvadmåls, ålnar breiðs, | 

lalin „Á > 190 108 | » f 90 
21. — 120 álnir einskeptu, 1 al. til ókv. breiðrar, 

Talin 200 eee „á > > » » ”» 

D. Fiskur. 

  

  
291 1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættiná | 8 „148 > {40 
23. — 6 — — harðfiski — — — - 18 > {10 | > 90 

24. — 6 — — þyrsklingi— — — - 8 > 1 48 > { 40 
25. — 6 — — ýsu herti . . .. — -| 61751940. 50 | 34 
%l — 6 — —håkarli, hertum .. — -þo | »Åf > »f » 

E. Lýsi. | 
2TÅ 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis 8 pottar å » > » » » 
28. — 1 — — — hákarlslýsis - — - » » » » » 

29. — 1 — — — selslýsis FF —- - » » » » » 

30! — 1 —  — — hborskalysis. - —  -| 1|25}18 75) 16 

F.  Skinnavara. | 

10 » | 40 > I 33 311 1 hndr, 4 fjordungar nautskinns . . 10 pund á 

32. — 6 — kyrskinns . . . — — - » » » » » 

33. — 6 — hrossskinns . . — — -} 9) s ód » | 45 
34. — 8 — sauðskinns, af tvæ- | 

vetrum og eldri — — - 6 | 53 152 | 24 { 44 
30. — 12 — saudskinns, af vet- | 

urgömlum og ám — — - 4 | 25 $ 51 > { 43 
361  — 6 — selskinns . — -t10/ > #60! » f 50 
37. — 120 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á » | 40 i 96 » Å 80 

Á 

| 
| 

G.. Ymislegt. | 
| 381 1 hndr. 6pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á „| > » | » » 

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

40. 120 —— fuglafibri . . . . 10 pund å 6) 25975 | » | 62 
41. — 480 — — fjallagrösum  . . . — — - „| > » » » 
421 5 álnir 1 dagsverk um heyannir . ...….. 2 | 50 & 60 » | 50           43. — 1 lambsfodur 2 ea eee eee uge aA! »' 96 „180



1894 10 

  

  

Hundrad å Alin. 

17. febr. Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- Kr. | Aur. | Aur. 
aurum verður: | 

Eptir Á. eða í fríðu . 2. .. a 74 | 14 { 62 
— BB. — í ullu, smjöri og tólg NON 54 » | 45 
— CC. — é ullar-tévoru FANN 60 | 50 { 50 
— D. fisk 61 | 13 | 51 
— E. — á lýsi FF 18 | 75 | 16 
— F. — i skinnavoru . . . ene 4 58 | 87 j 49 

En meðalverð allra landaura samantalið AÐ 327 | 39 (273 
og skipt med 6 synir: | 

Medalverd allra medalverda 354 | 56 | 45   
Reykjavík 17. dag febrúarmán. 1894. 

Kristján Jónsson Hallgrímur Sveinsson. 
settur, 

10 Verðlagsskrá, 
19. febr. sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 
frá miðju maímánaðar 1894 til sama tíma 1898. 
  

Í peningum. | Hundrað á { Alin. 

Á Fríður peningur. Kr. | Aur. | Kr. | Aur. þ Aur. 

1. 1 hndr.1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í far- 

dögum „KK 3 | 89 f 70 
2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i 

fardögum Ko . . . hver á T | 57 I 45 | 42 & 38 
3| — 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti. — -| 10 50 { 63 > 4 58 

d. — 8S — tvævetrir. .-  — . — - 1 | 99 f 63 | 92 { 53 
5. — 12 —  veturgamlir .- — . — - 5 | 69 1 68 | 28 51 

6. — Særgeldar „ . . .- — . — -f 7 261 58 8 å 48 
T. — 10 — mylkar FA - — — - 5 | 14 {51 | 40 3 
8. — 1 åburdarhestur, "taminn, 5 til 12 vetra, i 

fardögum .. SIÐ å | 58 | 24 {58 | 24 4 49 
9. —  1!/s hryssu, á sama aldri FR hver - | 46 6 {61 | 41 {51 

B. UW, smjör og tólg. 
10. 1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pundið á » | 59 | 70 | 80 f 59 
11. — 120 — af mislitri ullu, vel þveginni — - » | 44 | 52 | 80 k 44 
12. — 120 — af smjåri, vel verkudu . . — - » | 53 | 63 | 60 | 53 
13. — 120 — af tólg, vel bræddri . . . — - > | 82 1 38 | 40 # 32 

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 FA pundið á » » » » » 

154  — 60 pör eingirnissokka . . . . parið - „> | 25{ 15 > {12 
161 — 30 — tvíbands-gjaldsokka . . — - » | 53 1 15 | 90 f 13 
174 — 180 — sjåvetlinga . . . .. — -Å » |21/ 37 | 80 | 32 
18.  —  K20 eingirnispeisur . .... hver - » » » » »             191  — 15 tvíbandsgjaldpeisur . .. — -| Bl > 1751 > 169



20. 

21. 

9 
23. 

24, 
25, 

26, 

á 

28. 
29. 
30. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

27. 

Fr
a 

1 

1   

11 

— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 
1 alin EÐ á 

— 120 álnir einskeptu, Í al. til 5 kv. breiðrar, 
lalin Á 

D. Fiskur. 
hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 
— 6 — — harðfiski — — — - 
— 6 — — þyrsklingi— — — - 
— 6 — —ysu, hertri . . . — 
— 6 — — håkarli, hertum . . . — - 

E. Lýsi: 
hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis . . 8 pottar á 
— 1 —  — — hákarlslýsis . - — - 
— 1 — — — selslýsis . . - — - 
— 1 —  — — þorskalýsis . - — - 

F. Skinnavara: 
hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund“ 25

 
— 6 — kýrskinns - 
— 6 — hrossskinns . . — — 
— 8 — sauðskinns, af tvæ- 

vetrum ogeldri . — — - 
— 12 — sauðskinns, af vet- 

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

G. Ymislegt: 
hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 
— 40 — — — óhreinsuðum — - 
— 120 — — fuglafiðri „ . . . . 10 pund - 

— 480 —— fjallagrösum. . . . — — - 
álnir 1 dagsverk um heyannir . . 
— 1 lambsfóður . . .   

Í peningum. 
Kr. 
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13 

  
12 
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ð 

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

og 

Eptir A. eða í fríðu 
B. — í ullu, smjöri og tólg. 
C. — í ullar-tóvöru 
D. — í fiski 

E. — í lýst oe 

F. — i skinna-voru eee eee 

En meðalverð allra landaura samantalid 

skipt med 6 synir: 
medalverd allra medalverda 

Reykjavik 19. dag februarmån. 1894. 

Kristján Jónsson, Hallgr. Sveinsson. 
settur. 

Aur. 
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110 | 40 
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50 | 70 
19 | 50 
64 | 98 
60 | 90 
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93 | 70 

51 | 32 
60 | 96 
51 | 96 

53 | 36 

58 | 68 
63 | » 
6T 20 

32 | 4 

51 | 192 
12 | 48 

61 | 52 
56 | 40 

56 | 55 
64 | 2 
30 | 60 
58 7 

327 | 16. 

54 153 

1893 

Alin. 10 

| Aur. 19. febr. 
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43 
51 
43 

44 

49 
53 

56 

 



1894 

11 
31. jan. 

12 
1. febr. 

13 
24. febr, 

12 

Brjef landshöfðingja tíl biskups um flutning kirkju. — Eptir að hafa fengið 
þóknanlegt brjet yðar, herra biskup, dags. 20. þ. m., og þar með fylgjandi 

skilríki, vil jeg hjer með samkvæmt tillögum yðar í Þóknanlegu brjefi, da 

31. okt. f. á. eptir löglegan undirbúning samkvæmt 12. gr. í lögum nr. 5, 

febr. 1880 og eptir 4. gr. í lögum nr. 3 frá sama dato, samþykkja, að kirkjan 

á Hjaltabakka í Húnavatnsprófastsdæmi verið lögð niður sem kirkja, en ný 

kirkja fyrir sóknina reist á verzlunarstaðnum Blönduósi, þó þannig, að kirkju- 

garðurinn verði eptirleiðis eins og til þessa á Hjaltabakka, og að hin gamla 

kirkja sje látin standa þar sem líkhús, og henni sje haldið við í sómasamlegu 

ástandi af söfnuðinum. 

Ag. 

27. 

Brjef landshöfðingja tél stiptsyfirvaldanna um låntåkuleyfi handa prestakalli 
til husabygginga. (Ågrip). — Með brjefi þessu veitti landshöfðingi leyfi til þess 
að tekjur Skinnastaðaprestakalls væru veðbundnar tyrir láni, að upphæð 1100 
kr., er endurgreiðist ásamt vöxtum með 69 á árií 28 ár, til húsabóta á prests- 
setrinu, sumpart til að borga með baðstofuhús, 13!/2 al. á lengd og 6 ál. 
breidd, sem þegar hefir verið byggt þar, sumpart til að byggja framhús 14 ál. 
á lengd og 6 ál. á breidd, búr 8 ál. á lengd og 5 ál. á breidd, svo og fjós og 
heyhlöðu. Lántökuleyfið er bundið þeim skilyrðum að hin síðast töldu 4 hús 
verði gjörð á yfirstandandi ári; að húsin verði að öllu traust og vönduð, eptir 
því sem bezt gjörast byggingar þar Í sveit; að presturinn vátry ggi húsin gegn 
eldsvoða og haldi þeim ítryggingu; að húsin verði eign prestakallsins og prest- 
urinn haldi þeim vel við, svo að hann eða bú hans svari húsunum á sínum tíma 
í gildu standi, eða með fullu álagi; að helmingur lánsins verði ekki tekinn fyrr 

en öll húsin eru fullgjörð, og sannað er með löglegri skoðunargjörð og virðing- 
argjörð undir umsjón prófasts, að húsagjörðin sje í alla staði vel af hendi 
leyst, og loks, að peningauppbót sú, sem brauðið fær nú úr landssjóði, gangi 

til greiðslu afborgana og vaxta af láninu. 

Auglýsing 
um póstmál. 

Það auglýsist hjer með almenningi, að með 4. póstferð breytast burt- 
farardagar þeir, sem vestanpóstinum eru gjörðir í áætlun um ferðir landpóst- 
anna 1894, dags. 27. nóv. f. á., frá millistöðvunum milli Ísafjarðar og Hjarðar- 
holts á suðurleið, þannig, að pósti er heimilt að fara tré á Vatnsfirði, Arngerðar- 
eyri, Bæ og Brunná degi fyrr en áætlunin greinir í 414, ferð. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi, Reykjavík 24. febrúar 1894. 

Magnús Stephensen. 

Hannes Hafstein.
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1894 

14 
20. febr. 

  

  

14 

  

BE. Lýsi. Kr. 

274 Í hndr. Í tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á „ 
28. — 1 — — — hákarlslýsis - — - 1 
29. — 1 — — — selslýsis 70 - 1 
30. — 1 — — — þorskalýsis . - — - 1 

F. Skinnavara 
31. 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund å f 13 
32. — 6 — kyrskinns pl 
33. — 6 — hrossskinns — — -3 9 
di — 8 — sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri  — — - 6 
35. — 12 — sauðskinns, af vet- 

urgömlum og ám — — - 4 
36. — 6 — selskinns „ — — -Åå 11 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit „ hvert á » 

G. Ýmislegt. 
38. 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 8 
39. — 40 — — — óhreinsuðum - - > 
40. — 120 — — fuglafiðri 10 pund á 6 
411 — 480 — — tjalllagrösum — — - „ 
42. 5 álnir 1 dagsverk um hevannir FA 2 
43. — Í lambsfóður FA 3 

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

Eptir A. eða í fríðu AÐ . 
— B. — á ullu, smjöri og tólg 
— CC. — í ullartóvöru . …… 
— DD. — í fiski 
— E — í lýsi 
— FF. — i skinna-voru . 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skipt með 6 sýnir: 

Kristján Jónsson 

Meðalverð allra meðalverða 

Reykjavik 20. dag febrúarm. 1894. 

settur. 

Hallgrímur Sveinsson. 
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Verdlagsskrå, 
sem gildir fyrir 

Kjósar- og Gullbringusýslu og Reykjavíkurkaupstað 

frá miðju maímánaðar 1894 til sama tíma 1895. 
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1 hndr. 

A. Fríður peningur: 
1 kýr, 8til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóv embermánaðarl loka, í fard. á 

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

farddgum . . .... 0... hver á 
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á alin Á 

D. Fiskur: 

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

— 6 — — harðfiski — — - 

— 6 —  --þyrsklingi— — — - 

— 6 — —ysu, hetri. — - 

— 6 — — hákarli, hertum. . . — - 

E. Lýsi: 

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

— — — þorskalýsis .- — - 
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"1894 

  

15 Í peningum. 

20. febr. F.  Skinnavara: Kr. Aur. 
öl 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10pundá { 12 | 33 
32. — 6 — kyrskinns — — - 10. 86 
381 — 6 — hrossskinns 20 2 91 7] 
34, — 8 — saudskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri — — T | 57 
35. — 12 — sa uðskinns, af vet 

urgömlum ogám — — - 617 
36. — 6 — selskinns A — 110 34 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert » | 58 

G. Ýmislegt: | 
38. 1 hndr. 6 pd. at ædardun, vel hreinsudum, pundid å T | 92 
39. — 40 — — — óbreinsuðum — -3 1 30 
404  — 120 —— fuglafiðri. . 10 pund - 8 45 
41. — 480 — — fjallagråsum . — - 8 » 
42. 5 álnir 1 1 dagsverk um heyannir . . . . | 2 68 
43. — 1 lambsføur. ......….. i 4 30 

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

Eptir A. eða í fr 

— B. — 2 ull u, 

— CC. — i alla 
— D. — í fiski 
— E. — í lýsi 
— F. — í skin 

En meðalverð all 

08 

16 
20. febr. 

frá miðju maímánaðar 

  

  

ða 

skipt með 6 sýnir: 

smjöri og tólg . 2 2 0 2 eee 
r-tóvöru. FONS 

NAÐÖP 2 eee eee . . 

ra landaura samantalid , . .. 

medalverd allra medalverda 
Reykjavík, 20. febrúarmán, 1894. 

Kristján Jónsson, Sveinsson. 

settur. 

Hallgr. 

T ” „er fr ge AX Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Borgarfjarðarsýsin 

ÍS94 til sama tíma 1895. 

81 
60   64 

i 70 
Forme 
IDÉ SÅ 

  

Kr. 
| 39 

16 
26 

04 
04. 
20 

o2 

Ð 

40 

32 
20 

Hundrað á | 

Aur. | 

  
  

Á. 
1.{ í hndr.1 kýr, 3 

októbe er ti 

2. — 6 ær, 

fardögum 
. — 6 sauðir, 

8 
— 1 — 

8 
4 — 10 

  

  

í Peningum | Hundrad å 

Fríður peningur. | Kr. | Aur. Kr. | Aur. å / 
til 8 vetra, sem beri frå miðjum i i | 
I nóvembermánaðarloka, í fard. á 1101 75 101 1 75 

2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í { i | 
oe eee en hver á {11 48 f 68 | 88 

3 til 5 vetra, å hausti — -i 15 09 & 90 | 54 
fvævetrir . .- 0 — .0 0 — -}$11 77094) 16 
veturgamlir .-  — . — -} 8 45 1101 | 40 

ær geldar . . ..- 0 . — -] 9 8879 | 04 
mylkar . . ..- 0. få 7 40f 74) »



10. 

12. 
13. 

14. 

15. 

16. 
17. 

19. 
20. 

21. 

99. 
23. 
24. 
23. 
26. 

21. 
28. 
29. 
9 
ð 

31. 
32. 
29 
ðð. 

9 
ðí.   

17 

— 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 

fardögum 2 +. År 
—  1:/s hryssu, å sama aldri . . . hver - 

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

—- 120 — afmislitriullu, velþveginni  — - 
— 120 — af smjöri, vel verkuðu . . — - 
— 120 — af tólg, vel bræddri . . . — - 

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

haldi hver hespa 1 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . . . . . pundið á 

      

— 60 pår eingirni. parið - 
— 3 — tvíbands-gjaldsokka . — - 

— 180 — sjóvetlinga . 2 . — 
— 20 eingirnispeigur . . . hver - 
— 15 tvíbands-gjaldpeisur . .. — - 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

lan . . 80 eee, åd 
— 120 álnir einskeptu, 1 al. til d kv. breidrar, 

1 alin 2 2 eee eee. 

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

— 6 — — harðfiski — — — 
— 6 — — þyrsklingi- — — - 
— 6 — — ÝSu, hertri a 
— 6 — — hákarli hertum . . . — - 

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

— — — — håkar Íslýsis - —- - 

— — selslýsis A — 

þ
a
 

A 
þ
a
 

| | í | | 

— — — þorskalýsis - 00 - 

F. Skinnavara. 

1 hndr. 4 fjordungar nautskinns . . . 10 pund å 
5 

    

&»
 

—- 6 — kyrskinns ., . . — — - 

— 6 — hrossskinns A — 

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

— 6 — se Ískin ns... — — - 
240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert á 

  

S
e
 

þm
 
þ
r
 

DY
 

ma
 

DO
 

þa
 

fr
k 

fe
d 

fr
 

14 
12 
10 

Ol
 

Y 
00
   

  

Á 

50 
05 

43 

» 

30 
10 
58 

92 
ðí 

39 

7 
1
0
1
0
 

DO
 
Q
0
 

DØ
 

Fa
 
C
I
 

19 
16 
23 
15 

59 
Á (4 

62 

61 

66 

52 

86   

  

  

40 

30 
58 

50 

50 

70 
> 
ð 

Í peningum. | Hundrað á | Alin. 
Kr. Åur Kr. Aur. | Åur. 

64 | 75 3 64 5 Dd. 

4T | 67 1 63 | 56 1 53 

» | 56 1 67 | 20 | 56 

».| 41 I 49 | 20 | 41 

» 60 12 » 60 

> | 63 1 43 | 204 86 

Ð » » » » 

> Ð > Ð » 

1 | 20 i 36 » I 3 

» | 32 | 57 | 60 | 48 
3 | 25 1 65 > 14 
4 | 50 1 67 | 501 56 

| 

1 27 4152 | 40 1127 
| 

Í AÐ 
1 | 06 {127 | 20 {106 

47 

67 

60 

57 

60 

16 
14 
20 
13   

1894 

16 
20. febr.



1894 18 

16 í peningum. Hundrað á | Alin. 

20. tebr. Kr. | Aur. | „Kr. | Aur. „Í Aur. 

G. Ýmislegt. 
  

| 
38. 1hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 8 | 41 { 50 { 46 | 42 
389.) — 40 —— — óhreinsuðum — - » | » » » » 
40). | — 120 — — fuglafidri . . . . l0pundåf 61618 79 | 32 I 66 
41) — 480 — — fjallagrösum A „| > „1 > » 
42. 5 álnir 1 dagsverk um heyannir . . .... 2 | 44 | 58 | 56 | 49 
438. — 1 lambsfóður een 3195194 801 7 

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

Eptir A. eða í fríðu . . BAÐ 82 | 01 | 68 
B. — í ullu, smjöri og tólg. RN 57 | 90 | 48 

— 0 — í ullar- tóvöru eee eee 84 | 28 | 70 
— DD. — á fiski 2 eee eee eee eee 70 | 06 | 58 
— EH — å lys ea een eee eee eee 18 | Tó | 16 
— HH. — í skinna vöru …… eee 66 | 31 | 55 

En medalverd allra landaura samantalið. FA … 319 | 31 1815 
og skipt með 6 sýnir:       meðalverð allra meðalverða 63 | 22153 

Reykjavík, 20. dag febrúarmán. 1894. 

Kristján Jónsson, Hallgr. Sveinsson. 
settur. 

17 Verðlagsskrá, 
22. febr. sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 
frá miðju maímánaðar 1894 til sama tíma 1895. 
  

  

          

Í peningum. Hundrað á (Alin. 

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

október til nóvem bermánaðarloka, í fard. á | 95 | 93 | 95 | 93 { 80 
2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i | 

fardögum …… AA hver á 110 1 95 1 65 701 55 
31 — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti — -| 14 | 83 I 88 | 98 | 74 

4. — 8 — tvævetir ... —. . — - f 11) 42 1 91 | 36 | 76 
Ð. — 12 — veturgamlir  . - — . . — - 7 | 89 194 | 68 | 79 
6. — 8 ær geldar . . . - —.. — - 9181} 78 | 48 { 65 
7. — 10 — mylkar ...-— ..— - T| 26 | 72 | 601 61 
8. -… 1 åburdarhestur, faminn, ð til 12 vetra, í 

fardögum .. 200... 4 158 | 80 {58 | 8049 
9. — 1% hryssu, å sama aldri . … … hver - f 46 | 471 61 96 f 52 

B. UW, smjör og tólg. | 
10.| 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á » | 56 | 67 | 20 | 56 
11. — 120 — af mislitri ullu, vel þveginni — - » | 38 { 45 | 60 { 38 
12. — 120 — af smjöri, vel verkuðu . . — - > | 59 | 70 80 I 59 
131 — 120 — af tólg, vel bræddri — - | » | 32 |] 38 | 40 | 32  



19 1894 

Í poningum.| Hundrað á | Alin. — 17 
C. Tóvara af ullu. Kr. | Aur.| Kr. | Aur. | Aur. 99. febr 

14. 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 1l skreppur, en hver 

skreppa 44 þræði . . . . . pundið á > > „Í > > 

15. — 60 pör eingirnissokka . . . . . parið - > | 90 {54 » | 45 

164 — 30 — tvíbandsgjaldskka . . . — -f 1)| 36 j 40 | 80 | 34 

17 — 180 — sjóvetlinga . ..... — - » | 31 | 55 | 80 I 46 

18. — 20 eingirnispeisur . . . . . . hver å 3 | 50 f 70 » | 58 

19. — 15 tvibands-gjaldpeisur . . . . — -f 5|63) 84 | 45 | 70 

20. — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, ålnar breids, 
lalin . . re eee, år 1 | 48 1177 | 60 {148 

21. — 120 álnir einskeptu, 1 al. til ökv. breiðrar, 
l alin . . 200, . åj 1 | 04 f124 | 80 f104 

D. Fiskur. 

29. 1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættiná { 8 | 96 | 63 | 76 7 45 

23. — 6 — — harðfiski — — — -{12 {10} 72 | 60} 61 

24. — 6 — — þyrsklingi— — —  - få 11 | 65 } 69} 90 | 58 

25. — 6 — —ysu, hertri . . .. — -f1l| 18f 67 | 08) 56 

26. — 6 — — håkarli, hertum . 0 — -f 14 » {| 84 > | 70 

E. Lýsi 

at. 1 hndr. Í tunna (120 pt.) hvalslýsis . 8 pottar á „ > > „ » 

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

29. — 1 — — — selslysis . . - — - 1 | 52 22 | 80} 19 

30J — 1 — — — þorskalýsis . - — - 1 | 28 f 19 4 20 | 16 

F. Skinnavara. 

3Lf 1 hndr, 4 fjérdungar nåutskinns . . 10 pund á | 14 32 | 57 | 28 | 48 
" 
12 32) — 6 — kýrskinns . . . — — -f 12 62) 75 | 63 

33. — 6 — hrossskinns . . — — -}110|78164 | 68 {54 
34. — 8 — saudskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri  — — 7170161)! 60] 51 
30. — 12 — sauðskinns, af vet- 

urgömlum og ám — — - 5 | 98 {71 | 76 | 60 

36. — 6 — selskinns . . — — -f 10 » | 60 > 1 50 

81|  — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á » | 37 | 88 | 80 | 74 

G. Ýmislegt.             38.| 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundiðá | 7 | 79 | 46 | 74 | 39 

39. — 40 —— — óhreinsuðum . — - > > > > > 

40. — 120 —— fuglafiðri. . .. 10 pund á 8 | 50 1102 » | 85 
41| — 480 — — fjallagrösum  . . . — — - » » » » » 

42. 5 álnir 1 dagsverk um heyannir 2 | 58 | 61 | 92 | 52 

43. — 1 lambsfóður 4 ! 05 197 1 2081



1894 20 

  

  

  

  

    

60 

17 Hundrað á } Alin 
22. febr. Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- Kr. | Aur. Í Aur. 

aurum verður: | 
Eptir Á. eða á fríðu 2 2 2 eee eee een en 78 | 72 | 66 
— BB. — i ullu, smjøri og tolg . öð | 30 & 46 
— C. — í ullar-tóvöru ou 86 | 78 I 72 
— D. — i fisk 2 2 ae eee eee une 69 | 47 { 58 
— BE. — å bs se eee eee eee es 211 > { 18 
— #. — á skinna vöru RA 68 , 55 I 57 

En medalverd allra landaura samantalid 380 | 02 1317 
og skipt med 6 synir: | 

Meðalverð alira meðalverða 63 | 34 | 53 

Reykjavík, 22. dag febrúarmán. 1894. 

Kristján Jónsson Hallgrímur Sveinsson. 
settur. 

” 7 Pr 

18 Verðlagsskrá, 
22. febr. sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

frá miðju maímánaðar 1894 til sama tíma 1898. 

Hundrað á á Alin. 

Á fríður peningur. - Kr. | Aur. Aur. 

14 I hndr.1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | | 
október til nóvembermánaðarloka, í far- | | 
dågum 05 | 84 £ 95 | 34 #79 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í | 
fardögum . 2... hver á {11 89 671 | 34 £ 59 

3. — 6 sauðir, 3 tilD vetra, á hausti. — -f 14 11å 84 66 å 71 
41 0 8 — tvævetrir . .- — . — -f 111 70 93 | 60 å 78 
of — 12 — veturgamlir .- — . — -Iå 8 57 £102 | 84 £ 86 
6| — Særgeldar . . ..- — .  — -å 101 88 & 87 | 04 f 73 

7. — 10 — mylikar . . 47 8 7 | 30 £ 73 » | 61 
8. — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 

fardögum .. A á | 59 » | 59 | » Hf 49 
9. 52 

15. 

18. 
19. 

þa
 

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

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

—  1!/s hryssu, á sama aldri . . . hver -{46 

B. Ull, smjör og tólg. 

C. Tóvara af ullu. 

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

— 60 pår eingirnissokka . . .. parid - „     — 830 — tvíbands-gjaldsokka .. — - 1 
— 180 — sjóvetlinga . . . .. — - » 
— 20 eingirnispeisur . . ... hver - 3 

— 15 tvibands-gjaldpeisur . .. — -| 5 

55 
41 
57 
37 

» 

03 
21 
72 
17 

» 

30 
or 
DÅ 

74 
Fr     

20 
40 
40 

 



Stjórnartíðindi B 4, 21 1894 

Ny-útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna. 
Lög um aukatekjur þær, er renna í landssjóð, undirskrifuð af konungi 2. febr. 

1894 (A. nr. 1, bla. 2—24, þýðing á bls. 3—-20). 

Lög um aukatekjur, dagpeninga og ferðakostnað sýslumanna, bæjarfógeta og fl., 

undirskrifuð af konungi 2. febr. 1894 (A. nr. 2, bls. 26, 28 og 30, þýðing á 

bls 27, 29 og 31). 

Lög um breyting á 2., 4. og 16. gr. á tilskipun um lausamenn og húsmenn á Ís- 

landi 26. maí 1863 og viðauka við hana, undirskrifuð af konungi 2. febr. 1894 

(A. nr. 3, bis. 32 og 34, þýðing á bls. 33 og 35). 

Lög um breytingu á opnu brjefi 29. maí 1839, um byggingarnefnd í Reykjavík, 

undirskrifuð at konungi 2. febr. 1894 (A. nr. 4, bls. 36 og 38, þýðing á bls. 

37 og 39). 

Lög um að leggja jarðirnar Laugarnes og Klepp í Seltjarnarneshreppi undir lög- 

sagnarumdæmi og bæj a Reyk þar undirskrifuð af konungi 2. febr. 

1894 (A. nr. 5, bis. 40, þyðing á Í 41). 

Auglýsing er fellir úr gildi ýmsar auglýsingar frá stjórnarráði Íslands um 

ráðstafanir gegn því, að hin austurlenzka kólernsótt flytjist til Íslands m. A., und- 

irskrifuð af ráðgjafanum fyrir Ísland 1. marz 1894 (Á. nr. 6, bls. 42—-4ð). J ð L ; ) 

T hi rue rá Verðlagsskrá 18 > . 
sem gildir fyrir 22. febr. 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

frá miðju maímánaðar 1894 til sama tíma 1895. (Frh. frá bls 20). 
  

Í peningum.f Hundrað á Í Alin. 

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

20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, | 
lalin . . eee eee. då 1 43 {171 | 60 f143 

21. — 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 
lalin . . ....5.,. 5,0, å 1 19 [134 | 40 1112 

D. Fiskur. | 
221 1 hndr.6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 9 27) 55 | 62} 46 
23. — 6 - — harðfiski — — - 14 254 851 530 f 71 
24, — 6 — — þyrsklingi— — —  - {11 | 09 4 66 | 54 {óð 
25. — 6 — — ýsu, hertri . . . . . — -F10, 161 60, 96 f 51 
20. -—- 6 —- — hákarli, hertum . . . — - 9 | 88 {59 | 28 | 49 

E. Lýsi: | 
271 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis . . 8 pottar á >           æ| — 1 — — — hákarslýsis .- — -| 1 | 81127 | 15 I 23 
29. — 1 — — — selslysis . .- — - 1 {72 {25 | 80 721 
30 — 1 — — — porskalysis „- — -| 1 |42le1 !soþis 

21. dag marzmån. 1894. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1894,



1894 

18 
22. febr. 

19 
22. febr. 

22 

F. Skinnavara: 
31. í hndr. 4 fjórðungar nautskinns. 10 pund 
32. 6 — - kyrskinns . . 2. — — 
33. — 6 — hrossskinns . . — — 
34. — 8 — sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri . — — 
3ð. — 12 —- sauðskinns, af vet- 

urgömlum og ám — — 
36. — 6 — selskinns — — 
37. — 240 lam bskinn (vorlamba), einlit hvert 

GQ. Ymisl egt: 

as
 

An
 

38] i hndr. 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundid å 
39. — 40 — — — óhreinsuðum — 
401  — 120 -- — fuglafiðri . . 10 pund - 
41! — 430 — — fjallagrösum. . 2. — — 
421 5 álnir 1 dagsverk um heyannir   43. — 1 lambsfóður   

  

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin Í fyrtöldum land- 

aurum verður: 
Eptir A. eða í fríðu 

B. — í ullu, smjöri og tólg. 
— CO. — í ullartóvöru 
— D. — í fiski 
— E. — í lýsi 

— F. — í skinnavöru AÐ 

En meðalverð allra landaura : samant: alið 

og skipt með 6 sýnir: 

  

Í peningum.| Hundrað á { Alin. 

Kr . | Aur.f K r. Aur. Aur. 

15 | 39 | 61 í 56 | 51 
12 | 59 I 75 | 54 I 63 
10 | 73 f 64 | 38 | 54 

9 | 08 j 72 | 64 f 61 

T | 24 Å 86 | 88 | 72 
12 | 75 f 76 | 50 | 64 

» | 35 I 84 » | 7 

8 | 01 | 48 | 06 | 40 

6 | 64 I 79 | 68 I 66 
» » » » » 

2 | 93 4 70 | 32 , 59 
4 | 64 1111 | 36 I 93 

81 | 05 f 68 
. BY » 48 

87 | 78 | 73 
| 65 | 58 | 55 
24175) 21 
T4 | 50 I 62 

. 390 | 66 1327 

65 | 11 {54 meðalverð allra meðalverða 

1894. 

Kristján Jónsson, Hallgr. Sveinsson. 

Reykjavík 22. dag febrúarmán. 

settur. 

Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Dalasýslu 

frá miðju maímánaðar 1894 til sama tíma 1895. 

A. Fríður peningur: 

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

október til nóvembermánaðarloka, í fard. 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, 
fardögum …… . hver 

3. — 6 saudir, 3 til 5 á vetra, á hausti — 

4, — 8 — tvævetrir. . - — . . — 

ð. — 12 veturgamlir . - — . . — 

6. — 8 ær geldar . . .- — .. — 

— 10 — mylkar. .. 0... — 

å 

i 
å 

  

  
Hundra að á | Alin. 

  
  
Kr. 

  
Aur. | Au. 

| 19 | 77 

| 64 | 62 
| 84 | 73 

92 | 80 
172191 

| 32 | 74 
| 30 Í 60



10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18, 

20. 

28 
29 
30   

23 

hndr. 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 
fardögum . . Á 

— 1!/(3 hryssu, á sama  aldi i . . . hver 

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

C. Tóvara af ullu: 
„1 hndr. 30 på. hespugarns, 3 til6 hespur í pundi, haldi 

hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 44 
þræði. . „0... pundið á 

— 60 pör eingirnissok ka RN parið - 
— 30 — tvíbandsgjaldsokka . . . — - 
— 180 —- sjóvetlinga . 2... —  - 
— 20 eingirnispeisur . . . . . . hver - 
—… 15 tvibands-gjaldpeisur . . .. — - 
— 120 pen gjaldvodarvadmåls, ålnarbreids, 

lalin . . 20000 + å 
— 120 álnir einskeptu, 1 al. til o kv.breiðrar, 

l alin . . . 0 0, AJ 

D. Fiskur: 

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

— 6 —… —hbyrsklingi— - —  … …- 
— 6 — —ysu, hertri. . . .. 0 - 
— 6 - — hákarli, hertum. . . — - 

E. Lýsi: 
tunna (120 pt.) hvalslýsis. 1 hndr. 1 

1 mm 

1 
1 

. 8 pottar á 

selslýsis . .- — - 

— — — þorskalýsis . - — - 

F. Skinnavara: 
1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á 

— 6 — kyrskinns . . — — - 
— 6 — hrossskinns 2. 7 

  

— 8 — saudskinns, af tvæ- 
vetrum og eldri — — - 

— 12 — sauðskinns, af vet- 
urgömlum ogám — — - 

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

LÅ 

håkarlslysis . - — „ 

68 
VO 

| 11 
12 

11 

11 
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Í peningum. 

  

  

  Hundrað á 

Aar, Í Sn. | Au 

44 68 | 44 

31 | 71 | 08 

54 | 64 | 80 

40 { 48 

56 { 67 20 

33 1 39 | 60 

05 131 | 50 
88 152 | 80 

48 1 44 | 40; 

27 1 48 | 60; 
55 71 » | 

92 { 73 | 80 í 

46 175 | 20 í 

96 1115 | 90 

> { 66 » 

68 I 76 | 08 
95 #71 | 70 
28 i 67 | 68 

56 1 93 | 36 

10 331 50 

16 $ 26 | 40 

14 { 26 | 10 

66 { 24 | 90 

47 1 61 | 88 

06 { 78 | 36 

35 1 62 { 10 

22 1 65 | 76 

28 1 75 | 36 

75 1 58 | 50 
36 1 86 | 40   

Alin, 
Á ur. 

AT 

59 

26 

55 

63 

60 

56 

18 

26 

22 
99 

21     

1894 

19 

22. febr.



1894 24 

  

  

  
  

19 Í peningum.| Hundrað á | Alin. 
22: febr. Kr | Aur  ! í Au 

G. Ýmislegt: | | 
384 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundiðá Í 8 (08 {48 | 48 {40 
39. -- 40 — — — óhreinsuðum - 20 f80/ » i 67 
40. - 120 — — fuglafibri. . . . . 10 bund - 6 | 68 I 80 | 16 4 67 
41. — 480 —— fjallagrösum . . . — 13 {04 | 24 I 45 
42. 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir 2198171 | 52 { 60 
431 1 lambsfóður. 4 63 11 | 12} 93 

| 

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

Eptir A. eða í fríðu BN 84 38 {70 
— 8. — í ullu, smjöri og tólg 54 | 90 | 46 
— CC. á ullar-tóröru. 76 | 56 64 
— D. — í fiski 14 | 96 þ 62 
— KE. í lýsi 21 | 22 {23 
— FH. — á skinnavöru . 69 | tí {58 

En meðalverð allra landaura samant talið 381 | 79 4323 
og skipt með 6 sýnir: | 

medalverd allra medalverda 164 63154 

Reykjavík, 22. febrúarmán. 1894. 

Kristján Jónsson, Hallgr. Sveinsson. 
settur. 

T K 

20 Verðlaesskrá, 
6. marz. ra 

sem gildir fyrir 

Strandasýslu 

frá miðju maímánaðar 1894 til sama tíma 1895. 

I peningum. 

V
e
 

G
t
 

e
a
 

  

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

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardögum . . . . hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti. — - 
8 tvævetrir . . - a - 

I2 — veturgamlir .- - . — - 
Særgeldar . . . — - 

10 — mylkar . . . a — 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í 
fardögum .. FE år 
17/3 hryssu, å sama aldri . . . hver 

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

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

Kr. Aur. 

100 | > 

13 | 90 | 
16 | 80 

14 | 10 
10 | 61 
13 | 29 
8 | 92 

| 

62 3 
51 | 3 

» | 56 

38 v 

» | 58 |   
8 | 

0 | 

| a | 
» | 33 | 

i 

Hundr: 

kr. 

1100 | 

(100 
112 
127 
106 
89 

| 62 
68 | 

Í 
| 
i 

| 
| 

| 45 
39 

83 | 

| 67 | 

69 | 

| 

  

ið á 

Aur. 

20 

60 
| 60 

Alin. 

Aur. 

> 33 

TO 

84 

94. 

106 

89 

14 

52 

 



25 1894 

Í peningum. | Hundrað á | Alin. 20 
C. Tóvara af ullu. "Kr. | Aur.| Kr. | Aur. | Aur. 6. marz. 

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

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 

skreppa 44 þræði . . . . . pundid á » | 90427) > {22 

15. —… 60 pår eingirnissokka . . .. parid - „1 8048 | » 4 40 

161 — 30 — tvibands-gjaldsokka . . — …- 1) 174 35 | 10 | 29 

17. — 180 -— sjovetlinga . . .….. — - „ | 48 {| 77 | 40 | 65 

18. — 20 eingirnispeisur . . . hver -| 2 » | 40 | » | 33 

19. — 15 tvibands-gjaldpeisur . .. — - 31 75 | 56 | 25 | 47 

20. — 120 álnir sjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

1 alin . . een „á 1 | 41 1169 | 20 1141 

21. — 120 álrir einskeptu, 1 al. til 5 kv. "breiðrar, | 

mir elnskeptu, Í at td Sv, ME | 05 1196 > 1105 

D. Fiskur. 

991 1 hndr.6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 8 | 954 53 | 70 4 45 

93| — 6 — — hardfiski — — —  - | 10 | 83 | 64 | 98 å 54 

24. — 6 -- — þyrsklingi- — — -{ 10 | 37 | 62 | 22 152 

25. — 6 — —ysu, hertri . . . . . — - 4 10) 12 60 | 72 f 51 

26. — 6 — — håkarli, hertum . . . — -f 9155157) 30 48 

E. Lýsi.   orti 1 hndr.1 tunna (120 pt.) hvalslýsis . 8 pottar á 1178} 26 | 10} 22 

28. — 1 — — — hákarlslýsis - — - 1| 851 27 | 75 | 23 

sol 1 rr selslysis . - — -f 11834 27 | 45 | 28 
30. — 1 — — — þorskalýsis 2-00 - 1 }68 125 | 201 21 

F. Skinnavara. 

31. 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns. . . 10 pund å f 15 | 75 63 » | 52 

32. — 6. — kýrskinns . . . — — -f 12 29173 | 74) 61 
334 — 6 — hrossskinns . . — — -110112f 601 72) 51 

34) — 8 — sauðskinns, af tvæ- | 
vetrum og eldri . — — - 8 | 38 I 67 | 04 I 56 

35| — 12 — sauðskinns, af vet- | | 
urgömlum og ám — — - 6 | 60 f 79 | 20 {| 66 

36. — 6 selskinns . .. — — -f11175f 701 30] 59 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert á » | 30 | 72 » | 60 

G. Ýmislegt.           38.| 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundiðá | 9 | 17 | 5ð 02 {46 

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

401 — 120— —fuglafdri . . . . lOpundåf 6 7541811 » | 68 

41. — 480 — — fjallagrösum  . . . — — 1' » fj 48 » | 40 

424 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir 2 | 38 | 57 | 12 f 48 

431  — 1 lambsf6dur 5 | 39 1129 | 36 1108
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20 Hundrað á | Alin. 

6. marz. Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- Er. | Aur. | Aur 
aurum verður: | 

Eptir A. eða i fríðu 94 | 51 {79 
— B. — í ullu, smjöri 'og tólg. 55 | 50 | 46 
— 0 — í ullar-tóvöru 12 1 37 | 60 
— D — á fiski 59 | 78 | 50 
— EK. — í lýsi 26 | 78 | 22 
— FH. — í skinna-voru 69 | 46 | 58 

En meðalverð allra landaura samantalið. 378 | 40 (815 
og skipt med 6 synir: 

medalverd allra medalverda 31 07 153 
Reykjavík, 6. dag marzmán. 1894. 

Kristján Jónsson, Hallgr. Sveinsson. 
settur. 

21 Verðlagsskrá, 
16. marz. sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýslu 
frá miðju maímánaðar 1894 til sama tíma 1895. 

i peningum.f Hundrad á | Alin. 

A. Fríður peningur. „Kr. | Aur.| Kr. | Aur. Í Aar. 
1.{ 1 hndr. 1 kýr, 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum “ 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á (108 | 27 {108 | 27 | 90 
2. —. 6 ær, 2til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 

fardögum . ........ hver å | 13 | 38 1 80 | 28 | 67 
3. — 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti. — - | 16 | 05 f 96 | 30 I 80 
4. — 8 — tvævetrir. . - — . — - {18 02 1104 | 16 | 87 
5. — 12. —  veturgamlir - . — - 9 | 84 4118 | 08 I 98 
6. — Særgeldar . ...- — . — - | 12 | 36 | 98 | 88 I 82 
7. — 10 — mylkar . . . - — — - 8 | 64} 86 | 40 | 72 
8. — 1 áburðarhestar, taminn, 5 til 12 vetra, í 

fardågum . . 200084. å | 64 | 44 å& 64 | 44 | 54 
9. — 1!/s hryssu, á sama aldri . … hver - | 54 | 86 f 73 | 15 f 61 

B. UW, smjör og tólg. | 
10.( 1. hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á) » | 56 å 67 | 20 ! 56 
11. — 120 — af mislitri ullu, velþveginni, — -| > | 41 | 49 | 20 {ai 
12. — 120 — af smjöri, vel verkuðu . . — - | > 64 {76 | 80 { 64 
13  — 120 — af tólg velbræddri . . . — - i » "41149 | 20 f 41            
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29. 
30. 
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C. Tóvara af ullu. 
30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 

skreppa 44 þræði „pundið á 

60 pör eingirnissokka. . . +. . parid - 

30 —- tvíbands-gjaldsokka  . . — - 

180 — sjóvetlinga . 20 — - 

20 eingirnispeisur . . . . . . hver - 

15 tvibands-gjaldpeisur . . . . — - 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

lalin . ....0.2,5, + år 

120 álnir einskeptu, Í al til 5 kv. breiðrar, 
1 alin …… 

D. Fiskur. 

hndr. 6 vættir af salttiski vel verkuðum, vættin á 

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

— 1 — — — hákarlslýsis - — - 

— 1 — — — selslýsis . . - — 

— 1 — — — þorskalýsis . - — - 

6 —  K— harðfiski — — — - 

6 —  —pyrsklingi-— — — - 

6) —  —ysu, hertri . 0... — - 

6 — — håkarli, hertum . . . — 

F, Skinnavara. 

hndr. 4 fjórðungar nautskinus . . 10 pund å 

6 — kyrskinns . . . — — - 

6 — hrossskinns . . — — 

8 — sauðskinns af tvæ- 
vetrum og eldri  — — - 

12 — sauðskinns, af vel- 
urgömlum og ám — — - 

6 — selskinns A — - 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á 

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

40 — — — óhreinsuðum . — - 

— 120 — — fuglafiðri . 10 pund - 

— 480 — — ftjallagråsum . . . .— — - 
5 ålnir 1 dagsverk um heyannir 

1 lambsfóður 
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| Hun drað á 

ið Kr | Aur. | 
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21 Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrtåldum land- Hundrað á | Alin. 
16. marz aurum verður: Kr Aur. Í Aur.. 

Eptir A. eða í fríði 2 2 eee eee een 92 | 29 | 77 
— BB. — á ullu, smjöri og tólg. 2 60 | 60 51 
— CC. — é ullar-tåvoru 2 2 see eee eee 82 | 29 | 69 
— DD. — å fisk 2 see eee eee neg e 62 | 92 | 52 
— EBE — lýs 24 | 86) 21 
—  F. — i skinna-voru . . . BP 67 | 56 56 

En medalverd allra landaura : saman stalið eee 389 7 326 
og skipt med 6 synir: | 

Medalverd allra medalverda 64. 96 ; 54 
Reykjavik, 16. dag marzm. 1894, 

Kristján Jónsson, Hallgrímur Sveinsson. 

settur. 

Embættaskipan. 

26. febrúar var sýslumaður í Húnavatnssýslu Lárus Þórarinn *Blöndal R. dbr. at 

hans hátign konunginum skipaður amfmaður í norður og austuramtinu frá 1. júlí þ. á, 

að reikna. 

S. d. var sóknarprestur að Valþjófsstað og Ási, Sigurður prófastur Gunnarsson af 

hans hátign konunginum skipaður sóknarprestur í Helgafells prestakalli í Snæfellsnesspró- 

fastsdæmi, samkvæmt kosningu hlutaðeigandi safnaða. 

Óveitt embætti. 

sem ráðgjalinn fyrir Ísland hlutast til um veitingu á. 

Sýslumannsembættið í Húnavatnssýslu. Veitist frá 1. júlí næstkomandi að reikna. 

Árslaun 8500 krónur. 

Auglyst 28. febr. 1694. 

Umsóknarbrjelin eiga að vera komin til ráðgjafans 24. maí 1894. 

Forstöðumannsenbættið við prestaskólann. Árslaun 4000 krónur. 

Auglýst 28. febr. 1894. 

Umsóknarbrjelin eiga að vera komin til ráðgjatans 23. maí 1894. 

Hið fasta kennaraembætti við læknaskólann. Árslaun 2400 krónur. 

Auglýst 26. febr. 1894. 

Umsóknarbrjefin eiga að vera komin til ráðgjafans 24. maí 1894. 

Sæki aðrir en Íslendingar um embætti þessi, eiga þeir samkvæmt konungsbrjefi 8 

april 1844 og konungsúrskurðum 27. maí 1657 og 8. febr. 1868 að láta umsóknarbrjefum sín- 

um fylgja tilhlýðileg vottorð um, að þeir kunni íslenzku. 

Valþjófsstaður (Valþjótsstaðar og Ássóknir) í Norður-Múlaprótastsdæmi. Tvær 

prestsekkjur eru í brauðinu. Metið kr. 1845,07. Augl. 19. marz. 

Heiðursmerki. 

26. febr. var fyrv. prestur að Glaumbæ, sjera Jakob Benidiktsson at hans hátign 

konunginum sæmdur riddarakrossi dannebrogsorðunnar. 

S. d. voru þeir: 

Helgi kaupmaður Helgason í Reykjavík og 

Jónas hreppstjóri Gunnlögsson á Þrastarhóli í Eyjafjarðarsýslu 

af hans hátign konunginum sæmdir heiðursmerki dannebrogsmanna.



Stjórrtíðindi B 5. 29 1894 

22 
8. apr. 

En Tað Í ÞAR Endurskoðuð reglugjörð 
fyrir 

landsbankann í Reykjavík. 

I. kafli. 

Um stjórn landsbankans. 

1. gr. 

Samkvæmt lögum um stofnun landsbanka 18. septbr. 1885, 19. gr., skal 

bankanum stjórnað af Í framkvæmdarstjóra og 2 gæglustjórum. Framkvæmd- 

arstjóri skal annast dagl 

  

eg störf bankans og styra þeim. Gæælustjórarnir eiga 

að hafa umsjón með, að lögunum um landsbankann sje fylgt, og farið sje eptir 

ákvörðunum þeim, sem settar eru í þessari reglugjörð; er þeim því eigi að eins 
2 

heimilt, hvenær sem er, ad vera vidst: 
115 

iddir í bankanum til þess að hafa eptir- 

lit með störfunum þar, heldur einnig skylt, svo opt sem þörf er á, og sjerstak- 

lega þegar framkvæmdarstjóri kveður til, að eiga fund með honum til þess að 

ræða þau málefni, sem snerta bankann og framkvæmdarstjóri óskar álits 

þeirra um. 

2. gr. Os
 

Bankastjórnin á að gæta þess, að endurskoðun fram fari að minnsta 

kosti mánaðarlega til þess að flýta fyrir úrskurðun og birtingu reikningsins. 

3, gr. 

Bankastjórnin skal hafa eptirlit með bókfærslunni og gjaldkerastörfun- 

um, og kynna sjer að minnsta kosti einu sinni á hverju míssiri, hvort allt það 

fje, sem fjehirði er trúað fyrir samkvæmt 6. gr. er Í sjóði hjá honum, eins og 

á að vera eptir bókunum. Sjerstaklega ber framkvæmdarstjóranum að hafa 

stöðugt eptirlit með því, að starfsmenn bankans ræki skyldur sínar með vand- 

virkni og kostgæfni. 

4, gr. 

Bankastjórnin ákveður vinnutíma bankans, og skal annast um, að al- 

menningi verði birt, hvenær bankinn sje opinn. Hvern dag, sem bankinn er 

opinn, skal framkvæmdarstjóri og að minnsta kosti annar gæzlustjóranna vera 

þar viðstaddur eigi skemur en eina klukkustund, nema sjerstök atvik banni. 

Á aðalpeningahirglu bankans skal læsingin vera þannig gjör, að ekki 

verði henni lokið upp nema með 2 lyklum, sem ekki eru eins. Hefir framkvæmdar- 

stjóri annan lykilinn, en fjehirðir hinn, og verða þeir því ávallt báðir að vera 

21, dag marzmån. 1894, 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1894,



1894 

22 
8. apr. 

3( 

við, þegar hún er opnuð. Þegar eitthvað er tekið úr sjóði, eða í hann látið, 
skal það ritað í bók, sem til þess er ætluð. Skal fjehirðir rita nafn sitt undir, 
ef úr sjóði er tekið, en framkvæmdarstjóri, ef í hann er látið. 

6. gr. 

Fjehirði skal fengin önnur fjárhirzla, er hann skal geyma í það fje, 
sem honum er fengið til daglegra þarfa, og hefur hann einn lykilinn eða lykl- 
ana að henni. 

{. gr. 
Láta skal öll áríðandi skjöl og bækur inn í eldtrygga skápa bankans, 

þegar störfum er lokið dag hvern. 

Bankastjórarnir útkljá í sameiningu þau málefni, sem varða bankann, 
en greini þá á, ræður atkvæðafjöldi; getur þá hver þeirra heimtað ágreinings- 
atkvæði sitt ritað í gjörðabók og skrifa bankastjórarnir allir undir það, sem 
bókað er. Ekki þarf framkvæmdarstjóri þó að framkvæma ákvörðun gæglu- 
stjóranna, þegar hann álítur, að bankinn geti haft tjón af henni, en aldrei 
má hann framkvæma neitt það, er báðir gælustjórarnir hata neitað að leggja 
samþykki sitt á. 

9. gr. 

Starfsmenn bankans eru skyldir til að hlýða boðum eigi að eins banka- 
stjórnarinnar í heild sinni, heldur einnig framkvæmdarstjóra eins. Þeir skulu 

vinna bankastjórninni eið að því, að þeir með árvekni og samvizkusemi skuli 
gegna störfum þeim, sem þeim eru falin, og ekki gjöra neinum út í frá kunn- 
ugt um málefni bankans, nje segja frá um viðskipti einstakra manna við 
hann. 

10. er. 

heikningsár landsbankans nær frá 1.janúar til 31. desember. Eptir ný- 
ár skal semja ársreikninginn; skal hann vera fullbúinn fyrir 14. apríl ár hvert 

og sendur landshöfðingja. 

11. kafli. 

Um lánveitingar. 

11. gr. 
Bankinn veitir lán gegn tryggingu í fasteign með 1. veðrjetti; þó má í 

einstöku tilfellum veita lán gegn 2. veðrjetti, ef lánið á að eins að standa stutt- 
an tíma, og sjerstakar ástæður mæla með því. 

12. gr. 
Til þess að menn geti fengið lán úr landsbankanum gegn fasteignar. 

veði, verða menn að fullnægja þeim skilmálum, er nú skal greina: 
a. Láta virða eignina til peninga af 2 óvilhöllum kunnugum mönnum, er 

lögreglustjóri nefnir til. Skal eigninni nákvæmlega lýst í virðingargjörð- 
inni, og þess getið, hver hús sjeu á henni, sje það jörð, og hvað þau sjeu
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virt út af fyrir sig; einnig skal í henni tekið fram, hvert afgjald sje af 28 

jörðinni, og hafi jörðin nýlega gengið kaupum og sölum, hvað gefið hafi 8. apr. 

verið fyrir hana. 

Til þess að hús í kaupstöðum, öðrum en Reykjavík, og verzlunarstöðum 

sjeu tekin að veði, útheimtist, að þau sjeu vátryggð í vátryggingarfjelagi, 

er hefur umboðsmann í Reykjavík, og sem bankinn tekur gilt. Hús, sem 

fylgja jörðum, verða eigi sjerstaklega tekin að veði, enda þótt vátryggð 

sjeu eins og áður segir, nema sjerstakar ástæður sjeu fyrir hendi. Sama 

er og um hús utan kaupstaða og verzlunarstaða, sem eigi eru notuð við 

ábúð á jörðu. 

Útvega vottorð hlutaðeigandi embættismanns samkvæmt afsals- og veð- 

brjefabókunum um, hvort nokkur veðskuld eða önnur eignarbönd liggi á 

eigninni, og hver þau sjeu. 

Útvega vottorð hlutaðeigandi embættismanns samkvæmt embættisbókum 

hans um, að hlutaðeigandi hafi þinglesna heimild að fasteigninni, eða sje 

það ekki unnt, þá vottorð hans um, að eignin sje vitanlega eign hans. 

13. gr. 

Landsbankinn lánar fje gegn sjálfskuldarábyrgð, er bankastjórnin álítur 

fullnægjandi. 

14. gr. 

Landsbankinn lánar fje gegn handveði, svo sem arðberandi verðbrjefum 

og öðrum þeim munum, er bankastjórnin tekur gilda og sjer bankanum fært 

að geyma. Ennfremur má og veita lán gegn tryggingu Í vátryggðum verzlun- 

arvörum, sem geymdar eru undir lás og innsigli bankans. 

15. gr. 

Bankinn veitir lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga, þegar eptir- 

fylgjandi skilríki eru fyrir hendi: 

a. 

b. 

Leyfi hlutaðeigandi yfirboðara, (sýslunefndar, amtsráðs, eða landshöfðingja) 

til lántökunnar. 

Fjárhagsreikningur hlutaðeigandi sveitar- eða bæjarfjelags næsta ár á und- 

an lánbeiðninni. 

Vottorð hlutaðeigandi yfirvalds um það, að þeir menn, er anna t um lán. 

tökuna, eða veita umboð til að taka lánið, sjeu rjettir hlutaðeigendur. 

16. gr. 

Bankinn veitir lán til prestakalla, svo og til almanna stofnana með 

skilyrðum þeim, sem landshöfðingi ákveður í hverju einstöku tilfelli. 

17. gr. 

Bankinn kaupir og selur vixla og åvisanir, hvort sem greidslustadurinn 

er hjer å landi eda erlendis, utlenda peninga og audseld ardberandi verdbrjef. 

Einnig tekur hann að sjer að heimta inn víxla og ávísanir,
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18. gr. 

Bankinn lánar ekki minni upphæð en 50 kr. og getur heimtað 1 års 

vexti fyrirfram af lánum þeim, sem hann veitir. 

19. gr. 

Það er á valdi bankastjórnarinnar, hversu mikið hún vill lána að til- 

tölu við virðingarverð veðsins, en hún lánar þó að öllum jafnaði ekki nema 

helming virðingarverðs og engu sinni meira en ?/s þess. 

Þeir, sem vilja fá lán úr bankanum skulu beiðast þess brjeflega, og 

geta þeir fengið prentuð eyðublöð undir slík brjef ókeypis í bankanum. Svar 

bankastjórnarinnar upp á slíka beiðni verður að eins gefið munnlega, og getur 

enginn, sem synjað er um lán, heimtað, að honum sje gjörð grein fyrir, hverj- 

ar ástæður sjeu til synjunarinnar. 

21. gr. 

Sjerhver skuldunautur bankans má greiða lán það, er hann hefur fengið, 

allt eða nokkurn hluta þess, áður en gjalddagi sá, sem ákveðinn er í skulda- 

brjefinu, er kominn, og fær hann þá endurgoldinn tiltölulegan hluta þeirra 

vaxta, er hann hefur fyrir fram greitt af upphæð þeirri, sem hann greiðir fyrir 

rjettan gjalddaga, en þó eigi hærri vexti, en bankinn á þeim tíma gefur fyrir 

sparisjóðsinnlög, og ef rentu-upphæðin nemur meiru en 3 kr. 

Lán gegn fasteign og handveði veitist með afborgun og vöxtum eigi 

til lengri tíma en 10 ára, nema bankastjórnin í sjerstökum tilfellum sjái það 

hagnað fyrir bankann; hún kveður og á um það, hvernig afborgun lánsins sje 

greidd. Lán gegn sjálfskuldar-ábyrgð og vátryggðum vörum veitist eigi til 

lengri tíma en Í árs í senn. 

23. gr. 

Það er á valdi bankastjórnarinnar, hvernig hagað er bókum og reikn- 

ingsfærslu bankans; en kosta skal kapps um, að ætíð sje auðvelt að kynna 

sjer fjárhag bankans. 

24. gr. 

Varasjóð bankans má eigi lána út, heldur skal jafnóðum, svo fljótt sem 

því verður við komið, kaupa fyrir hann konungleg skuldabrjef eður önnur á- 

reiðanleg verðbrjef, er á skömmum tíma má koma í peninga. 

ll. kafli. 

Um áröætun fjár með sparisjóðskjörum. 

25. er. 

Landsbankinn tekur við fje til ávaxta með sparisjóðskjörum, minnst 

1 kr. í senn. En þó er hann eigi skyldur til að taka á móti stórfje, þegar 
bankastjórnin álítur það óhagnað fyrir bankann.
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26. gr. 22 

Þegar innstæðan nemur 5 krónum, reiknast vextir af henni frá næsta 8. apr. 

degi eptir að fjeð er lagt inn, þó eigi í minni pörtum en heilum aurum. 

Vextir reiknast til 31. desember ár hvert og leggjast þá þegar við höfuðstólinn. 

Af upphæðum, er nema 1000 krónum eða þar yfir er bankinn eigi skyldur. að 

greiða vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í bankan 

um. 

27. gr. 

Af fje því, sem bankinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt 

það er menn óska eptir án uppsagnarfrests, þegar bankastjórnin sjer sjer það 

fært, en heimta má, að upphæðum frá 500— 1500 kr. sje sagt upp með viku 

fyrirvara, og upphæðum þar yfir með 3 mánaða fresti. Án 3 mánaða upp- 

sagnarfrests er landsbankanum eigi skylt að borga meira en 2000 kr. á mán- 

uði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

28. gr. 

Þeim, er í fyrsta sinn leggur fje inn með sparisjóðskjörum, er fengin 

viðskiptabók, er hann greiðir 25 aura fyrir. Fyrir innlögum og útborgunum 

kvitta bókarinn og gjaldkerinn í viðskiptabókina, og er það full sönnun fyrir 

greiðslunni. 

Það er eigi á ábyrgð bankans, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi hatt 

löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fje það, er viðskipta- 

bókin hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Í hvert skipti sem fjo er lagt inn eða tekið út úr sparisjóði, skal það 

um leið vera ritað í viðskiptabókina. Vexti skal innfæra í viðskiptabækurnar, 

þegar þær næsta skipti eptir 14. janúar ár hvert eru sýndar Í bankanum. 

Bankastjórnin löggildir viðskiptabækurnar. 

29. gr. 

Glatist viðskiptabók, her eiganda að snúa sjer til bankastjórnarinnar, 

er annast um að handhafa hennar verði stefnt samkvæmt 10. gr. bankalaga 

18. september 1885. Kostnaðinn greiðir eigandi. 

30. gr. 

Bankastjórninni er heimilt að segja lausu fje, sem er á vöxtum í bank- 

anum með sparisjóðskjörum, með 12 vikna fresti. Skal annað hvort rita upp- 

sögnina Í viðskiptabókina eða gefa út auglýsingu um hana, er sje birt í því 

blaði í Reykjavík, er stjórnarvalda-auglýsingar skulu birtar i. 

Eptir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

öl. gr. 

Ef eigandi að innstæðufje hvorki leggur inn fje nje tekur út Í 15 år 

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 29. gr., skorað á 

eiganda að hirða fjeð. —Gefi hann sig ekki fram áður en fresturinn er liðinn, 

er viðskiptabók hans ógild, en fjeð rennur ásamt vöxtum í landsbankann; þó
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má bankastjórnin, ef rjettur eigandi gefur sig fram innan 5 åra, greida honum 
fjeð að meira eða minna leyti, ef landshöfðingi leyfir. 

32. gr. 

Bankastjórnin ákveður með samþykki fandshöfðingja, hve háa vexti 
skuli greiða af innlögðu fje með sparisjóðskjörum. Breytingar á vöxtum skal 
með 3 mánaða fyrirvara auglýsa 3 sinnum í röð í blaði því í Reykjavík, er 
stjórnarvalda-auglýsingar eru birtar í. 

33. gr. 

Mönnum verða eigi gefnar upplýsingar um eigur annara í sparisjóði 

eða hlaupareikningi. 

34, gr. 

Sá, er tekið hefur allt út úr viðskiptabók sinni, eður hún er útskrifuð, 
skal skila henni í bankann, og sje hún útskrifuð, fær hann aðra bók ókeypis, 
ef hann vill halda viðskiptunum áfram. 

IV. kafli. 

Um ávöxtun fjár á hlaupareikningi. 

35. gr. 

Hver sá, sem vill byrja hlaupareikning við bankann, skal semja um 
það við bankastjórnina. Minnst 25 kr. í hvert skipti tekur bankinn í slíka 
reikninga. 

36. gr. 

Sá, sem leggur fje inn í hlaupareikning, fær sjerstaka viðskiptabók, 

sem stjórn bankans löggildir, og greiðir hann eina krónu fyrir.  Rådstafad 

getur hann fje því, er hann á á hlaupareikningi, eins og hann vill, hvort heldur 

tekið það út sjálfur eður ávísað öðrum, þótt viðskiptabók sje eigi sýnd í hvert 

skipti, en færa skal greiðsluna í viðskiptabókina, þegar hún í næsta skipti á 

eptir kemur í bankann, og skal þá bókari og gjaldkeri rita nöfn sín við greiðsl 

una, og er þetta full sönnun fyrir henni. 

37. gr. 

Sá, sem vill vísa öðrum á eign sína í hlaupareikningi, verður fyrir 
fram að semja þar um við stjórn bankans og fá hjá henni ávísunarblöð svo 
auðkennd, að sem tryggilegast verði, að ávísunin sje útgefin af honum og eigi 
fölsuð. En skyldi þó eigi að síður koma fram fölsk ávísun eður framsal, þá 
ber skaðann, sem þar af kann að leiða, sá sem fjeð á, en eigi bankinn; og 
sama gildir þó handhafi viðskiptabókar fái útborgað fje úr henni án lögheim- 

ildar. 

38. gr. 

Í ávísunum, sem gefnar eru út á innstæðu á hlaupareikningi, verður 

upphæðin að vera tilgreind með tölustöfum og bókstöfum. Sje þessa eigi gætt, 
eða krónu-upphæðin sje tilgreind öðru vísi með tölustöfum en bókstöfum, þá 
verður ávísunin metin ógild. Minni upphæð en 25 kr. má eigi ávísa í senn,
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Af fje því, sem stendur inni hjá bankanum á hlaupareikningi skal 8. apr. 

greiða 19/o í vexti um árið, nema bankastjórnin sjái sjerstakar ástæður til þess, 

að bankinn greiði hærri vexti. — Af upphæðum, sem nema 6000 kr. og þar yfir, 

er bankinn eigi skyldur að greiða vexti, þegar fjeð hefur staðið í bankanum 

skemur en 30 daga. 
40. gr. 

Heimilt er hverjum að sjá hlaupareikning sinn í bókum bankans, og 

einnig umboðsmanni hans, en varast verður, að hann sjái reikninga annara 

manna. 

Í bankastjórninni, Reykjavík 29. marz 1894. 

Tryggvi Gunnarsson. B. Kristjánsson. Eiríkur Briem. 
sk sk 

Reglugjörð þessi samþykkist hjer með, og fellist jafnframt úr gildi Reglu- 

gjörð fyrir landsbankann í Reykjavík, dags. ö. júní 1886, og breytingar þær og við- 

aukar, er gjörðir hafa verið við tjeða reglugjörð. 

Reykjavík, 8. apríl 1894. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi 

Magnús Stephensen. 

Hannes Hafstein. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Örum € Wulffs 1893. 

Tekjur: Kr. a. Kr. a. 

1. Eign sjóðsins 1. jan. 1892: 

a. Innritunarskirteini A, fol. 92 . . . . . 2... 4000 > 

b. Í peningum 000, 24 9d 40924 95 

Leigur af innritunarskirteini A, fol. 92, frá 11. júní 792 
  

2. 

til 11, juni 793 2 2 eee eee eee 140 > 

Kr. 4164 95 
Tekjur: 

1. Styrkur veittur Karl F. Jensen á Eiðum . . . . . . . 150 > 

2. Í sjóði við árslok 1883: 
a. Innritunarskirteini A, fol. 92 . . ....... 4000 > 

b. I peningum eee 14 95 4014 95 

Akureyri, 3. jan. 1894. 

J. Havsteen. Þ. Guðjohnsen. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld söfnunarsjóðs Íslands árið 1893. 

Tekjur: 
I. Sjóður við árslok 1892: 

23 
3. jan. 

24 
28. febr.
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IL 

TIL 

IV. 

VI. 

VIL 

IL 

III. 

IV. 

. Sett å voxtu 

VI. 

36 

a. veðskuldabrjef . 

b. lán til prestakalla 

G. skuldabrjef Reykjavíkur 

d. ógreiddir vextir 

e. innstæða í landsbankanum 

f. í peningum hjá fjehirði 

Bætt við innstæðu vaxtaeigenda: 

a. innlög á árinu . FR 

b. vextir fyrir 1893 lagðir við höfuðstól 

Vextir af útlánum fyrir 1893: 

Borgun fyrir viðskiptabækur 

Innborgað innstæðufje . 

Vextir fyrir 1893, er bida útborgunar 

Móti gjaldlið V. færist til jafnaðar 

Gjöld: 

„ Vextir vaxtaeigenda fyrir árið 1893: 

a. ársvextir 40/, af höfuðstól. 

b, dagvextir 31/s0/, um árið 

Ýmislegur kostnaður RN 

Greiddir vextir, er biðu útborgunar við árslok 1892 

Móti tekjulið V færist til jafnaðar. 

Sjóður við árslok 1893: 

a. veðskuldabrjef . 

b. skuldabrjef prestakalla 

Cc ——— Reykjavíkur 

d. ógreiddir vextir fyrir 1893 

e., innstæða í landsbankanum 

f. í peningum hjá fjehirði 

Í sjóðnum við árslok felast: 

a. Eign vaxtaeigenda í aðaldeild 

Þaraf í deild hinnar æfinlegu erfingjarentu kr. 1230, 50 

b. í útborgunardeild. 

„Í bústofnsdeild . 

ellistyrksdeild 

„ vextir er bíða útborgunar 

c 

d. í 

e 

f. . Varasjóður 

Kr. 

Kr. a. 
69163 75 

9345 > 

700 > 

265 46 

552 08 

180 78 

9599 85 

1860 77 

Kr. 

3119 56 

8930 > 

100 > 

247 83 

2584 58 

122 > 

73205 60 

10179 40 

5690 39 

373 01 

1424 18 

1262 83 

92135 41 

Stjórn söfnunarsjóðs Íslands, Reykjavík 28. febr. 1894. 

Eiríkur Briem. Jón Jensson. Björn Jensson 

165 39 

80207 07 

11460 62 
3780 40 

29 > 
6027 75 
1424 18 

16000 > 
118929 02 

3284 95 
91 » 

1389 91 

6027 75 

16000 > 

92135 41 
118929 02



Stjórnartíðindi B 6. 

á 

Það auglýsist 

Tóptum í Grindavík, er flutt að Járngerðarstöðum. 

37 

Auglýsing um póstmál. 
hjer með 

Reykjavík, 

Landshöfðinginn yfir Íslandi 

Magnús Stephensen. 

almenningi, að brjefhirðingin, er verið hefur 

9. apríl 1894. 

Hannes Hafstein. 

T a, re Pr 

Verdlagsskrå, 
sem gildir fyrir 

Isafjardarsyslu og kaupstad 

frá miðju maímánaða pr 1894 til sama tima 1895. 
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Í peningum. | Hundrað á Í Alin. 
A. Fríður peningur. Kr. | Aur. Í Kr. | Aur. | Aur. 

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

október til nóv embermánaðarloka, í fard. á {106 | 95 1106 | 95 | 89 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í | 

fardögum oo hver á 13 1 801 82 | 80 1 69 

— 6 sanðir, 3 til5 vetra, á hausti — -f 17 | 39 HO04 | 34 | 87 
— 8 — tvævetrir - — — - f 14 | 27 1114 | 16 I 95 

— 12 — veturgamlir - — 10 | 69 #128 | 28 {107 

— 8 ær geldar - — — 13 | 71 09 | 68 { 91 

— 10 —  mylkar . 70... — -f 8168186 80f 72 

- 1 åburdarhestur, | taminn, 5 til 12 vetra, Í 

fardögum . , …. á þ6l | 1161 | 11 {1 

—-  1!/s hryssu, á sama aldri hver - | 52 | 24 { 69 | 65 | ö8 

B. UW, smjör og tólg. 
1 hndr. 120 pd. af hv ítri ullu, vel þveginni, pundið á > | 64 { 64 | 80 | 54 

— 120 — af mislitri ullu, vel bveginni — - » | 411749 | 20) 41 

— 120 — af smjöri, vel verkuðu — - » | 69 | 82 " 80 i 69 

— 120 — af tolg, vel bræddri — - „| 41 | 49 | 20 141 

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

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 

skreppa 44 þræði . pundid å » | 90 | 27 » | 23 

— 0 pör eingirnissokka . . parið - > | 64 | 38 ; 40 {| 32 

— 80 — tvíbands-gjaldsokka . — -f 1147444 1 10) 37 

— 180 — sjóvetlinga -| > {46} 82 | 8069 

— 20 eingirnispeisur hver á 5 > {100 > | 83 

- 15 tvíbands-gjaldpeisur a 8 | 54 {128 | 10 |107 

— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

lalin . . re. År 1 | 20 {144 » {120 

— 120 álnir einskeptu, 1 al. til ökv. breiðrar, 
1 alin ål » | 98 1117 | 60 | 98 

21.dag marzmán. 1894. 
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23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
28. 
6 29. 
o 
DU. 

38. 
39, 
40. 
41. 
42. 
43.   

D. Fiskur. 

1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á | 10 
— 6 — — harðfiski — — — 112 
— 6 — — þyrsklingi— —- — - 110 
— 6 — — ýsu hettri . . .. — - 9 
— 6 — — hákarli, hertum 0 — | 10 

Kk. Lýsi. 
1 hndr. Í tunna (120 pt.) hvalslý sis . 8 pottar á 1 
— 1 — — — hákar Íslýsis -— 1 
— 1 — — — selslýsis . . - — - 1 
— 1 — — — borskalysis 070 - 1 

F. Skinnavara. 
Í hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund å | 11 
— 6 — kýrskinns . . . — — -f 10. 
— 6 — hrossskinns . . — — - 8 
— 8 — sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri  — — - 8 
— 12 — sauðskinns, af vet- 

urgömlum og ám — — - 7 
— 6 — selskinns . . . — — - 91 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit „ hvert á » 

G. Ymislegt.   1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 7 
— 40 —— óhreinsuðum — - » 
— 120 — — fuglafåri . . .. 10 pund å T 
— 480 — — fjallagrösum  . . . — — - 1 

ð álnir Í dagsverk um heyannir „ 2 
— llambsfóður . 8. ....….… 5 

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

Eptir A. eða í fríðu . BNA 
B. — í ullu, smjöri og tólg. eee en 

— 0 — t ullar-tovøru eee 
— D. — í fiski FER 
— lýs eee eee 
— FF. — í skinnawvöru . . . . FE 

En meðalverð allra landaura samantalið 084 
skipt med 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða 
Reykjavík, 16. dag marzmán. 1894. 

Kristján Jónsson, Hallgrímur Sveinsson. 
settur. 
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48 
42 
81 

62 

39 
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24 

86 

14 
23 
56 

30 

  

  

  

  

Hundrað á | Al 
r.4 Kr. | Aur. 

60 | 18 

77 | 82 

61 | 86 

56 | 04 
62 | 10 

18 | 90 

25 | 65 

20 | 10 

20 | 55 

45 | 92 

62 | 52 

52 | 86 

68 | 96 

88 + 68 

56 | 40 

57 | 60 

47 | 16 

92 | 88 

59 | 04 

61 | 44 

127 | 20 

95 | 97 
61 | 50 

85 | 25 
63 | 60 

21 | 30 

61 | 85 

589 47 
| 

64 | 91   

Alin. 

Aur. 

| 500 
65 
52 
47 
52 

n 
ð 

52 

44 

74. 
47 

#
1
 

O
v
 

106 

80 
51 
71 
53 
18 
52



  

  
  

    

39 1894 

Verdlagsskrå, 27 
RN 19.febr 

sem gildir í 

Húnavatnssýslu 

frá miðju maímánaðar 1894 til Jafnlengdar 1898. 

Krónumynt | Hundrað | Alin 
A. Fríður peningur: Kr. | Aur.Í Kr. | Aur. ÍKr.| Aur 

1.| 1 hndr., 1 kýr í fardögum, ekki yngri en þrje- | | 

vetur og ekki eldri en 8 vetra, sem | | 

beri frá miðjum október til nóvem- | | 

berloka | 92 (051/2f 92 1051/2f »/77 

2. —— 6 ær, ekki yngri en tvævetrar og | | 

ekki eldri en 6 veta, lodnar og lembd- | | 

ar Í fardögum  . .. hver á | 12 1187/21 73 {11 » 61 

3. —— 6 saudir å hausti þrjevetrir eða | | 

4 vetra eða 5 vetra hver á {| 14 (681/2| 88 (11 »|73 

4| —— 8 sauðir á hausti tvævetrir — -{ 1232 198 (56 | >82 
D. —— 12 sauðir á hausti veturgamlir — - 8 169 1104 28 » 87 

5. —— 8 ær å hausti geldar — - | 10 {481/s{ 83 88 | » 70 
T| —— 10 — - —— mylkar . — T |óðl/s| 75 155. | »/63 

8. —— 1 áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki | 

yngri en d vetra og ekki eldri en 12 | | 

vetra re 65 |121/2j 65 |127/?f »/54 

9,190 álnir, 1 hryssa jafngömul. 020 50 97/2 67 97 » DT 
| 

B. Ull, smjør og tólg: | 
10. 1 hndr. 120 pund af hvítri ullu, vel þveg- | 

inni . . „ . 1 pund á » 57/2 69 | > » DT 1/2 

11. —— 120 pund af mislitri ullu, vel | 
þveginni . . 20 7 » 411/2l 49 80 »|411/2 

12. —— 120 pund af súru smjöri, vel | | 

verkudu . . - 0 - > |Ðd 64 80 »'D4 

13. —— 120 pund af tølg, vel bræddri - — | s 25 130|» | » 25 

| C. Tóvara af ullu: | 

14. 1 hndr., 30 pund hespugarns, og sjeu 3, 4,5 eða | 

6 hespur i pundi, haldi hver 11 skrepp- | 

ur, en hver skreppa 44 þræði 1 pund á 1 (2724 38 135 „92 

15. —— 60 pör eingirnissokka - par - > 180 i 48 | » »|40 

16. —— 30 — tvinnabands gjaldsokka - — - 115 {34 50 „(29 

17. —— 120 — tvíþumlaðra sjóvetlinga - — - > |241(s| 29 |40 »|241/2 

18. — 20 eingirnispeisur hver - » | » » » »| » 

19. —— 15 tvinnabands ejaldpeisur — - 3 |121/»f 46 8771/24 >139 

20. — 120 álnir gjaldvoðar vaðmáls, | 

| ålnar breids — -Å 1 |231/2/148 [20 Å 1/231/2 
21. —-- 120 álnir SJaldvodar- einskeptu, | 

| sem er alin eða 5 kvartil á | 

| breidd eee eee TT 7 » (981/ 21118 (20 » 981/»          



1894 

27 
19.febr 

22. 1 
23. 
24. 
25. 
26. 

27.| 1 
28. 
29. 
30. 

31.f 1 
32. 
33. 
34. 

35. 

36. 
37. 

42. 5 
43.) -   
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í nefndum 

álnir, 

40 

D. Fiskur: 

,„ 6 vættir af saltfiski 
6  —  - hörðum fiski 

6 — - smáfiski. 

6) —  - isu. 

6. — K- håkarli hertum 

E. Lýsi: 
1 tunna hvallýsis 
1 —  hákarlslýsis 
1 — sellýsis 
1 —  þorskalýsis 

F. Skinnavara: 
"4 fjórðungar nautskinns . 

6 — kýrskinns 
6 —— hross-skinns 
8 — sauðskinns, af 

tvævetr. sauðum og eldri. 
12 fjórðungar sauðskinns, af 

ám og veturgöml. 
6 fjórðungar selskinns 

240 lambskinn (vorlamba) einlit 

G. Ýmislegt: 
6 pund af æðardún, vel 

um . 
40 pund af ædar dun, óhreins- 

uðum . . 
120 pund af fuglafiðri 
480 — - fjallagrösum . 

1 dagsverk um heyannir 
1 lambsfóður 

landaurum verður: 
A. eða í fríðu Eptir 

og skipt 

B. — í ull, smjöri og tólg . 
C í tóvöru af ullu. 

— í fiski D. 

E. — í lýsi 
RF. 

á skinnavöru 

8 pottar á 

„1 fjórð. á 

sauðum - — 

hvert - 

hreinsuð- 

1 pund í 

1 fjord. å 

En medalverd allra landaura saman talin 
med 6 syna: 

Á   

Krónumynt 
  

„Kr | Aur. 
F 
€ 

11 
11 
11 

8 

co
 

Hm
 
D
D
V
 
O
m
 

Meðalverð allra meðalverða 

Skrifstofu Norður- og Austuramtsins 19. febrúar 1894. 

Í umboði herra biskupsins 

Davíð Guðmundsson, J. Havsteen. 

  
  

AÐA 
67/2 
40 
55 
146 

09 

        

Hundrad Alin 

Kr. | Áur. Kr. | Aur, 

LER 161 » BT 

70 105 „158 

68 140 »157 
69 130 »|58 
50 176 »|42 

20 621/ol »/17 

22 95 » 19 

31 (2T1/a| »|26 
20 {10 »|17 

54 170 „{46 
66 39 >|öð 
53 110 » 44 

63 » » 521/2 

69 |3 »|58 

66 | » >|öð 

52 11 »|43 

40 | > „|! 
73 |20 » 61 
24 | > „{20 

» » » 44 

» » » 82 

83 118 »169 
53 (40 | >|44t(a 
66 120 >{öÐ 

60 (62 „|50 
23 174 »|20 

61 84 »|511/2 

348 98 1200 

58 16 | »48



41 

Verðlagsskrá, 
sem gildir í 

Skagafjarðarsýslu 

frá miðju mafmánaðar 1894 til Jafnlengdar 1898. 

1894 

28 
19.febr 

  

g
a
m
o
 

ge 

14. 

15. 

16.   

1 hndr., 

90 álnir, 

1 hundr., 

. 

A. Fríður peningur: 
1 kýr í fardögum, ekki yngri en þrje- 

vetur og ekki eldri en 8 vetra, sem 

beri frá miðjum október til nóvem 

berloka 

6 ær, ekki yngri en "tvævetrar og ekki 

eldri en 6 vetra, loðnar og lembdar i 

fardögum . . . .… hver á 

6 saudir å hausti brjevetrir eda 

4 vetra eda d vera . .. — ”- 

8 sauðir á hausti tvævetrir. . — - 

12 — — veturgamliir. — - 

8 ær á hausti geldar . 2... — ”- 
10 — - — mylkar. .. — - 

1 áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki 

yngri en ð vetra og ekki eldri en 12 

vetra . eee 

1 hryssa jafngåmul . BAÐ 

B. UW, smjör og tólg: 
120 pund af hvitri ullu, vel þveg- 

inni . . . 1 pund á 

120 pund af mis tri ullu, vel 

bveginni . . - — - 

120 pund af súru smjöri, vel 
verkuðu - — - 

120 pund af tólg, vel bræddri 

C. Tóvara af ullu: 
30 pund hespugarns, og sjeu 3, 4, 5 eða 

6 hespur Í pundi, haldi hver 11 skrepp- 

ur, en hver skeppa 44 þræði 1 pund á 

60 pör eingirnissokka . . . - par - 

30 — tvinnabands gjaldsokka - — - 

120 — tvíþumlaðrasjóvetlinga - — - 

20 eingirnispeisur . . .. hver - 

15 tvinnabands gjaldpeisur . — - 

120 álnir  gjaldvoðar vaðmáls,  álnar 
breiðs . . . . 2... T alin á 

120 álnir gjaldvoðar-einskeptu, 
sem er alin eða > kartil á 

breidd . . . 8828787 7 7 

  

            

Kronumynt f Hundrad å { Álin 
Kr. | Aur.f Kr. | Aur. |Kr. Aur. 

93 189 93 | 89 I » 78 

12 |581/| 75 | 51 | >{63 

13 1661/24 81 | 99 | >{68 
11 óði) > 92 | 68 „Jú 

8 401/2 100 | 86 } >/84 

10 (26 82 | 08 % >|68 
T (441/9{ TA | 4ð | >{62 

69 30 69 30 » 58 

53 |581/s| 11 | 45 | >(60 

> Jö81/s4 70 | 20 { >|ö8l/a 

> |42 50 | 40 } >{42 

» [951 /2 66 60 » 551fe 

» |301/sf 86 | 60 | >{301/2 

1 » 3 » Ð 25 

> IÐ6 33 | 60 | »/28 

» (78 | 23 | 40 | »|191/2 
» 23!/2 28 20 »|231|2 

9 » 30 » „125 

1 (177/81141 | > | 1179 

» |921/2 111 > å » 921/2



1894 

28 
19.febr 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
28. 
29. 
30. 

40. 
41. 
42. 
43. 

| —— 

  

1 hndr. 

1 hndr. 

ð álnir, 

1 hndr., 

; 

) 

D. Piskur: 
6 vættir af saltfiski . . . . 1 vætt á 
6  — - hörðum fiski . . - — - 
6 — - smáfiski. . ..  — - 
6 — - isu . 207 7 
6 —  -. håkarli hertum or. 

E. Lýsi: 
1 tunna hvallýsis . . . . 8 pottar á 
1 — hákarlslýsis . . . - — - 
1 — sellýsis. . . . - 
1 —  þorskalýsis ...- — - 

F.  Skinnavara: 
4 fjórðungar nautskinns #. 1 fjórð. á 
6 —— kýrskinns . . - — - 
6 —— hross-skins - — 
8 — sauðskinns, af 

tvævetr. sauðum og edri - — - 
12 fjórðungar sauðskinns, af 

ám og veturgöml.sauðum - — - 
6 í fjórðungar selskinns . . —  … 

240 lambsknn (vorlamba) einlit hvert á 

G. Ýmislegt: 
6 pund af æðardún, vel hreinsuð- 

um . . … 1 pund å 
40 pund af æðardún, óhreins- 

uðum |. 0 7 rr - 
120 pund af fuglafidri . . . 1 fjord. å 
480 — — fjallagråsum . . - — - 

1 dagsverk um heyannir 
1 lambsfóður   

Krónumynt 

Kr. | Aur. 

9 35 D1/2 

11 (16 
10 |721/2 
10 | » 

8 1271/92 

12 (081/2 

8 1311/2 

» » 

5 551/2 
» 19 Ta 

2 (36 
4 'O7   

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

Eptir A. 

| ER
 

. 

— MD. 

| 

eða í fríðu 
— í 
— á tóvöru af ullu 

— é fiski 
— í lýsi. 
— 4 

. . 

En meðalverð allra landaura saman talin 
og skipt með 6 sýna: 

J. Havsteen. 

ullu, smjöri og tólg 

skinnavvru 

Meðalverð allra meðalverða . 
Skrifstofu Norður- og Austuramtsins 19. febrúar 1894. 

Í umboði herra biskupsins 

Davíð Guðmundsson. 

Kr. 

56 | 
66 
64 
60 
49 

o
t
o
 

S
L
)
 

56 

59 
28 
64   57 346 

Hu ndrað | 

| Ar. | 
  

  

» 

66 

» 

> 

47 
95 

14 

142 
071/2 

28 
93 JE   82 

  

»|271/2 

»|dd 

   



43 1894 

, . 29 
Å g Tr 1 p 31. marz 

af reikningi yfir tekjur og gjöld landsbankans 1. oktbr. til 31. desbr. 1893. 
Tekjur. 

kr. a. kr. a. 

1. Í sjóði 1. okt. 1893. 48,531 97 
2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán . . . 2. 2... 41,352 01 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán . . . 2. 2 2. 2. 28,709 27 

c. Handveðslán =... . . … . 6,923 36 

d. Lån gegn åbyrgd sveita og » bæjarfjelaga o. fl. 2,650 99 

e. Reikningslån . . 0.020020000004 8] 87 79,667 70 

3. Vixlar innleystir . 59,938 28 

4. Ávísanir innleystar 38,695 71 

5. Vextir 25,948 10 

6. Diskonto . . 569 66 

7. Ymislegar tekjur . SR 1,774 08 

8. Fasteign tilbeyrandi bankanum seld eee 145 00 

9. Frá Landmandsbankanum (seldar ávísanir á bankann o. fl) 93,391 70 

10. Innheimt fje . .. FF 10 40 

11. Selt kgl. ríkisskuldabrj ef að upphæð 200 00 

12. Tnnlög á hlaupareikning 34,336 47 

13. Sparisjóðsinnlög 128,384 21 

14. Til jafnaðar móti g sjaldlið 11. a 23,229 08 

Tekjur alls 535, 422 36 

Gjöld. kr. a. kr. a. 

1. Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán . . . . 2 . 2 2. .  44,095 00 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán . . . . . . . . 33,985 00 

c. Handveðslán . .. FA 4,900 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfjelaga . . 2,350 00 85,330 00 

2. Víxlar keyptir. 38,921 28 

3. Ávísanir keyptar. . 1,927 02 

4,  Endurborgað landssjóði upp Í í bráðabirgðalán 40,000 00 

5. Til Landmandsbankans . 104,584 43 

6. Utborgað af innstæðufje á hlaupareikning .…….. ., 80,506 46 

T. Utborgad af sparisjodsinnldgum  . . . . . „ 103,122 93 

að viðbættum dagvöxtum . . 5.8.0 189 58 103,312 51 

8. Utborgad af innheimtu fje FEE 2,046 47 

9. Kostnaður við bankahaldið (laun o. A) 4,060 91 

10. Ýmisleg útgjöld 1,209 93 

Flyt 411,899 01



1894 

29 
31. marz 

11. 

12. 

mg
 

t 
I
 

44 

kr. a. 
Fluttar 

Vextir 1893 at: 

a. Innstæðufje á hlaupareikning 1,078 98 

b. TInnstæðufje með sparisjóðskjörum . 18,113 18 

c. Innstæða varasjóðs bankans . 

Í sjóði 31. desbr. 1893 . 

(bar af 10,000 kr. hjá Landmandsbankanum). 

Gjöld alls 
Athugasemdir: 

Landsbankinn átti 31. desbr. 1893. 

Skuldabrjef fyrir lánum: kr. a. 

a. Fasteignarveðsskuldabrjef 139,640 69 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarskuldabrjef 126,281 02 

c. Handveðsskuldabrjef IR 56,426 82 

d. Skuldabrjef fyrir lånum gegn ábyrgð sveita 

og bæjarfjelaga o. fl. . 23,957 08 

e. Skuldabrjef fyrir reikningslånum 334 24 

Önnur skuldabrjef: 

a. Kgl. ríkisskuldabrjef  . .. AÐ „000 

b. Skuldabrjef Rey kjavíkurkaupstaðar 

00 

Vixla óinnleysta 

Óinnleystar ávísanir . …… 

Fasteignir lagdar bankanum át fyrir lánum að upphæð 

Hjá Landmandsbankanum . . 

Í sjóði (þar af geymt hjá Landmandsbankanum 10, 000 kr.) . 

Samtals 

Sedlaskuld bankans til landssjóðs var 31. desbr. 1893 . 

Innstæðufje á hlaupareikning s. d. 108,515 68 

Að viðbættum vöxtum fyrir 1893 1,078 98 

Sparisjóðsinnlög 31. desbr. 1893 

Að viðbættum vöxtum fyrir 1893 

600,587 11 

Innheimt fje í geymslu 0 

Varasjóður bankans var 1. jan. 1893 

Vextir þar af fyrir 1893 

115,340 47 

4,036 92 

1893 

sem enn eru eigi lagðar við varasjóð 

Varasjóður sparisjóðs Reykjavíkur 31. desbr. 

Ymsar tekjur, 

Samtals 

Stjórn landsbankans, Reykjavík 31. marz 1894. 

Tr. Gunnarsson. Eiríkur Briem. B. Kristjánsson. 

4,036 92 

  

18,115 18 

kr. a. 
411,899 01 

23,229 08 
100,294 27 

535,422 36 
  

kr. a. 

946,639 85 

238,500 
34,970 
1,232 

750 00 
69,626 

100,294 
1,392,012 

500,000 

104,594 66 

618,700 
10 

29 

40 

119,377 
16,232 
33,096 

39 

80 

81 
  

1,392,012 35



Stjórnartíðindi B. 45 

Verðlagsskr“ 
sem gildir i 

Eyjafjardarsyslu og Akure rrarkaupstað 

1894 

30 
19.febr 

  

  
   

  
  

  

  

          

frá miðju mafmánaðar 1894 til jafnlengdar 1895. 

| Krónumynt | Hundrað | Alin 

| Á. Fríður peningur: Kr. | Aur | Aur. ÍKr.| Aur. 
1. 1 hndr., Í kýr í fardögum, ekki yngri en þrje- | | 

vetur og ekki eldri en 8 vetra, sem | 
beri frá miðjum október til nóvem- | | 
berloka … 2040. 004. 2 93 99 {93 199 » (18 

2. —— 6 ær, ekki yngri en tvævetrar og | | 
ekki eldri en 6 veta, lodnar og lembd- | | 
ar Í fardögum hver á { 11 37 68 22 „Jó“ 

3. —— 6 saudir å hausti brj evetrir eda | 
4 vetra eða 5 vetra hver á { 12 66!)2j 75 99 »|63 

4. —— 8 sauðir á hausti tvævetrir — - {ll 2913 89 80 „{Tð 
DJ —— 12 sauðir á hausti veturgamlir  — -} 7 48!/i 89 82 »|75 
60 —— 8 ær á hausti geldar — -} 9 1524 73 24 | s>6l 
TI —— 10 — - —— mylkar. — -| 6 51 {65 10 | >ó4 
S/ —— 1 áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki | | 

yngri en 5 vetra og ekki eldri en 12 | | 
VEIFA ed . 67 83 67 83 »157 

9.90 álnir, 1 bryssa jafngömul . . .. 58 01 771 35 » [64 
| 

B. Ull, smjör og tólg: | 
10. 1 hndr., 120 pund af hvitri ullu, vei þveg- 

inni SR 1 pund á Í > 57/2 69 | > » 57/2 
11. —— 120 pund af mislitri ullu, vel ! ! 

þveginni A. — - > 39 46 180 „139 

12. —— 120 pund af súru smjöri, vel | 
verkudu . A  - > 5301/24 60 160 » 501/2 

13. —— 120 pundaftólg, vel bræddri - — -Í > 26 |31 20 | » 26 
| 

C. Tóvara af ullu: | 
14. 1 hndr., 30 pund hespugarns, og sjeu 3, 4, 5 eda 

6 hespur i pundi, haldi hver 11 skrepp- 
ur, en hver skreppa 44 þræði 1 pund á » | » „| > „| > 

15!  —— 60 pör eingirnissokka . .. par - > jól {| 32 140 „1211 
16. —— 30 — tvinnabands gjaldsokka - — - > (65 19 (50 „{16 
17. —— 120 — tvíþ þumlaðra sjóvetlinga - — - > 128 33 160 „|28 

18/  —— 20 eingirnispeisur . . . hver - » | » » » „| > 
19.  —— 15 tvinnabands gjaldpeisur . — -| 51 > Tó | > » 621/2 
20. —— 120 ålnir gjaldvodar vaðmáls, 

ålnar breids . . — -| > (96 |115 (20 | » 96 
21. —— 120 álnir gjaldvoðar- -einskeptu, 

sem er alin eða 5 kvartil á 
breidd 0 — 7 > {79 1 94 {80 „19 

26. dag aprilmån. 1894. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1894.



1894 

30 
19.febr 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 

34. 

35. 

36. 
37. 

40. 
41. 
42.   5 

hndr., 

hndr., 

ålnir, 

(Krénumynt 

D. Fiskur: Kr. | Aur. 

6 vættir af saltfiski 1 vætt å 8 173 
6  —  - hörðum fiski - — - 9 1771/2 
6 — - smáfiski. - — - 8 170 
6 — - isu. - — - T 174 
6 — K- hákarli hertum - — - 8 1231/9 

E. Lýsi: 
1 tunna hvallýsis 8 pottar á » | » 
1  — hákarlslýsis . — 1 it 
1 — sellýsis 2... — - 1 76 
1 — þorskalýsis 7-0 - 1 (30 

F. Skinnavara: 
4. fjórðungar nautskinns . . 1 fjord, å | 13 |(157/2 
6 —— kyrskinns .—… — - f 10 92 
6 . —— hross-skinns .- — -f 9 7217, 
8 —— sauðskinns, af 

tvævetr. sauðum og eldri. - — - | 6 871/2 
12 fjórðungar sauðskinns, af 

ám og veturgöml. sauðum - — - 5 31 
6 fjórðungar selskinns -  — -Å 12 15 

240 lambskinn (vorlamba) einlit hvert - > 129 

G. Ýmislegt: 
6 pund af æðardún, vel hreinsuð- 

um 1 pund á 8 50 
40 pund af ædardun, óhreins- 

uðum . . - — - > | > 

120 pund af fuglafiðri 1 fjórð. á | 6 {29 
480 — - fjallagrösum . - or - 1) » 

1 dagsverk um heyannir 2 133 
1 lambsfodur 4 |19 

46 

Medalverd å hverju hundradi og hverri 
landaurum verdur: 

Eptir Á. eða í fríðu 

  

  

    
alin í nefndum 

— B. — í ullu, smjöri og tólg. 
— C. — í tóvöru af ullu. 
— D. — á fiski 

— E. — í lýsi 

— F. — í skinnavöru 

En meðalverð allra landaura saman talin 

og skipt með 6 sýna: 

J. 

Meðalverð allra meðalverða 

Skrifstofu Norður- og Austuramtsins 19. febrúar 1894. 

Í umboði herra biskupsins 

Davíð Guðmundsson. Havsteen. 

          

Hundrað | Alin 

Kr. | Aur. Íkr.| Aur. 

52 138 »|Ad 

58 65 »|49 
52 (20 | >|431ja 
46 (44 „(39 
49 {41 „|41 

26 |1Tt(a| „22 
26 {40 „122 
19 (50 „{16 

52 (62 „|dd. 
65 (52 >|5ð 
58 (35 „(49 

55 | > >|46 

63 12 | „(53 
72 (90 » 61 
69 160 | „58 

51 | > f »|421/2 

75 48 » 63 

48 | » » 40 
» » »|47 

» » » 84 

71 (93 „65 
51 (90 » 43 
61 175 „|öl 
51 82 | „43 
24 (021/a| > 20 
62 53 > 52 

329 951/st 2/74 

54 99 | »46
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Verðlagsskrá, 
sem gildir Í 

Þingeyjarsýslu 

frá miðju maímánaðar 1894 til Jjafnlengdar 1898. 

1894 

31 
20.febr 

  

hu
d pun
k 

vw 
Þ
A
R
 

o
 

  

hndr., 1 

12 

10 

90 álnir, 1 

A. Fríður peningur: 

kýr í fardögum, ekki yngri en þrje- 

vetur og ekki eldri en 8 vetra, sem 

beri frá miðjum október til nóvem- 

berloka 

ær, ekki yngri en tv æv etrar“ og ekki 

eldri en 6 vetra, loðnar og lembdar i 

fardögum …… hver å 

saudir å hausti þrjev etrir eða 

4 vetra eða o vetra 
sauðir á hausti tvævetrir. 

veturgamlir. 

ær á hausti geldar . 
mylkar. 2. — "- 

áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki 

yngri en ó veira og ekki eldri en 12 

vetra 
hryssa %afngömul . . 

B. Ull, smjør og tólg: 
hundr., 120 pund af hvítri ullu, vel þveg- 

inni . 1 pund å 

—— 120 pund af mislitri ull lu, vel 

þveginni . . - — - 

—— 120 pund af súru smjöri, vel 

verkuðu - — - 

—— 120 pund aftólg, vel bræddri - — - 

C. Tóvara af ullu: 
hndr., 30 pund hespugarns, og sjeu 3, 4, ó eða 

6 hespur í pundi, haldi hver 11 skrepp- 

ur, en hver skeppa 44 þræði Í pund á 

—— 60 pör eingimissokka . . . - par - 

—— 30 — tvinnabands gjaldsokka - — - 

—— 120 — tvíþumlaðrasjóvetlinga - — - 

—— 20 eingirnispeisur hver 

—— 15 tvinnabands gjaldpeisur . — - 

—— 120 álnir  gjaldvoðar vaðmáls, álnar 

breids . 1 alin å 

—— 120 álnir g jaldvoðar- einskeptu, 

sem er alin eða 5 kartil á 

breidd FE 7 

  

  

            

Krónumynt | Hundrað á | Alin 
„Kr. Aur. Í Kr. | Aur. {Kr Aur. 

| | 

| | 
93 91 193791 » 18 

fj I 
12 boys 75 | 03 | »68 

| | 
14 (10/4 84 | 68 | > 71 
12 (391/s| 99 | 16 | >83 

8 (301/s{ 99 | 66 | >{83 
10 91's 87 | 32 | » 73 

| | 
13 89 | 73 | 89 | > 62 
64 87 | 86 | 49 »|72 

| 
> 159 TO | 80 „|59 

| | | 

>» 401/al 48 | 60 »(401/2 

» 51 | 61 | 20 | söl 
» 241/2 29 40 » 24/2 

„> |Öð 33 » Å » 271/2 

» 69 |20! 70) »/17 
» [34 | 40 | 80 | » 34 

5 » | 75 » | » 621/2 

| 

1 10 þ82! > 110 

» (88 1105! 601 >'88



21. 
28. 
29. 
30. 

31, 

33. 

oo
 

E
t
 

Meðalverð á 

ot
   

Æptir A. 

| 

s
i
 
5
0
ð
 

En meðalverð allra landaura saman talin 

1 hndr, 

álnir, 

> 

D. Fiskur: 

6 vættir af saltfiski …… 

6 — - hörðum fiski . 

6 — - smáfiski 

6 — - isu 

6 — - hákarli hertum 

Æ. Lýsi: 
1 tunna hvallýsis 

2 

1 
4 

—  hákarlslýsis 
—  sellýsis 
—  þorskalýsis 

F. Skinnavara: 
fjórðungar nautskinns 

J o 

— kýrskinns. 
— hross-skins 

— sauðskinns, CO
 
R
T
 t
in

 

af 
tvævetr. sauðum og edri 

12 fjórðungar sauðskinns, af 

ám og veturgöml, sauðum 
6 fjórðungar selskinns 

40 lambskinn (vorlamba) einlit hvert á » |34 

G. Ýmislegt: 
6 pund af æðardún, vel 

um 

40 pund af æðardún, óhreins- 
uðum 

20 pund af fuglafiðri 
80 — fjallagrösum 

1 dagsverk um heyannir 
1 lambsfóður 

  

hverju hundraði og hverri 
landaurum verður: 

eða í fríðu 
á ullu, smjöri og tólg 

— í tóvöru af ullu 

— í lýsi. 
á skinnavöru 

og skipt með 6 sýna: 

Meðalverð allra meðalverða . 

8 

alin í nefndum 

Kr ónumynt 

Kr I 

199 1/2 9 

69 1/2 

50 
81 
76 

  
1 vætt á 

=1
 
H
á
 
#
1
0
 
0
0
!
”
 

26 
77 

341/2 

pottar å 

hd
 

jr
 
þ
é
 NS
 

981/2 

20/2 
75 

| 

A
O
 

24 

(85 
($21/2 O

R
 

9
 

  

    hreinsuð- 
1 pund á 8 1351/» 

- — = 2 » 

1 fjord. å 6 1881/2 
- — - 1 1271/2 

2 63 
4 1/40 

33 
26 
23 
20 

43 
55 
46 

49 

58 
58 
81 

86 

67 
46 
25 
56 

335 

55   
Skrifstofu Norður- og Austuramtsins, 20. febrúar 1894. 

Í umboði herra biskupsins 

Davíð Guðmundsson. J. Havsteen. 

„Hund ra að | 

I Aur. Í 

97 

17 

86 
56 

90 
55 
25 
177/2 

94 
23 
50 

92 

195 
60 

22 
50 

85 

51 
97 
33 

90 

Alin 

Kr. Aur. 

| >jáð 
  

» 37/2 

»|39 

„|28 

„|22 
„19 

„(17 

„148 1/2 

Ð 49 

Ð 68 

     



Stjornartidindi B. 8 49 1894 

Utkomid í A-deild Stjórnartíðindanna. 
Lög um ýmisleg atriði, er snerta gjaldþrotaskipti, undirskrifuð af konungi 13. 

april 1894 (A. nr. 7, bls. 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 og 60; þýðing bls. 47, 

49, 51, 53, 55, 57, 59 og 61). 

Lög um vegi, undirskrifuð af konungi 13. apríl 1894, (A. nr. 8, bls. 62, 64, 66, 

68 og 70; þýðing bis. 65, 60, 67, 69 og TI). 

Lög um breytingu á 3. og ö. gr. yfirsetukvennalaga 17. desbr. 1875, undirskrifuð 

af konungi 13. april 1894, (A. nr. %, bis. 12; þýðing á bis. 73). 

Lög um viðauka og breytingu á lögum 4. nóv. 1881 um útflutningsgjald af fiski, 

lýsi o. fl, undirskrifuð af konungi 15. april 1894, (A. nr. 10, bls. 74; þýðing 

á bls. 75). 

Lög um samþykktir til að friða skóg og mel, undirskrifuð af konungi 1ð. april 

1894, (A. nr. 11, bis. 76 og 78; þýðing á bis. Tí og '9). 

Samþykktarlög um verndun Safamýrar í kangárvallasýslu, undirskrifuð af kon- 

ungi 13. apríl 1894, (A. nr. 12, bis. 80 og 82; þýðing á bls. 81 og 83). 

Lög um fuglaveiðasamþykkt í Vestmannaeyjum, undirskrituð af konungi 13. apríl 

1894, (A. nr. 13, bis. 84 og 86; þýðing á bls. 80 og 87). 

Lög um löggilding verzlunarstaðar á Svalbarðseyri, undirskrifuð af konungi 18. 

apríl 1894, (A. nr. 14, bls. 88; þýðing á bls. 89). 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um staðfesting á kaupmála 32 
mili hjóna. — Samkvæmt alira þegnsamlegustum tillögum ráðgjafans fyrir Ísland 21. febr. 

hefur hans hátign konunginum hinn 24. f. m. allra mildilegast þóknaæt að á- 

kveða, að það sje eptirleiðis á hendur falið landshöfðingjanum yfir Íslandi, að 

veita leyfisbrjef þau, er með þeim konungleg staðfesting er veitt á kaupmála 

milli hjónað). 

Þetta er yður hjer með þjónustusamlega tjáð herra landshöfðingi, með 

skýrskotun til þóknanlegs brjefs yðar, dags. 7. sept. f. á., til þóknanlegrar leið- 

beiningar og birtingar í B-deild stjórnartíðindanna. 

Brief ráðgjafans fyrir Ísland té landshöfðingja um mæling á uppsigling á 33 
Hvammsfjörð. — Eptir að hafa spurzt fyrir um það hjá sjóliðsstjórn ríkisins, Í. marz. 

hvort hún, gegn þeim 8000 krónum, er veittar eru til mælingar á uppsigling á 

Hvammsfjörð með fjárlögunum fyrir 1894 og 1895 og af sýslusjóði Dalasýslu, 

sæi sjer fært á komanda sumri að láta framkvæma mæling á innsigling á nefnd- 

an fjörð, hefur ráðaneytið fengið það svar, að sjóliðsstjórnin sjái sjer ekki fært 

að láta gjöra mælingar þessar á þessu ári, með því að hana vanti kunnugleik 

á hinu umrædda svæði, svo að hún geti ekki gjört sjer vissa hugmynd um, hve 

langan tíma verkið mundi útheimta, og hve mikinn mannafla þyrfti til þess, 

1) Staðfestingin er samkvæmt ákvæði í 2. gr. 8 í fjárlögunum fyrir 1894 og 1895 

fyrst um sinn veitt ókeypis. 

9. dag maímán, 1894. 

Reykjavik. Ísafoldarpröntsmiðja 1894.



1894 

33 
1. marz. 

34 

50 

nje um það hvort 8000 krónur sje nægileg upphæð til kostnaðarins. Aptur á móti 

hefur sjóliðsstjórnin tjáð sig fúsa tilað leggja fyrir fyrirliða eptirlitsskipsins í 

sumar að dvelja um hríð í Stykkishólmi, næstu höfn við innsiglinguna til 

Hvammsfjarðar, og láta þaðan kanna stöðvarnar, og að fengnum skýrslum um 

þá könnun kveðst sjóliðsstjórnin munu geta gefið ýtarlegra svar viðvíkjandi 

mælingunni, og ef til vill geta næsta ár látið byrja á verkinu, ef nægilegt fjár- 

framlag verði þá fyrir hendi. 

Þetta er hjermeð þjónustusamlega tjáð yður, herra landshöfðingi, með 

skírskotun til brjefs yðar, dags. 28. nóv. f. á., til þóknanlegrar leiðbeiningar og 

birtingar í B-deild stjórnartíðindanna, að því viðbættu, að svo framarlega sem 

sjóliðsstjórnin fæst til að láta framkvæma hinar umræddu mælingar næsta ár 

fyrir þær 8000 kr., sem til þess eru ætlaðar, þá mun ráðaneytið fyrir Ísland 

ekki hika sjer við að greiða upphæð þá, sem veitt er af landssjóði fyrir árið 

1894, upp á væntanlega aukafjárveitingu; en að því er snertir tillag Dalasýslu 

skal þjónustusamlega lagt fyrir yður að útvega yfirlýsingu frá sýslunefndinni 

um það, hvort hún sje fús til að leggja fram hina áskildu viðbót við landssjóðs- 

tillagið, sem er skilyrði fyrir því, að það verði veitt, jafnvel þótt mælingin fari 

fram seinna en 1894. 

                

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Munkaþverárklausturskirkju fardag 93. 

Tekjur: Kr. a. 

1. Fasteignartíund af 91,6 hndr. = 274 al á 46 a. . . . . 2. 12 65 

2. Lausafjártíund af 289 hndr. = 87 ál. á 30% a. ..... 0. 45 30 

3. Ljóstollar 32, hver 4 pd. tólgar, er 128 pd. å 261/2 a.. . . . .. 33 92 

4. Legkaup 31/2 = 21 al. å 30/2 aa. 8 2 0, 1061 

Kr. 102 48 
Gjöld: Kr. a. 

1. Til ljósa frá 6/6 '92 tiljóla sá. eee eee en 1 44 

2. Fyrir að þvo kirkjuna og umsjón á henni . . . . . . .„ . . 1066 

3. Fyrir tvær rúður og að koma þeim fyrir 2... 2 00 

4. Fyrir vínkönnu og oflátuðskjur . 2... 2... 1700 

5. Vísitazíulaun prófasts . . .. NN 9 20 

6. Endurskoðun þessa reiknings 3 ál. 46 Fá 1 38 

7. Borgað í landssjóðinn „2... 60 80 

Kr. 102 48 

Íslands Norður- og Austuramt, Akureyri 3. jan. 1894. 

J. Havsteen.
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Verdlagsskrå, 35 
ta, 6.marz 

sem gildir i 

Nordur-Mulasyslu 

frá miðju maímánaðar 1894 til jafnlengdar 1895. 

Krónumynt | Hundrað á Alin 

A. Fríður peningur: Kr. | Aur.| Kr. Aur. Kr Aur. 
1.| 1 hndr., 1 kýr í farðdögum, ekki yngri en þrje- 

vetur og ekki eldri en 8 vetra, sem 

beri frá miðjum október til nóvem- 

berloka . . 98 107 98 | 07 I » 82 

2. —— 6 ær, ekki yngri en tvævetrar og ekki 

eldri en 6 vetra, loðnar og lembdar í 

fardögum . . . … hver á { 12 (55 TH | 80 { >{63 

ð. —— 6 sauðir á hausti þrjevetrir eða 

4 vetra eða oD vetra . . . — -{ 14 105 84 | 30 4 >(70 

d| — 8 saudir á hausti tvævetrir. . — - {12 |41 {99 | 28 & »'83 

ð. —— 12 — - — veturgamlir. — - 8 |31 99 | 72 å »/83 

6] —— 8 ær á hausti geldar . . . . — - Hf 10/52 i 84 | 16 å »/70 

T| —— 10 — - — mylkar. . . . — -f T 1601/24 76 | 0ö} >jöð 

8. —— 1 áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki 

yngri en 5 vetra og ekki eldri en 12 

vetraåa . . . „0. 0... | 69 (63 69 | 63 i »/58 

9.| 90 álnir, 1 hryssa jafngömul . 64 06 1 85 | 41 I »/71 

B. Ull, smjør og tólg: 
10. 1 hundr., 120 pund af hvítri ullu, vel þveg- | 

inni 1 pund á | > (597/2| 71 | 40 { >{59!/a 

11. —— 120 pund af mislitri ullu, vel 
þveginni .. - — - > |48t/a| 52 | 20 | >|43ð1/R 

12. —— 120 pund af súru smjöri, vel 
verkuðu . . - rr - > 641/sf 77 | 40 å » 641/2 

13. —— 120 pund af tålg, vol bræddri 2 orm - » |261/2 31 80 | »/261/2 
| 

C. Tóvara af ullu: 
14. 1 hndr., 30 pund hespugarns, og sjeu 3, ii 5 eða 

6 hespur í pundi, haldi hver 11 skrepp- 

ur, en hver skeppa 44 þræði 1 pund á » | » » > Í >| > 

15. —— 60 pör eingirnissokka . . . - par - » | » » > Í »| » 

16. —— 30 — tvinnabandsgjaldsokka - — - » | » » » | »| » 

17. —— 120 — tvíþumlaðrasjóvetlinga - — - > 150 60 > { >jð0 

18. —— 20 eingirnispeisur . . . hver - » | » » » Å »| » 

19. —— 15 tvinnabands gjaldpeisur . — - » |» » » Å »| » 

20. —— 120 ålnir sgjaldvodar vaðmáls, ålnar 

breids . . . . 1 alin å 1 (211/2/145 | 80 | 11211/2 

21. —— 120 álnir gjaldvoðar- einskeptu, 
sem er alin eda 5 kartil å 

breidd . ...8888 7 rr 7 » |871/21105 » I »'871/2              



  

  

Krónumyntí Hundrað Alin 

6.marz D. Fiskur: „Í Kr. | Aur. Kr.) Aur. 
22. 1 hndr., 6 vættir af saltfiski . . . . 1 vætt á óð (95 »|47 
23. —— 6 — - hörðum fiski „ , - — - 63 175 »|53 
24, —— 6 — - smáfiski... — - [201/2j 55 |23 »|46 
25. — 6 — ÍS 7 1861/2j 47 119 „|39 
26. —— 6 — - hákarli hertum . - — - 9 » B4 » „{45 

E. Lýsi: 
21.| 1 hndr. 1 tunna hvallýsis . . . . 8 pottar á 180 {27'|> >{221/g 

  
    

  

28. —— 1 — hákarlslýsis . . . - -å 1 821/2t 27 (371/et »/23 
29. —— 1 — sellysis . . . .„ . - — -Å 2 30 i 34 150 »|29 
30. —— 1 — bþorskalýsis ...- — - 1 491/2f 22 421/2j »|19 

F. Skinnavara: 
31| 1 hndr., 4 ftjordungar nautskinns . 1 fjórð. á | 10 801/2f 43 |22 „136 
32) — 6 —— kyrskinns. . - — -f 9 1431/2f 56 [61 » 47 
33. —— 6 —— hross-skins . - — -{ 7 80 146 80 1 >89 
34. —— 8 sauðskinns, af | | 

tvævetr. sauðum og edri - — - 6 20 49 60 »|41 
35. —— 12 fjordungar saudskinns, af | 

ám og veturgöml. sauðum - — - 4 142 53 04 „|44. 
36.) — 6 fjórðungar selskinns . „ - -{ 15 25 { 91 50 „16 
37. —— 240 lambskinn (vorlamba) einlit hvert å > ið 12 | > „(60 

| 

G. Ýmislegt: | 
38. 1 hndr, 6 pund af æðardún, vel hreinsuð- |       um 0. 0. Í pund á | 8 30 {49 80 f »[411/ 
39.)  —-—— 40 pund af æðardún, óhreins- | | 

udum … … . . FA - — - » | >» > Ís »| » 

40. —— 120 pund af fuglafidri . . . 1 fjórð.á | 7 34 88 |08 „(13 
41. —— 480 — — fjallagråsum . . - — - 1 56 14 '88 » 62 
42. 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir AN 2 62 > | > „59 
431 - — llambsfóður 2... Å 416 » | » » 83 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i nefndum 
landaurum verdur: 

Eptir A. eða í fríðu       857 | sr 
B. — í ullu, smjöri og tólg. ..... 8... 58 120 » 481/a 

— CC. — á tóvöru af ullu . . 103 60 % >;86 
— D. — ifiskk 22... 55 22 | »46 
— E — å bisse se eee 27 821/of »/23 
—  F. — í skinnavöru . 58 97 »|49 

En medalverd allra landaura saman talin . 389 581 3 231/a 
og skipt með 6 sýna: | | 

Meðalverð allra meðalverða . 64 93 | 54 
Skrifstofu Norður- og Austuramtsins, 6. marz 1894. 

Í umboði herra biskupsins 

J. Havsteen, Davíð Guðmundsson.
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Verðlagsskrá, 
sem gildir í 

Suður-Múlasýslu 
frá miðju maímánaðar 1894 til jafnlengdar 1895. 

1894 

6.marz 

  

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

17. 

D
A
D
 

Or
 

  
90 

hndr., 
A. Fríður peningur: 

1 kýr í fardögum, ekki yngri en þrje- 
vetur og ekki eldri en 8 vetra, sem 
beri frá miðjum október til nóvem- 
berloka BN 
6 ær, ekki yngri en tvævetrar og 
ekki eldri en 6 veta, loðnar og lembd- 
ar Í fardögum .. . . hver á 

6 sauðir á hausti þrjevetrir eða 
4 vetra eða 5 vetra . . . hver á 

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

8 ær á hausti seldar a 
10 — - 

1 áburðarhestur í fardögum, taminn, ekki 
          

yngri en ó vetra og ekki eldri en 12 

vetra 

1 hryssa jafngömul . 

B. Ull, smjör og tólg: 
, 120 pund af hvitri ullu, vel pveg- 

inni . . . . 1 pund á 
120 pund af mislitri ullu, vel 

bveginni . . 070 - 
120 pund af suru smjöri, vel 

verkuðu . . — 

120 pund af tólg, vel bræddri - — - 

C. Tóvara af ullu: 
30 pund hespugarns, og sjeu 3, 4,5 eða 

6 hespur í pundi, haldi hver 11 skrepp- 
ur, en hver skreppa 44 þræði 1 pund á 

60 pör eingirnissokka . . . - par - 
30 — tvinnabands gjaldsokka - — - 

120 — tvíbumlaðra sjóvetlinga - — - 
20 eingirnispeisur . . hver 

15 tvinnabands gjaldpeisur . — - 
120 álnir gjaldvoðar vaðmáls, 

álnar breiðs . . — - 

120 álnir gjaldvoðar- einskeptu, 
sem er alin eða 5 kvartil á 

breidd  ....:.868.8,2 77 - 

  

  

            

Kronumynt | Hundrad Alin 

Kr. | Aur.J Kr. | Aur. Kr Aur. 

| 
107 (38 {107 (38 „|89 

12 {46 14. 176 »162 

13 48 80 |88 »|67 
11 (50 92 | » »|77 

8 11 97 132 »|81 
10 |501/2l 84 104 »|70 

T |50/el 75 (05 | >{63 

67 (35 67 |35 „|56 
55 (03 13 |37 „{6l 

> (60 T2 | » »160 
1 

» (421/2 51 » » 421/2 

» 171 85 120 »|71 
» (27 32 140 » 27 

1)» 60 | > „{50 
1 40 42 | > „(35 
» [46 55 120 »|46 

3 | » 45 | > »|37 1/2 

1 (431/2 172 (20 143!/2 

1 (13 (135 |60 | 1/13
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36 
6.marz 

22. 

24. 
25. 
26. 

  
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í nefndum 

Eptir A. 

og skipt 

5 

Krónumynt 

D. Fiskur: Kr. | Aur. 
hndr., 6 vættir af saltfiski . . 1 vætt á | 9 42 
—— 6  —  - hörðum fiski - — -f 11 (991/2 
—— 6 — - smáfiski. - — - | 10 (36 
— 6 — ísa... „ - — | 9 (261/ 
—— 6 — - hákarli hertum . 7 — | 8 04 

E. Lýsi: 
hndr., 1 tunna hvallýsis 8 pottar á 1 |611/2 
—— 1 — hákarlslýsis — - 2 |101/2 
—— 1 — sellysis - — -f 2 |441/ 
—— 1 — borskalysis "0 - 1 (661/2 

F. Skinnavara: 
hndr., 4 fjórðungar nautskinns . . 1 fjórð. á | 12 (04!) 
—— 6 —— kýrskinns -  — - f 10 (081 

— 6 —— hross-skinns .- — -| 8 71), 
—— 8 — sauðskinns, af 

tvævetr. sauðum og eldri. -  — - | " (561) 
—— 12 fjórðungar sauðskinns, af 

ám og veturgöml. sauðum - — - 5 158 
— 6 fjórðungar selskinns .… -| 9 150 
—— 240 lambskinn (vorlamba) einlit hvert - > |22 

G. Ýmislegt: 
hndr., 6 pund af æðardún, vel hreinsuð- 

um . 1 pund á 8 80 
—— 40 pund af æðardún, óhreins- 

uðum . . - 0 - 2 | » 
—— 120 pund af fuglafiðri 1 fjórð. á | 11 |251/2 
—— 480 — - fjallagrösum | - — | 3 40 
álnir, 1 dagsverk um heyannir 3 (031/2 
— 1 lambsfóður 4 |331/a 

landaurum verður: 

S
N
O
R
:
 

eda i fridu . . 
— i ullu, smjöri og tólg. 

í tóvöru af ullu. 

á fiski 
á lýsi 

— á skinnavöru 
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En meðalverð allra landaura saman talin 

með 6 sýna: 

Meðalverð allra meðalverða 
Skrifstofu Norður- og Austuramtsins 6. marz 1894. 

Í umboði herra biskupsins 

Davíð Guðmundsson. J. Havsteen, 

        

Hundrað | Alin 

ur. | Kr. | Aur. ÍKr. | Aur, 

56 |52 4 

71 97 »/60 

62 (16 | »'52 
55 (59 | »|46 
48 124 „140 

24 221/3 „120 

31 57 1/2 »|26 

36 1671/0f »/31 

24 (QTila| >|21 

48 118 „140 
60 151 „150 

52 29 | »|44 

60 192 „150 

66 136 „|öð 
57 » » 47/2 

52 (80 | »/44 

2 80 „44 

80 » » 67 

35 106 118 

163 20 1/36 

» » >» 61 

» » » 87 

83 157 „110 

60 {15 „150 

85 |> | o(71 
58 (90 „49 

29 136 | » 241/2 
56 81 | »|47 

573 9 | 3111} 
| 

62 30 | „152  



Skyrsla 
um styrktarsjóði prestaskólans árið 1893. 

I. Prestaskólasjóðurínn. 

  

  

Tekjur: 

Eptirstöðvar við árslok 1892: Kr. 

a, veðskuldabrjef  . 2. 2... 0. 0. 3Ð20 Kr. a. 

b, innstæða í landsbankanum . . 2... 2... 212 — 14 3739 

Vextir á árinu 1893. 0 

a, af veðskuldabrjefum . . . . . 2. . 2. . 140 Kr. 80 

b, af innstæðu í landsbankanum . 2. 2... 6 — 58 147 

Samtals 3880 
Gjöld : Kr. 

Styrkur veittur stúdent Pjetri Helga Hjálmarssyni . 50 

Eptirstöðvar við árslok 1893: 

a, veðskuldabrjef  . . 2... 3020 Kr. a. 

b, innstæða í landsbankanum . . ....….…. 310 — 12 3830 

Samtals 3880 

II. Gjöf Halldórs Andrjessonar. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar við árslok 1892: Kr. 

a, veðskuldabrjef „2... 2680 Kr. a. 

b, innstæða í landsbankanum . ......…. 111 — 16 2791 

Vextir á árinu 1893: 

a, af veðskuldabrjefum . . 2... 2... 107 — 20 

b, af innstæðu í landsbankanum . . . 2... 13 — 25 120 

Greitt af veðskuldabrjefi . sn 300 
Samtals 8211 61 

Gjöld: Kr. 

Styrkur veittur stúdent Pjetri Hjálmssyni FE 50 

Móti tekjulið 3 . 300 

Eptirstöðvar við árslok 1893: 

a, veðskuldabrjef  . . 2880 Kr. a. 

b, innstæða í landsbankanum . ....... 473 — 61 

c, ógoldnir vextir 2... 8 — » 2861 

Samtals 3211 

Reykjavík 31. marz 1894. 

Þórhallur Bjarnarson. 
settur. 

a. 

74 

38 

12 
a. 

> 

12 
45 

a. 

16 

45 
» 

a. 

> 

> 

61 

61 

1894 

37
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38 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Möðruvallaklausturskirkju fardagaårid 1892—93. 

Tekjur: Kr. a. 

1. Fasteignartíund af 607,8 bndr, == 182,34 ål. å 46 a. . . . . . 83 88 

2. Lausafjártíund af 420,5 hndr. = 126,15 ál. á 50/2 a... . . . 6371 

3. Ljóstollar, tals 661/2 =266 pd. tólgar á 20lþ a... 70 49 

4. Legkaup 6, hvert á 6 ál. = 36 ál., þaraf 30 á 50l/g a., en 6 á 46 a. 1791 

5. Kirkjug >jald af husum . . . .. 0... 15 90 

6. Ólokin kirkjugjöld frá næsta ári á undan 201 

Samtals kr. 272 06. 
Gjöld. Kr. a. 

1. Fyrir brauð og vín og kerti tillýsingar . . . . . . . . . . 20 25 

2. — hirðing og þvott á kirkju og skrúða . ......….…. 16 » 

3. — aðgerð á kirkjugluggunum . . . . 2... 865 

4. — Ýmsar smáaðgerðir 2 275 

5. Þóknun til organista 2. 2... 0 

6. Vísitaziulaun til prófasts . .. 920 

7. Endurgoldin lausafjártíund sira Davíðs Guðmundssonar samkvæmt 

úrskurði landshöfðingja á reikningi Möðruvallaklausturskirkju 1890-91 1 34 

8. Fyrir endurskoðun þessa reiknings 3 ál. á 46 a. . . . . . 2. 138 

9. Ólokin kirkjugjöld fyrir fardagaárið 1892 93 . ....... 16 63 

10. Afgreitt til landfógeta í peningum  . 2... l45 86 

Samtals 272 06 

Íslands Norður- og Áusturamt, 3. jan. 1894. 

J. Havsteen. 

Ýmsar fjárgreiðslur úr landssjóði 

samkvæmt fjárlögunum 1894— 1895. 

13. gr. A. b. 2. 

Með brjeá landshöfðingja, dags. 28. febr. var bráðabirgðauppbót handa fátækum 

prestaköllum fyrir farðagaárið 1894—1895 skipt milli neðannefndra prestakalla þannig: 

1. Staður í Grindavík fjkk  . . . . . . . 800 kr. 

2. Staður í Aðalvík — 2000004. 600 — 

8. Tjörn á Vatnsnesi  — 00080844» 800 — 

4. Miðgarður í Grímsey — 02024. 200 

Viðbót handa núverandi presti . . . 200 400 — 

5. Lundarbrekkuprestakall fjekk . . . . . . 300 — 

6. Skardsping . . — 20 — 

7. Sauðlauksdalspr estakall — 250 — 

8. Stóruvallaprestakall — 0... 200 — 

9. Stöðvarprestakall — 0. 100 —



Stjérnartidindi B. 9 57 1894 

Nyutkomid í A.-deild Stjórnartíðindanna. 
Lög um bæjarstjórn á Seyðisfirði, undirskrifuð af konungi 8. maí 1894, ásamt 

þýðingu (A. nr. 15, bls. 90— 105). 

Konungleg auglýsing um, að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjarvist 

konungs, undirskrifuð af konungi 14. maí 1894 (A. nr. 16, bls. 106—-107). 
Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í Lissabon o. fl, undirkrifuð af ráðgjaf- 

anum fyrir Ísland 16. maí 1894 (A nr. 17, bls. 108— 109). 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins í norðuramtinu og austuramtinu um 89 

vanrækslu hreppsnefnda í samning kiörskráa. — Þjer hafið, herra amtmaður í þókn- 27. febr. 
anlegu brjefi, dags. 13. desbr. f. á., tjáð mjer, að ýmsar hreppsnefndir í ömt- 
um yðar hafi stundum að undanförnu og sjerstaklega síðastliðið ár sýnt tals- 
vert hirðuleysi í því, er lýtur að skyldum þeirra samkvæmt kosningarlögunum 

14. sept. 1877, og hafið þjer sjerstaklega til þess nefnt Svalbarðsstrandar-, 

Grýtubakka-, Helgastaða-, Kelduness-, Axarfjarðar-, Fjalla-, Presthóla-, Svalbarðs- 
og Sauðanesshreppa í Þingeyjarsýslu, og Geithella-, Beruness-, Eiða- og Skrið- 
dalshreppa í Suður-Múlasýslu; en frá engum af þessum hreppum hafa kjörskrár 
komið í tæka tíð. Jeg skal því þjónustusamlega leggja fyrir yður, herra amt- 
maður, að áminna nefndar hreppsnefndir um að gæta vandlega skyldu sinnar 
framvegis Í þessu efni og tjá þeim, að ef framvegis verði brögð að vanrækslu 
af þeirra hálfu, muni að því reka, að ekki verði hjá því komizt að láta þær 

sæta ábyrgð eptir lögunum. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tl landshöfðingja um makaskipti á kirkjujörð 40 
(ágrip). — Með brjefi þessu tilkynnti ráðgjafinn, að konungur hefði 8. s. m. 14. marr. 

veitt samþykki til makaskipta á kirkjujörðinni Vígholtsstöðum, tilheyrandi Hjarð- 
arholtskirkju í Dalaprófastsdæmi, og bændaeigninni Sámsstöðum í Laxárdals- 

hreppi, þannig, að hin fyrnefnda jörð verði að því er gjaldskyldu snertir eptir- 

leiðis skoðuð sem bændaeign, en hin síðarnefnda verði sett jafnhliða öðrum 

kirkjujörðum. 

Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna um lántökuleyfi handa prestakallitil 41 

húsakaupa á kirkjujörð (ágrip). — Með brjefi þessu var leyfð 256 kr. lántaka, 18. apríl. 
þannig, að lánið skyldi endurgreiðast á 20 árum auk 49/o vaxta, gegn veði í tekjum 

Hofsprestakalls í Vopnafirði, til þessað kaupa nauðsynleg hús á kirkjujörðina 

Hraunfell, 

Brjef landshöfðingja tól amtmannsins í suðuramtinu og vesturamtinu um 49 
niðurjöfnun árjafnaðarsjóðsgjaldi (ágrip) — Samkvæmt tillögum amtmanns sam- 17. apríl. 

þykkti landshöfðingi, samkvæmt 56. gr. í tilsk. 4. mai 1872, að jafnað væri 

11. dag júnímán. 1894. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1894,
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42 niður á sýslufjelögin jafnaðarsjóðsgjaldi, að upphæð 3883 kr., fyrir árið 1894, 
17. apríl. þótt upphæð þessi væri meira en fjórðungi hærri en gjaldið hefir verið að með- 

altali næst undan farin 3 ár. 

    

48 Brjef landshöfðing a til amtmannsins í suðuramtinu og vesturamtinu um 
18. apríl. flutning á þingstað (ágrip). — Með brjefi þessu var samþykkt, að þingstaðurinn 

i Þingeyrarhreppi verði fluttur frá Meðaldal að Þingeyri, og sjái hreppsnefndin 

fyrir hæfilegu húsi til þinghaldanna. 

44 Brjef landshåtdingja til amtmannsins í suðuramtinu og vesturamtinu um 

18. apríl. hlunnindi handa sparisióði (ágrip). — Með brjefi þessu voru sparisjóðnum á Ísafirði 
endurveitt hlunnindi þau, er ræðir um í tilsk. 5. jan. 1874, um næstkomandi 
10 ára tímabil, frá 11. júní þ. á., með venjulegum skilyrðum. 

45 Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna um lántökuleyfi til húsabygginga 
18. apríl. handa prestakalli (ágrip). — Með brjefi þessu var með venjulegum skilyrðum 

veitt leyfi til þess að veðbinda tekjur Hvammsprestakalls í Dalaprófastsdæmi 
fyrir 3000 kr. láni til 28 ára, til þessað byggja á prestssetrínu nýtt timburhús, 

14!(2 al. á lengd og 9!/2 al. á breidd, er komi í stað bæjarhúsa, er nú fylgja 

   

staðnum. 

46 Brjef landshöfðingjaftil stiptsyfirvaldanna um lántökuleyfi handa prestakalli 
18. apríl.til húsabóta á prestsset ri (ágrip). — Með brjefi þessu var leyft að veðbinda 

tekjur Setbergsprestakalls í Snæfellsnessprófastsdæmi fyrir 800 kr. láni til 24 

ára til nauðsynlegra bót a á hinu núverandi húsi á prestssetrinu. 

47 Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja, um gjöld til fulltrúa stjórn- 

18. apríl. arinnar á aukaþinginu 1894. — Samkvæmt allraþegnsamlegustum tillögum ráð- 
gjafans fyrir Ísland, hefur hans hátign konunginum 12. þ. m. allramildilegast 
þóknazt að samþykkja, ad gjöldin til fulltrúa stjórnarinnar á auka- 
þinginu 1894 sje ákveðin 1000 krónur. 

Þetta er hjer með þjónustusamlega tjáð yður, herra landshöfðingi, til 
þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar í B.-deild stjórnartíðindanna. 

48 Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #il landshöfðingja um strandferðir samkvæmt ferðaáætlun 
18. apríl. alþingis. — Vegna þess að hinar fyrirhuguðu strandferðir kringum Ísland, sem veittar 

erutil 25000kr. á ári í 19. gr. b. a. 2. í fjárlögunum fyrir 1894 og 1895, hafa ekki getað 
komizt á, vil jeg hjer með þjónustusamlega tjá yður til þóknanlegrar leiðbeining- 
ar og birtingar i B.-deild Stórnartíðindanna, hvað gjört hefur verið til þess að 

koma nefndu fyrirtæki í kring,
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Eptir að herra landshöfðinginn með þóknanlegum brjefum, dags. 7. og 48 

12. sept. f. á. hafði tilkynnt ráðaneytinu fjárveiting alþingis og skilyrði þau, 18. apríl. 

er fyrir henni voru sett, barst skriflegt erindi, dags. 30. okt., frá Jónasi Rand- 

ulff skipstjóra, er þá var staddur Í Stavangri, en ætlaði þá bráðlega til Íslands, 

og spurðist hann fyrir um, hvort maður í Stavanger, er hann nafngreindi, gæti 

fyrir hans hönd í fjarvist hans gjört nauðsynlega samninga við ráðaneytið. 

Þessu svaraði ráðaneyið 3. nóvember á þá leið, að ekkert væri því til fyrir- 

stöðu, að það leitaði samkomulags og ef til kæmi gjörði samning við hvern 

þann mann, er hr. Randulff gæfi nægilega fullmakt til þess; voru honum ýtar- 

lega tjáð skilyrði þau, er alþing hafði sett fyrir fjárveitingunni, og hann beð- 

inn að láta ráðaneytinu sem allra fyrst í tje nauðsynlegar upplýsingar um, 

hvernig hann vildi fullnægja þeim, þannig að endanlegur samningur um strand- 

ferðirnar gæti orðið gjörður í síðasta lagi um miðjan desembermánuð. Ef þá 

ekki væri kominn á endanlegur samningur, áskildi ráðaneytið sjer að leitast ept- 

ir, hvort aðrir vildu ekki takast ferðirnar á hendur, samkvæmt því sem fjár- 

lögin taka fram. 

Upp á þetta brjef fekk ráðaneytið ekki svar fyrr en 19. desember. 

Brjef Randulfs var dags. 12. s. m., og tjáði hann, að hann þá fyrst eptir heim- 

komu sínu frá Íslandi hefði fengið brjef ráðaneytisins; spurðist hann fyrir um, 

hvort honum mundi leyfast að nota skip sitt >Ernstc til ferðanna, að minnsta 

kosti 2 fyrstu árin. Ráðaneytið beiddist þá þegar með hraðskeyti upplýsingar 

um, hvar skip þetta þá væri niðurkomið, en tekk ekki svar frá Randulff fyrr 

en 28. desember, að skipið lægi í Stavanger. Sama dag sendi ráðaneytið T. 

F. Kindler, eptirlitsmann vjela og skipa hjer í borginni, er ráðinn var til þess 

að framkvæma skoðunargjörð á nefndu skipi. Úrslit þessarar skoðunargjörðar 

urðn þau, að herra Kindler í brjefi því, er hjer með fylgir, ræður eindregið frá 

því að taka tjeð skip gilt, einkanlega vegna þess, að það sje allt of veikbygg 

og hafi allt of lítinn vjelarkrapt til hinna fyrirhuguðu ferða, og hafði ráðaneyt- 

ið samkvæmt skýrslum frá skipaábyrgðarfjelagi nokkru hjer á staðnum haft 

ástæðu til að búast við þessum dómi. Hinn 12. jan. var því J. Randulff sent 

hraðskeyti um, að skipið »Ernst« gæti ekki tekizt gilt, og daginn eptir var 

honum ritað brjef um þetta, jafnframt og svarað var nokkrum spurningum, 

er hann í brjefi dags. 2. jan., mótteknu 5. s. m., hafði komið með viðvíkjandi 

því, hvernig skilja ætti ákvæðin um tryggingu fyrir því, að ferðaáætlunin væri 

haldin. Eptir að fleiri hraðskeyti höfðu á milli farið spurðist Randulff því næst 

hinn 22. jan. fyrir um það, hvort annað gufutrjeskip, sem hann nánar lýsti, 

að nafni >Dronning Sophiec, mundi verða tekið gilt, og eptir að ráðaneytið 

hafði fengið bráðabirgðaupplýsingar hjá fyrr umgeinu ábyrgðafjelagi, er voru 

þannig, að ekki áleizt ómögulegt, að bað kynni að geta orðið notað til hinna 

fyrirhuguðu ferða, ef svo reyndist við skoðunargjörð á því, að það fullnægði 

ýmsum tilteknum skilyrðum, spurði ráðaneytið Randulff með hraðskeyti hinn 

24. s. m., hvort hann gæti fengið umráð yfir tjeðu skipi, hvort hann gæti sett 

ryggingu fyrir því, að ferðaáætlunin yrði haldin, og hvort skipið hefði það
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farbegjarum, sem åskilid er i fjárveitingunni, því að ella vildi ráðaneytið ekki 
kosta upp á nýja skoðunargjörð. En í brjefi dagsettu 29. janúar, mótteknu 5. 
febrúar, tilkynnti Randulff, að hann væri orðinn úrkulavonar um að fá skipið, 
og bað hann til vonar og vara um að fá nákvæmlega að vita um upphæð og 
eðli þeirrar tryggingar, er ráðaneytið mundi heimta, ef til kæmi, og endurtók 
hann þessa beiðni í hraðskeyti 30. jauúar. Þessar upplýsingar voru honum 
gefnar í brjefi, dags. 8. febr., er fylgir í eptirriti.1 Eptir að þetta brjef var 
sent, hefur hr. Randulff ekkert látið á sjer bæra. 

Eptir að frestur sá til miðs desember, sem Randulff upprunalega var 
settur í brjefi ráðaneytisins 3. nóv. f. á., Var liðinn, ljet ráðaneytið birta aug- 
lýsingar í dönskum, enskum, norskum og sænskum blöðum, þar sem skorað 
var á þá, er kynnu að vilja takast strandferðirnar á hendur, að senda tilboð. 
Útaf þessum auglýsingum komu fyrirspurnir frá 2 enskum fjelösum um hið á- 
skilda fyrirkomulag á ferðunum, og svaraði ráðaneytið þeim 5. janúar, en 

  

1) Brjef ráðaneytisins til kapt. J. Randulff, 8. febr. 1894. 
Bæði með hraðskeyti og með brjefi dags. 29. f. m. hafið þjer spurt ráðaneytið fyrir 

Ísland um upphæð og eðli tryggingar þeirrar, er þjer, ef til kæmi. munduð þurfa að setja 
fyrir því, að strandferðunum kringum strendur Íslands verði haldið áfram árin 1894 og 
1895 til enda. Eptir eðli spurningar þessarar hafði ráðaneytið hugsað sjer, að bezt væri að 
leita samkomulags um þetta munnlega við yður eða einhvern, er þjer gæfuð umboð til þess, 
um leið og samningurinn væri gjörður, þegar þjer hefðuð boðið til ferðanna skip, sem álitið 
væri notandi til þeirra, en samkvæmt ósk yðar skulu yður þó hjer með til vitundar gefin 
aðalatriði þess, er af yður mun verða heimtað. 

Það mun verða heimtað, að þjer annaðhvort með geymslufje í Noregs banka eða 
annari bankastofnun í Noregi eða Danmörku, sem ráðaneytið treystir, eða með sjálfskuldar- 
ábyrgð slíkrar stofnunar setjið 10,000 króna tryggingu fyrir því, að strandferðunum verði 
haldið áfram bæði hin nefndu ár, þannig að af þessari upphæð falli til landssjóðs Íslands 
!{20. eða 500. krónur fyrir hverja einstaka af þeim 10 ferðum frá og til Reykjavíkur, sem á- 
kveðnar eru hvort árið í ferðaáætluninni, er ekki væri farin sökum þess að ferðunum væri hætt. 
Laskist skipið, mun þó ekki verða krafizt skaðabóta fyrir þá eða þær ferðir, sem skamkvæmt 
ferðaáætluninni átti að fara tvo fyrstu mánuðina eptir að skipinu hlekktist á, heldur að eins 
fyrir þær ferðir, sem þá eru eptir, ef ferðunum er ekki haldið áfram eptir að nefndur tveggja 
mánaða frestur er liðinn. 

Til vara mun ráðaneytið einnig geta gengið að því, að bankastofnun slík, sem að 
framan um ræðir, ábyrgist með sjálfskuldarábyrgð greiðslu hverrar þeirrar upphæðar, er þjer 
af íslenzkum eða dönskum dómstólum mættuð verða skyldaður til að greiða landssjóði Ís- 
lands fyrir samningsrof. 

Að öðru leyti getur ráðaneytið naumast hugsað sjer, að mögulegt sje að gjöra end- 
anlegan samning án þess að leita munnlega samkomulags við yður eða einhvern mann, er 
hefði umboð til þess af yðar hendi, sízt nú, þegar orðið er svo áliðið tímans, að það gjörir 
mjög erhtt fyrir að koma fyrirtækinu í kring. Ef munnlega væri samkomulags leitað, er 
einnig mögulegt, að hægt væri að samþykkja tilslakanir eða breytingar á skilyrðum þeim, 
er að ofan eru sett, ef þjer kæmuð með önnur tilboð og uppástungur. 

Viðvíkjandi upphæð þeirri, sem veitt er af landssjóði Íslands til strandferðanna, 
athugast ennfremur, að tiltölulegur hluti af henni mun verða greiddur jafnóðum og hverri 
ferð er lokið, en fyrir þær ferðir, sem falla kunna burt þvert ofan í samning, verður að 
sjálfsögðu ekkert borgað.
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hvorugt fjelagið hefur síðan gjört nokkurt tilboð um, að inna hið fyrirhugaða 48 
ferðalag af hendi. 18, apríl. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins í suðuramtinu og vesturamtinu um 4Ð 
sveitfesti þurfalings. — Eptir að hafa fengið þóknanlegt brjef yðar herra amt- 9. maí. 

maður, dags. 7. og 9. þ. m. og þar með fylgjandi nýjar upplýsingar viðvíkj- 

andi sveitfesti stúlkunnar Ingibjargar Sigurðardóttur á Syðstu-Grund í Reykja- 

vik, skal yður hjer með þjónustusamlega tjáð, að með því að það nú er sann- 

að, að tjeð Ingibjörg Sigurðardóttir hefur á árunum 1885/86, 1886/87 og 1887/88 

þegið styrk úr sveitarsjóði Mosfellshrepps, verð jeg að vera yður samdóma um, 

að hún síðan árið 1878, er hún fluttist til Reykjavíkur, ekki hafi getað unnið 

sjer þar framfæralurjett, heldur sje sveitlæg í Mosfellshreppi. 

Brjef landshöfðingja til sýslumannsins í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu um 50 

endurgreiðslu á tolli. — Út af þóknanlegu brjefi yðar, herra sýslumaður, dags. 9. mal. 

17. marz þ. á., viðvíkjandi beiðni verzlunarstjóra "Thor Jensens í Borgarnesi, 

um endurgreiðslu á tolli, er hann hefur greitt af 349 pottum brennivíns, er eiga 

að hafa lekið niður á skipinu >Thor<, er kom til Borgarness 25. maí 1891, 

skal yður hjer með þjónustusamlega tjáð til þóknanlegrar leiðbeiningar og birt- 

ingar fyrir hlutaðeiganda, að með því að umrædd tollgreiðsla af hans hendi er 

innkomin í landsreikninginn fyrir 1891, og því staðfest af löggjafarvaldi lands- 

ins með lögum um samþykkt landsreikninganna 1890 og 1891, 16. sept. 1893, 

I. 10, þá hefi jeg ekki heimild til þess að leyfa endurborgun tollupphæðarinn- 

ar, heldur verður hann að sækja um það til fjárveitingavaldsins, enda hefur 

ekki verið fylgt fyrirskipuðu formi til þess að sanna, að lekinn í raun og veru 

hafi átt sjer stað á leiðinni hingað til lands. 

Brjef landshöfðingja til biskups um flutning kirkju (ágrip). — Með brjefi 51 

þessu var samkvæmt 4. gr. laga 27. febr. 1880 leyft að flytja kirkjuna í Flat- 9. mai. 

ey á Skjálfanda að þjóðjörðinni Brettingsstöðum -á Flateyjardal. 

A
 to
 

Reikningur . 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Jóns Sigurðssonar til Svarfaðardalshrepps 

1992— 1893. 

Tekjur. 

kr. a. kr. a. 

1. Eign í fardögum 1892: 

a. Í fasteignum eee eee eee. + 2310 00 

b. Ogoldnar leigur og landskuld af 1/2 Gloppu 1882/88 19 Tó 9399 75
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Afgjöld: 

a. Leigur haustið 1892 eptir 41/4 kúgildi — 85 meðal- 

álnir eptir verdlagsskrå 1822/98 å 0,502 . .. 42 93 

b. Landskuld í fardögum 1893, 2011/2 meðalalin eptir 

verdlagsskrå 1893/94 å 0,46 0 0 eee. 269 135 

Samtals 2465 

Gjöld. 

kr. 
Umboðslaun 1/s af hinum innheimtu gjöldum . ., ...... 22 
Borgað sveitarsjóði Svarfaðardalshrepps  . . . . . . „113 
Eign í fardögum 1893: 

a. Í fasteign . . 0... 0... 2310 00 

b. Óloknar leigur og landskuldir af ia Gloppu 1882/g3 19 75 92399 
  

Samtals 2465 

Íslands Norður- og Austuramt, Akureyri 15. jan. 1894. 
J. Havsteen. Davíð Guðmundsson. 

, 
Ágrip 

af reikningi landsbankans 1. janúar til 31. marz 1894. 

Tekjur. 

kr. a. kr. 

Í sjóði 1. janúar 1894... . . 2... 100,294 
. Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán . . . . .„ . . . „2. 13.608 07 

  

b. Sjálfsskuldar-ábyrgðarlán . . . . . „0. . 14,260 32 

c. Handveðslán . .. . . . . 1.528 02 

d. Lån gegn åbyrgd sveita- og > bæjarfjelaga o. fl. 172 30 

e. Reikningslán … 220 eee 30 » 99598 

Vixlar innleystir . 2 0 eee eee eee. 18.722 

Åvisanir innleystar 2 0 5.222 

Vextir 2 eee, 4.604. 
Diskonto 379 
Ymislegar tekjur... . RA 31 

Frå Landmandsbankanum (fyrir seldar ávísanir 0. 4.) .…… . 59,817 
Innlög á hlaupareikning . . . 2... 2 , 30.070 
Sparisjóðsinnlög 2... '79.686 

Tekjur alls 328.426 

a. 

27 

42 
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Gjöld. 53 

kr. a kr. a. 

1. Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán 19.130 > 

b. Sjálfsskuldar-ábyrgðarlán 24.055 > 

c. Handveðslán 650 » 43,835 > 

2. Vixlar keyptir . 24,170 72 

3. Åvisanir keyptar . 4.475 06 

4. Til Landmandsbankans 16.111 81 

5. Skilað landssjóði í ónýtum seðlum 24.000 > 

6. Útborgað at innstæðufje á hlaupareikning . 3317 34 

1. Útborgað af sparisjóðsinnstæðutje …… 50.848 16 

Að viðbættum dagvöxtum . 4 03 50.852 19 

8. Kostnaður við bankahaldið (laun o. A). 3.138 88 

9. Ýmisleg gjöld …… 356 63 

10. Í sjóði 31. mar“ 1894 . .. 0 138.168 79 

Gjöld alls 328.426 42 

Athugasemdir : 

Landsbankinn átti 31. marz 1894: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 
kr. A. kr. a. 

a. Fasteignarveðsskuldabrjef . 145.162 +62 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarskuldabrjef 136.075 70 

G. Handveðsskuldabrjef …… . . 55,548 80 

d. Skuldabrjef fyrir lånum gegn åbyrgd sveita- 

og bæjarfjelaga o. fl. . 23.784 78 

e. Skuldabrjef fyrir reikningslånum . . 304 24. 960.876 14 

2, Konungl. rikisskuldabrjef hljodandi å 237.000 kr. 

eptir gangverdi 31. desbr. f. å. … 223.372 50 

3. Skuldabrjef Reykjavíkur kaupstaðar . . 1.500 > 

4. Víxla 40.418 30 

5. Ávísanir …… 485 06 

6. Fasteignir lagdar bankanum ut fyrir lånum að upphæð 150 > 

1. Hjá Landmandsbankanum 25.920 79 

8. Í sjóði 138.168 79 

Samtals 1.391.491 58 

kr. a. 

Seðlaskuld bankans var 31. marz 1894 476.000 > 

Innstæðufje á hlaupareikningi s. d. . 111.347 86 

647.538 39 Innstæðufje með sparisjóðskjörum „ 

Flyt 1234.886 25
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Flutt 1.234.886 25 
Ennheimt fje í geymslu 2 ss 10 40 
Varasjóður sparisjóðs Reykjavíkur s.d. . . . . ,„ , . . 0.0, 16.239 80 
Varasjóður bankans 31. desbr. fá. -. -. „0... 0... 116.136 22 
Ýmsar tekjur, sem enn eru eigi lagðar við varasjóð  . 0.8... 24,295 91 

Samtals 1.391.491 58 
Stjórn landsbankans 9. apríl 1894. 

Tr. Gunnarsson. - Eiríkur Briem.  B. Kristjánsson. 

Auglýsing. 
„fyrir sjófarendur. 

Það auglýsist hjer með almenningi, að eptirleiðis verður gjörð sú breyt- 
ing, að því er snertir  kveikingu á ljóskerinu á Teigakotslóð á Skipaskaga 
(sbr. Augl. 22. nóv. 1890, Stjórnartíð. 1890 B. nr. 176, bls. 183) að byrjað 
verður að tendra á ljóskerinu 10, sept. og hætt. 11. apríl ár hvert í stað þess að 
áður var kveikt 1. marz til 14. maí og 1. okt. til 31. desbr. 

Breytingin kemst á 10. sept. næstkomandi. Þeir tímar sólarhringsins, 
er loga skal, verða hinir sömu sem verið hafa. 

Reykjavík 31, maí 1894. 
Landshöfðinginn yfir Íslandi 

Magnús. Stephensen. 

Hannes Hafstein. 

Verzlunarræðismaður. 
8. mara var lyfsali H. J. Ernst viðurkenndur af hinni dönsku stjórn sem Vicecon- 

sul á Íslandi fyrir hið argentínska lýðveldi. 

| Embættaskipun og lausn frå embætti. 
21. apríl var Tómas Helgason læknaskålakandidat settur af landshöfðingja til þess 

fyrst um sinn að gegna hjeraðslæknisembættinu í 4. læknishjeraði (Stykkishólmi). 
9. maí veitti laidshöfðingi presti áð Stað í Grindavík Oddi Gíslasyni samkvæmt 

beiðni hans lausn frá prestsembætti frá næstu fardögum ár eptirlauna. 
1ð. apríl setti ráðgjalinn fyrir Ísland cand. med. á chir. Guðmund Hannesson hjer- 

aðslækni í 14. læknishjeraði frá 1. júní þ. á. að telja. 
28. maí var sýslumaður í Eyjafjarðarsýslu og bæjarfógeti á Akureyri Klemens 

Jónsson settur at landshöfðingja til þess fyrst um sinn frá 1. júlí að gegna amtmannsem- 
bættinu í norðuramtinu og austuramtinu. 

, Óveitt prestakall. 
Staður í Grindavík. Metið 780 kr. 75 aur. Augl. 11. maí, Veitist frá næstu far 

dögum.
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um aðalfund amtsráðsins í vesturamtinu, dagana 6.og 7. Júnímán. 1894. 

, År 1894, hinn 6. dag junimån., åtti amtsråd vesturamtsins fund med 

sjer í Stykkishólmi. 

Á fundinum mætti forseti amtstáðsins, 

son yfirdómari, og amtsráðsmennirnir Ásgeir Bjarnason, Davið Sch. Thorsteins- 

son, Guðmundur Guðmundsson, Páll Ólafsson, Torfi Bjarnason og Þórður Þórðar- 

  

settur amtmaður Kristján Jóns- 
    

son. Úr Ísafjarðarsýslu mæ ti enginn amtsráðsmaður, en forseta voru tjáð for- 

föll í privatbrjefi. 

Skrifari amtsráðsins kosinn Páll Ólafsson. 

Amtsráðsmaður Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, Þórður Þórðarson, 

mætti sem kosinn aðalmaður í stað Sigurðar sál. sýslumanns Jónssonar, og var 

tilkynning sýslumanns um kosninguna lögð fram, og ekkert við kosninguna að 

athuga. 

Eptirfylgjandi málefni voru tekin fyrir á fundinum: 

1. Forseti gjörði þá uppástungu, að amtsráðið ákvæði, að kjörtími amtsráðs- 

mannanna skuli talinn til 1. júní 1895, þeirra, sem nú ganga úr, samkv. 

lögum 11. júlí 1890, en þeirra, sem eptir verða, til 1. júní 1898, og að 

kjörtíminn skuli framvegis bundinn við Í. júní, og var uppástungan sam- 

þykkt. Þar næst var varpað hlutkesti um, hverjir úr amtsráði skuli ganga, 

samkvæmt nefndum lögum 11. Júlí 1890, og urðu fyrir hlutkesti þessir: 

amtsráðsmenn Stranda-, Ísafjarðar-, Vestur-Barðastrandar- og Snæfellsness- 

og Hnappadalssýslu, og verður ráðstöfun gjörð til þess, að kosning á 

amtsráðsmönnum fari fram í þessum sýslum. 

2. Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs vesturamts- 

ins fyrir árið 1893. 

3. Forseti lagði þarnæst fram reikning yfir búnaðarsjóð og búnaðarskólasjóð 

vesturamtsins 1895. 

4, Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld amtsbókasafnsins í Stykkis- 

hólmi 1894. 

Jafnaðarsjóðsreikningurinn var falinn Torfa Bjarnasyni og Guðmundi 

Guðmundssyni til endurskoðunar, sömuleiðis amtsbókasafnsreikningurinn. 

Búnaðarsjóðs- og búnaðarskólasjóðsreikningarnir voru faldir Ásgeiri Bjarna- 

syni, Þórði Þórðarsyni og D. Sch. Thorsteinsson til endurskoðunar. 

5. Þar næst lagði forseti fram þessa sýslusjóðs- og sýsluvegareikninga: 

a. Strandasýslu. . . „ . . . 0... 1893 

b. Ísafjarðarsýslu . . . . . . . . 1892 og 1893 

G. Vestur-Barðastrandarsýslu. . . . 1893 

d. Austur-Bardastrandarsyslu. . . . 1892 og 1893 

e. Dalasýslu. . .....0. . 1893 

f.. Snæfellsness- og Hnappadalssyslu . 1893 

g. Mýrasýslu. . 2... 185. 

28. dag júnímán, 1894. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1894, 
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55 Torfi Bjarnason og Guðm. Guðmundsson tóku til endurskoðunar reikn- 

inga Dalasýslu og Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, Ásgeir Bjarnason og 

D. Sch. Thorsteinsson Stranda-., Mýra- og Ísafjarðarsýslna. Þórður Þórð- 

arson og Páll Ólafsson reikninga Austur- og Vestur-Barðastrandarsýslna. 

Framhald fundar 7. juni. 

Endurskoðendur lögðu fram reikninga þá, er þeim höfðu verið faldir til 

athugunar : 

Við: jafnaðarsjóðsreikning 

búnaðarsjóðsreikning 

búnaðarskólasjóðsreikning og 

reikning amtsbókasafnsins 

var ekkkert að athuga. 

Þá voru teknir fyrir sýslusjóðs og sýsluvegareikningar sýslnanna: 

a. Mýrasýslu 1898. — Ekkert að athuga. 

b. Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 1893. — Ekkert að athuga. 

c. Dalasýslu. — Við reikning yfir sýsluvegagjaldið er það athugandi, að 

kvittun vantar fyrir 88 kr. 46 a., sem talið er greitt til vegabóta í 

Skarðsstrandarhreppi 1893 og fært til útgjalda. 

d. Austur-Barðastrandarsýsla 1892 — Sýslumaður og annar kjörstjórinn 
við alþingiskosningar, hr. Lárus Benediktsson, hafa reiknað sjer, auk 
dagpeninga (2 kr. á dag), einnig ferðakostnað, sem færður er til út- 
gjalda með 10 kr. fyrir hvern, alls 20 kr. Samkvæmt 33. gr. í tilsk. 
um sveitastjórn 4. maí 1872 og 38. gr. kosningarlaga 14. septbr. 1877, 

er ekki heimild fyrir greiðslu ferðakostnaðarins, og verða því kjör- 
stjórarnir að endurgjalda sýslusjóði nefndar 20 kr. — Í sýsluvegareikn- 

ingi sömu sýslu 1892 er gjaldliður TI. c. 2. talinn Múlahreppi í stað- 

inn fyrir Geirdalshreppi. 

Sama sýsla 1898. — Ekkert að athuga. 
e. Vestur-Barðastrandarsýsla. 

Sýsluvegareikningur: 
gjaldaliður 1. a. telur til útgjalda 23 kr. en eptir fylgiskj. nr. 7 á 
hann að vera 28 kr. 76 a. 

gJaldaliður 1. c. telur til útgjalda 53 kr. 00 a., en eptir fylgiskjali nr. 
9 á hann að vera 58 kr. 09 a. 

Við sýslusjóðsreikninginn ekkert að athuga. 
f. Ísafjarðarsýsla 1892: 

a. Við sýsluvegasjóðsreikninginn athugar amtsráðið, að skýrslur um 
verkfæra menn vantar úr öllum hreppum, og var ákveðið að heimta 

þær af hlutaðeigandi sýslumanni. 

B. Við sama reikning athugast, að af sýsluvegagjaldi var í árslok í 
vörzlum oddvita 2274 kr, 79 a., sem skylt hefði verið að láta vera 

i sparisjóði eða á vöxtum á annan tryggilegan hátt.
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Sama sysla 1893: 
„. Við vegasjóðsreikninginn vantar alla verkfærra lista, og er ákveðið 

að krefja þeirra. 

Enn fremur athugast, að fylgiskjal nr. 1, vottorð eða skýrsla um 

sýsluvegagjaldið, er svo ógreinilegt, að upphæðin verður eigi sund- 

ur líðuð, og eigi verður sjeð, hve mikið gjald kemur úr hverjum 

hreppi. 

s. Eptir fylgiskjali nr. 26 hefur einhverjum Jóni Guðmundssyni verið 

greiddar 66 kr. 50 a., án þess sjeð verði fyrir hvaða störf í þarfir 

sýslufjelagsins þetta gjald hafi átt að vera, eða hver heimild hafi 

verið fyrir greiðslunni. Reikningshaldara ber því að endurgjalda 

sýslusjóði tjeðar 66 kr. 50 a., nema því að eins að fullgild sönnun 

verði færð fyrir lögmæti gjaldliðsins. 

. Upphæð sú, sem greidd er til vegabóta, virðist eptir fylgiskjali 25 

—34 vera kr. 938,10, en í reikningnum er að eins talið til útgjalda 

892 kr. 10 a. 

cz. Við árslok hafa verið í vörzlum oddvita fullar 1600 kr. af sýslu- 

sjóði og sýsluvegagjöldum, sem honum hefði borið að ávaxta á 

tryggan hátt. 

aa
 

Strandasýsla. — Ekkert að athuga. 

Ákveðið var að verja til Ólafsdalsskólans á þessu ári: 
kr. a. 

Meðgjöf með 6 piltum í eldri deild á 150 kr.. . . . . .. 900 00 

— — 6 piltum í yngri deild á 250— . . . . . „ 1500 00 

Laun forstöðumannsins . . . . 2... 800 00 

Laun aðstoðarkennara . . . „2. 0... 350 00 

Til verkfærakaupa og áhalda. . . . 2 2. 2 2 2... 100 00 

Til prófdómenda . .. FNF 40 00 

Vextir og afborgun af bankaláni CO eee. 118 00 

Til bókakaupa . 2... 50 00 

Samtals kr.: 3858 00 

og skyldi til þess ganga: 

Styrkur úr landssjóði . . . 20... 0... 0. 2500 00 

Búnaðarskólagjald . 2... 0... 684 00 

Vextir af búnaðarskólasjóði eee eee ea 300 00 

—  — búnaðarsjóði . 2 2 0 eee eee. 874 00 

Samtals kr. 3858 00 

. Åætlun um tekjur og gjold jafnadarsjodsins 1895 var sampykkt å bessa 

leid: 

1. 

2. 

Tekjur: 

Væntanlegar eptirstöðvar  . . . . . 2 2... 0... 1200 00 

Niðurjafnað gjald . . 2... 0... 1720 00   

Samtals kr. 2920 00 

1894 

55
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10. 

11. 

12, 

Gjöld 

1. Til bólusetninga . 2. 500 00 

2. Kostnaður við amtsráðið . 2... 800 00 

3. Til heyrnar- og málleysingja . 2... 320 00 

4. Til ferðakostnaðar . 2 2... 100 00 

5. Ýmisleg gjöld 200 00 
6. Væntanlegar eptirstöðvar 2 2... 0... 1000 00 

  

Samtals kr. 2920 00 

Forseti lagði fram eptirrit af gjörðabókum sýslunefndanna, og voru þær 

upplesnar og athugaðar: 

a. Strandasýslu 22.— 23. maí 1894: 

Við þær var ekkert að athuga 

b. Ísafjarðarsýslu 1 14. ágúst 1893: 

Amtsráðið finnur það athugavert, að við skiptingu þjóðvegagjaldsins 

er ekki tiltekið, á hverjum vegum 3 fjárveitingum, stafl. XI. a. f. í 

skuli verja, og álítur amtsráðið það gagnstætt lögum. 

c. Úr sömu sýslu 28.—30. marz 1894: 
Amtsráðið gjörir þá athugasemd, að við skiptingu þjóðvegagjaldsins, er 

eins og f. á. við allmargar (6) fjárveitingar eigi tiltekið til hverra veg: 

fjenu skuli verja. 

d. Austur-Barðastrandarsýslu 1. júní 1893: 

Með tilliti til ályktunar sýslunefndarinnar undir stafl. 7, þótti ráðinu 

tilefni til að leiða athygli sýslunefndanna í amtinu að því, að mjög 

væri æskilegt, að þær gangist fyrir því, að heyásetningar og fjárskoð- 
£ 

anir komizt á í þeim sýslum, sem þær enn ekki hafa tíðkazt í, og að 
eigi virðist neitt vera því til fyrirstöðu, að borga það starf hæfilega af 

sveitasjóðum. 

e. Sömu sýslu 2. júní 1894, og 

Í. Vestur-Barðastrandarsýslu 9. maí 1894: 

Við þær var ekkert að athuga. 

Dalasýslu 3. okt. 1893. Ekkert að athuga. 
h. Sömu sýslu 24. febr. 1894. Ekkert að athuga. 

i. Snæfellsness. og Hnappadalssýslu 25. apríl 1894: 

Ekkert að athuga. 

. Mýrasýslu 3. jan. 1893 og 25. maí 1894: 

Við þær var ekkert að athuga. 

Amtsráðið lagði samþykki sitt á, að svo nefndur Arnarstaðavegur verði 
gjörður sýsluvegur, í stað Helgafellsvegarins upp frá Stykkishólmi, eptir 

tillögum hlutaðeigandi sýslunefndar. 

Amtsráðið veitti kvennaskólanum í Reykjavík eptir umsókn forstöðunefnd- 

arinnar 100 kr. styrk fyrir yfirstandandi ár. 

Amtsráðið samþykkti stofnun nýs yfirsetukvennaumdæmis í Geiradalshreppi 

oa 
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í Austur-Barðastrandarsýslu og Reykhólahreppi allt að Berufjarðarbotni, 55 

eptir tillögum hlutaðeigandi sýslunefndar. 

13. Amtsráðið felur forseta að afgreiða bænarskrá úr Vestur-Barðastrandarsýslu, 

um breyting á póstgöngum, til landshöfðingja, með meðmælum. Eptir til- 

lögunum á póstleiðin að vera frá Bíldudal út að Selárdal, og, ef á þarf að 

halda, látinn annar póstur ganga frá Haga um Geirseyri að Sveinseyri. 

14. Amtsráðið samþykkti stofnun nýs yfirsetukvennaumdæmis í Haukadals. 

hreppi og Miðdalahreppi norðan Miðár eptir tillögum sýslunefndar Dala- 

sýslu. 

15. Forseti lagði fram tillögu úr Ísafjarðarsýslu um skiptingu sýslnanna í 

tvö sýslufjelög. Amtsráðið vísaði málinu heim, sökum þess, að allar til- 

lögur vantar um fjárskipti milli sýslupartanna, og enn fremur fyrir það, að 

á þeim sýslufundi, er málið var samþykkt á, voru að eins mjög fá atkvæði 

greidd, og ekkert úr öðru hinu fyrirhugaða sýslufjelagi. Þá er það enn að 

athuga, að enginn amtsráðsmaður er mættur úr Ísafjarðarsýslu á þessum 

fundi, og ráðinu því ómögulegt, að leita þeirra upplýsinga, sem þörf er á, 

og hann kynni að geta gefið. 

16. Forseti lagði fram kæru frá síra Jóhanni Þorsteinssyni Í Stafholti yfir því, 

að sýslunefnd Mýrasýslu hefur hækkað útsvar hans 1891. Amtsráðið á- 

lyktaði að senda mál þetta sýslunefnd Mýrasýslu til umsagnar. 

17. Amtsráðið samþykkti eptir tillögu bókavarðar amtsbókasafnsins Í Stykkis- 

hólmi, að færa tillagið frá þeim, sem nota safnið, niður, svo það eptirleiðis 

verði 1 króna á ári. 

18. Fyrir fundarhúsleigu ákvað amtsráðið að greiða 10 krónur. 

19. Amtsráðið samþykkti og staðfesti reglugjörð fyrir Ísafjarðarsýslu um 

notkun afrjetta, fjallskil, tjettahöld o. fl., dags. 19. okt. 1893. 

20. Að gefnu tilefni frá sýslunefnd Strandasýslu og einum amtsráðsmanni fól 

ráðið forseta sínum að mæla með því, að brjefhirðing verði stofnuð á 

Kleifum í Gilsfirði. 
Bókin upplesin, samþykkt og fundi slitið. 

Reykjavík 16. júní 1894. 

Kristján Jónsson 

settur. 

Reglugjörð . 56 
fyrir Ísafjarðarsýslu 

um notkun afrjetta, fjallskil, rjettahöld o. fl. 

1. kafli. 

Um fjármörk. 

1. gr. 

Sjerhver fjáreigandi er skyldur til að hafa glöggt mark á fje sínu, en 

eigi hann kindur með vafamarki, sem hann ekki getur markað undir sitt fjár-
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mark nje brennimerkt, er hann skyldur að vorinu að lýsa skriflega fyrir 
hreppsnefndinni marki og auðkenni á þeim kindum, ella getur hann ekki haft 
lögmætt tilkall til þeirra að haustinu. 

2. gr. 

Markaskrá fyrir sýsluna skal semja að minnsta kosti 5. hvert ár, og 
annast hreppsnefndir, hver í sínum hreppi, undirbúning hennar, eptir fyrirskipun 
sýslunefndarinnar. Fyrir að láta innfæra mark sitt í markaskrána greiðir 
hver markeigandi 10 aura í hvert skipti til hreppsnefndarinnar; rennur gjald 
þetta í sýslusjóð, og skal afhent oddvita sýslunefndarinnar um leið og marka- 
skráin. 

3. gr. 

Enginn má marka kindur í lögrjettum, nema með samþykki rjettar- 
stjóra og undir umsjón hans. 

2. kafli. 

Um geldfjárrekstur á afrjett og fjallönd á vorin. 

4. gr. 

Hreppsbúar í þeim sveitum, þar sem nægileg afrjettarlönd eru, skulu, 
ef þeir að áliti hlutaðeigandi hreppsnefndar ekki eiga nægilegt fjallland fyrir 
sig sjálfa, skyldir að reka á afrjett að vorinu allt geldfje sitt. 

5. gr. 

Þar sem tveir eða fleiri búendur leyfa upprekstur, og liggi beitalönd 
þeirra saman, svo að fje gangi í löndum á víxl, þá taki hver beitartoll eptir 
fjárfjölda og jarðarhæð, og hefur viðkomandi hreppsnefnd heimild til að tak- 
marka, hve margt fje þeir megi taka af öðrum, þyki henni útlit fyrir, að 
löndin verði sett í bittröð. 

6. gr. 
Öll fráfærulömb skulu að vorinu setin heima eða í upprekstrarlandi 

ekki skemur en 3 sólarhringa eptir að þeim er fært frá. 

3. kafli. 

Um fjallgöngur á haustum 

7. gr. 

Í nyrðri parti sýslunnar allt að Hafnardalsá á Laugadalsströnd, skulu 
þrennar fjárleitir á hausti, en tvennar leitir í hinum parti sýslunnar. 

8. gr. 

Í nyrðri hluta sýslunnar, sbr. 7. gr. skal 1. leitardagur vera mánu- 
dagurinn í 21. viku sumars, en í hinum hlatanum sje hann mánudagurinn í 
22. viku sumars. Seinni leitir fara eptir fyrirmælum sýslunefndar. 

9. gr. 

Þyki hreppsnefnd þurfa, hefur hún heimild til, hver í sínum hreppi, að 
kalla menn til aukaleita, þar sem hún ákveður. (Framhald).



St 
ær
me
 

    

71 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Jóns Sigurðssonar 1893. 

Tekjur: 

Sjóður 1. jan. 1893: kr. a. 

a. Í fasteignum . . . . . 2 2... 12490 00 

b. Í veðskuldabrjefum . . . . 2. 2. 2 2... 13261 85 

Cc. Ógoldnar leigur og landskuld af 1/2 Gloppu 

1892—93 2. eee eee ure 19 75 

d. I sparisjóði Akureyrar. . 2... 500 00 

e. Í peningum 2 eee eee eee un 238 02 

Vextir: 

a. frá 11. júní '92 til 11. júní '93 af kr. 9121,85 . 364 87 

b. um mismunandi tima af kr. 2400,00. . . .. 71 18 
  

Jarðar afgjöld: 

a. Landskuldir í fardögunum 1893: 

11551/2 meðalalin á 46 a. eptir verðlagsskrá 

18938—94 2 531 53 

b. Leigur haustid 1893: 

385 meðalálnir á 46 a. eptir verdlagsskrå 1893/94 177 10 

30 smjörálnir á öl a. — — 1893/94 15 30 
  

Óborgaðar rentur frá 11. júní '92 til 11. júní '98 

af 1720 kr. 

Endurborguð lán. . 

Til jafnadar vid gjaldalið 3. 

Til jafnaðar við gjaldalið 4. 

Vextir af sparisjóðsbók til 1. esbr. 1893 . 

1894 

56 

kr. a. 

26509 62 

436 05 

723 93 

69 60 

950 00 

850 00 

650 00 

21 92 

Alls Kr.: 

Gjöld: 

Umboðslaun 1/s af hinum innheimtu tekjum . . . 

Ýms gjöld, þar á meðal kostnaður við landamerkjamál milli 

Kristness og Stóra-Eyrarlands . 

Lánað gegn fasteignarveði 

Keypt veðskuldabrjef: 

a. Af Búnaðarskólasjóði með leigum frá 11. júní 

"93 til 11. des. '93 . . .. . …… 650 00 

. Endurgjald til Búnaðarskólasjóðs fyrir vexti af 

skuldabrjefunum frå 11. juni 793 til 11. des. 793 13 00 
  

Til jafnadar vid tekjulid 5 

30211 12 
    

120 35 

43 50 

850 00 

663 00 

950 00 

Flyt 2626 85
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57 j Flutt 2626 85 
6. Í sjóði við árslok 1893: 

a. Í fasteign . . A... 12490 00 

b. I veðskuldabrjefum . …… … 13811 85 

C. Ógoldnar leigur og landskuld af ti Gloppu 1882), 19 75 
d. Í sparisjóði Akureyrar . . 521 92 

e. Ogreiddir vextir af skuldabrjefum frå 11. júní 799 
til 11, juni 793 af 1740 kr,. ....... 69 60 

f. I peningum 2 eee 671 15 27584 27 á 

Alls kr: : 30211 1 12 
  

  
Islands nordur- og austuramt, 

Akureyri 15. jan. 1894. 

J. Havsteen. Davíð Guðmundsson. 

Embættaskipan og sýslana. 

80. maí var sýslumannsembættið í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu af konungi 

veitt settum sýslumanni og bæjarfógeta Lárusi K. Bjarnason frá 1. ágúst 1894 að telja. 

S. d. var forstöðumannsembættið við prestaskólann í Reykjavík af konungi veitt 

1. kennara við sama skóla, Þórhalli Bjarnarsyni. 

S. d. var háð fasta kennaraembætti við læknaskólann af konungi veitt hjeraðslækni 
í 9. læknishjeraði Guðmundi Magnússyni, frá 1. júlím. 

14. júní veitti landshöfðingi læknaskólakandídat Ólafi Finsen styrk þann, sem á- 
kveðinn er í fjárlögunum til aukalæknis á Skipaskaga á Akranesi með 4 syðstu hreppum 
Borgartjarðarsýslu. 

S. d. veitti landshöfðingi læknaskólakandidat Friðjóní Jenssyni styrk þann, sem 

ákveðinn er í tjárlögunum til aukalæknis milli Straumfjarðarár í Hnappadalssýslu og Langár 
á Mýrum. 

Óveitt embætti 
er ráðgjalinn fyrir Ísland hlutast til um veitingu á. 

1. 1. kennaraembættið við prestaskólann í Reykjavík. Launin eru 2800 kr. á ári. Auglýst 
1. júní 1894. Bónarbrjelin eiga að vera komin til ráðgjafans 25. júlí 1894. 

2. Hjeraðslæknisembættið í 4. læknishjeraði. Laun 1900 kr. á ári. Auglýst 1. júní 1894. 
Bónarbrjefin eiga að vera komin til ráðgjalans 4. sept. 1894. 

3. Hjeraðslæknisembættið í 9. læknishjeraði. Laun 1500 kr. á ári. Auglýst 1. júní 1894. 
Bónarbrjefn eiga að vera komin til ráðgjatans 4. sept. 1894. 

Sæki aðrir en Íslendingar um embætti þessi eiga þeir samkvæmt konungsbrjef 8. apríl 1844 
og konungsúrskurðum 27. maí 1857 og 8. febr. 1563 ad láta fylgja bónarbrjetum sínum full- 
nægjandi vottorð um, að þeir kunni íslenzka tungu. 

Óveitt sýslan 

er ráðgjalinn fyrir Ísland veitir. 

Málfærslumannssýslan við hinn kgl. ísl. landsyfirrjett. Sýslan þessari er lögð 
800 kr. þóknun á ári úr landssjóði. 

Sæki aðrir en Íslendingar um sýslan þessa, eiga þeir samkvæmt konungsbrjefi 8. 
apríl 1844 og konungsúrskurðum 27. maí 1857 og 8. febr. 1868 að láta fylgja bónarbrjefum 
sínum fullnægjandi vottorð um, að þeir kunni íslenzka tungu. 

Auglýst 1. júní 1894. 

Bónarbrjef eiga að vera komin til ráðgjafans 4. sept. 1894.



Stjórnartíðindi B 11. 13 

Reglugjörð 
fyrir Ísafjarðarsýslu 

um notkun afrjetta, fjallskil, rjettahöld o. fl, (Niðurl.). 

10. gr. 

Sjerhver fjáreigandi skal skyldur undantekningarlaust að gjöra full 

fjallskil í hreppi sínum, eptir því sem hreppsnefndin nákvæmar fyrirskipar í 

fjallskilaseðlinum. 

11. gr. 

Hreppsnefndin skipar nákvæmlega fyrir um fjallgöngur með gangna- 

seðli, setur formenn fyrir þær, tiltekur, hverjir gangi hvert stykki, hvað marga 

menn hver fjáreigandi, sem á 6 kindur á fjalli, og ekki er hjú, leggi í göngur, 

sjer um útdrátt fjár úr rjettum, aðgætir fje í dilkum og yfir höfuð sjer um, að 

allt gangi reglulega til, og getur hún falið þennan starfa að nokkru eða öllu 

þeim, er hún vill, upp á sína ábyrgð. 

12. gr. 

Næsta virkan dag fyrir leitardag er hver búandi skyldur til, að láta 

nákvæmlega leita heimalönd sín, þar sem ekki er venjulega leitað til rjetta, 

og reka til rjettar Í tæka tíð geldfje það allt, er finnst í heimalandinu og 

hvorki hann nje heimilisfólk hans á. 

13. gr. 

Reki utansveitarmenn geldfje á vori í sveitina til hagagöngu, eru þeir 

eins og sveitarmenn skyldir að hlýða ráðstöfunum hreppsnefndarinnar viðvíkj- 

andi reglum þessum með göngur og fleira því viðvíkjandi. 

14. gr. 

Hver, sem skorast undan að gegna hreppsnefndinni viðvíkjandi tillagn- 

ingu manna í göngur, hvort heldur er utan eða innan sveitar, sektist um 2 kr. 

til viðkomandi sveitarsjóðs, og borgi að auk manni þeim, er í hans stað kann 

að verða tekinn til að gegna starfa hans. 

d. kafli. 

Um rjettir. 

15. gr. 

Í hverjum hreppi í Ísafjarðarsýslu sje ein lögrjett, og skal reka að 

henni af svo miklu svæði, sem hreppsnefndin tiltekur; en sje ekki hægt að 

reka allan fjenað sveitarinnar að sömu rjett, má brúka smá- rjettir, þó hvergi 

fleiri en 2 í sama hreppi. Búendur þeir, sem reka að smá-rjettum, eru skyldir 

að reka tatarlaust til lögrjettar allan þann fjenað, sem þeim ekki tilheyrir eða 

nágrönnum þeirra. 

16. gr. 

Á vorhreppsskilaþingi ákveður hreppsnefndin með samkomulagi við 

bændur, hvar lögrjett og aðrar rjettir skuli standa í þeim hreppum, sem þetta 

er enn óákveðið og skipar fyrir um byggingu þeirra. 

17. dag júlímán, 1894, 

Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja, 1894, 

1894 
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17. gr. 

Valdi bygging lögrjettar grasnámi eða jarðusla, skal, ef þess verður 
krafist, endurgjalda landráðanda það at hlutaðeigandi sveitarsjóði eptir mati 
óvilhallra manna, sem rjetturinn útnefnir. 

ð. kafli. 

Um óskilafje. 

18. gr. 

Óskilafje það, sem enginn finnst eigandi að í aðal-skilarjettinni, sje af 
hreppstjóra selt við opinbert uppboð, er auglýst hefur verið með nægum fyrir- 
vara, þó ekki fyr en um veturnætur. Andvirði þessa fjár sje geymt hjá gjald- 
kera hreppsins til næsta reikningsárs, og sendir hreppstjóri sýslumanni tölu 
og lýsingu þess fjár, sem selt er, og annast hann um auglýsingu þess; geta 
svo rjettir eigendur vitjað andvirðisins til nefndarinnar að frádregnum kostnaði ; 
en um andvirði þess fjár, sem enginn finnst eigandi að, fer sem lög til segja. 

Ómerkinga, sem ær ekki helga sjer, eignast rjettarbóndi. 

19. gr. 

Hreppsnefndin annast um geymslu óskilafjár, og sendir þegar lýsing 
þess í næstu hreppa. 

20. gr. 

Fyrir vöktun á óskilafje frá rjettardegi til uppboðsdags, skal sá, er 
geymir, fá í þóknun 4 aura á kind yfir sólarhringinn, þó aldrei yfir 70 aura 
á kindina alls. 

21. gr. 

Í hverri rjett sje til staðar markatafla sýslunnar, ásamt markaskrám 
nærliggjandi sýslna, og annast hreppsnefndin um það. 

22. gr. 

Til að sanna eignarrjett sinn á því fjármarki, sem ekki stendur í 
markaskránum, þurfa þeir, sem sjálfs sín eru, að hafa vottorð sýslumannsins 
eða hreppstjóra, en hjú húsbænda sinna. 

23. gr. 

Hitti maður annars manns fje í landi sínu eptir síðustu göngur, ber að 
lýsa því og halda því til skila, og passa með sínu fje fyrir sanngjarna borgun, 
þar til eigandi vitjar þess, eða hreppstjóri ráðstafar því. 

24. gr. 

Þegar eigendur koma að fje, sem verið hefur í vöktun, verða þeir eða 
sendimenn þeirra að borga strax hinn áfallna vöktunar-kostnað; en skorist 
hann undan því, haldi sá, er fjeð geymir, eptir af því svo miklu, að hann sje 
viss um, að það dugi fyrir hinum áfallna vöktunar-kostnaði; sje kindin ekki 
nema ein, ber í sama tilfelli að halda henni. Það fje, er þannig er kyrrsett, 
selur hreppstjóri við opinbert uppboð, og greiðir vöktunar-kostnaðinn af and- 
virði þess, en stendur eiganda skil á afganginum, að frádregnum uppboðs- 
kostnaði.
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Framanrituð reglugjörð, sem sýslunefndin í Ísafjarðarsýslu hefur samið, 

var staðfest og löggilt samkvæmt lögum nr. 14, 22. marz 1890 af amtsráði 

vesturamtsins á aðalfundi þess 6. og 7. þ. m., og skal hún öðlast gildi 1. dag 

septembermán. næstkomandi. 

Íslands Vesturamt, Reykjavík, 18. júní 1894. 

Kristján Jónsson 
settur, 

Reglugjörð 
fyrir Rangárvallasýslu um notkun afrjetta, fjallskil, rjettahöld, meðferð á 

óskilafjenaði, grenjaleitir, refaveiðar o. fl. 

I. kafli. 

Um upprekstur í afrjetti og heimalönd. 

1. gr. 

Hreppsnefndir skulu sjá um, að búfjárhögum sje eigi íþyngt um skör 

fram á sumrum. Í þeim hreppum, sem afrjettir tilheyra, skulu allir, er sauð- 

fje hafa til eignar eða umráða, skyldir að reka geldfje og lömb á afrjett eptir 

nánari ákvörðun hreppsnefnda, og gildir hið sama í beim hreppum, þar sem 

hreppsnefndir hafa útvegað mönnum afrjett í annari sveit. 

2. gr. 

Ef afrjettur ber ekki allt fjallfje hreppsmanna, eiga þeir að nota hann 

annaðhvort til skiftis, eða hver einn að tiltölu, eða nokkurir af hreppsmönnum 

með samþykki hinna. 

3. gr. 

Hreppsnefndin hefur vald til að segja fyrir, hvort og hve lengi lömb 

skuli setin, áður en þau eru rekin til afrjettar, hvernig haga skuli rekstrum í 

afrjett, svo og um rekstur þess fjár til afrjettar, sem rennur úr afrjetti. 

4. gr. 

Enginn má án leyfis hreppsnefndarinnar ljá öðrum upprekstur í tiltölu 

sína í afrjetti hreppsins. 
5. gr. 

Hreppsnefnd hefur vald til að afstýra yfirgangi af innsveitis og utan- 

sveitar fjenaði í heimalandi, sem ekkert leyfi eða heimild er fyrir, og hefur 

í því skyni vald til að fyrirskipa smölun á stærra eða minna svæði í sveitinni 
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þegar henni þykir þurfa. Það sauðfje, er fyrir kemur, má hreppsnefndin láta 

reka í afrjett hreppsins og taka af utansveitarfje fullan hagatoll: tuttugustu 

hverja kind, eða tuttugasta hluta verðs fjárins ettir verðlagsskrárverði, ef fje 

þetta er rekið í afrjett fyrir júnímánaðarlok, en að tiltölu minna ef síðar er 

rekið. Heimilt er hreppsnefnd og að láta reka fje þetta heim til eiganda Í 

öðrum sveitum. 

6. gr. 

Enginn má reka fjenað sinn í lönd annara án leyfis þeirra eða skilja 

þar eptir af rekstrum sínum. Heldur eigi mega menn láta annara fje fara Í 

rekstra sína til og frá af afrjetti og reka fje þetta með rekstrum sínum, 

II. kafli. 

Um fjallskil. 

1. gr. 

Sjerhver, sem afrjett á að nota, á tiltölu til hans, eða leigir hann og 

hefur 25 kindur eða fleiri veturgamlar eða eldri til eignar eða umráða, er skyld- 

ur til, hvort sem hann rekur fje sitt í afrjett eða eigi, að leggja einn mann til 

fjallskila eða fjallsafns, er sje að minnsta kosti 16 ára að aldri og álitist til þess 

fær; þó skulu þeir, sem í Holtamanna.afrjett reka, því að eins skyldir að leggja 

einn mann hver til fjallsafns, að þeir hafi hver um sig 40 kindur eða fleiri 

veturgamlar eða eldri. Sá, sem hefur 100 fjár eða meira til eignar og umráða 

veturgamalt eða eldra, skal auk þessa taka þátt í kostnaði, sem leiðir af utan- 

sveitar-rjettarferðum til hirðingar á sauðfjenaði, er þar ber að hirða, og reka 

upp að sumrinu, þar sem þess þarf við. Ef maður eða menn eigá hlut að 

tveimur afrjettum, ber honum eða þeim, að gegna fullum fjallskilum í báðum 

afrjettunum að tiltölu við aðra, ef hreppsnefnd eða hreppsnefndir krefjast þess. 

Alla, sem færra fje eiga en hjer er tiltekið, lætur hreppsnefndin leggja til 

eptir ástæðum þeirra. 

Ef hreppsnefnd álítur mjög sett í afrjett hreppsins og einhver búandi í 

hreppnum útvegar sjer upprekstur í annan afrjett, má hreppsnefndin leysa 
þann mann undan fjallskilum að meira eða minna leyti. Ákvæði þessi gilda 
jafnt um húsmenn og lausamenn sem bændur. 

8. gr. 

Hreppsnefnd skal með fjallseðli, sem byrji að ganga um sveitina 3 vik- 
um áður en fyrsta fjallleit er byrjuð, boða fjallleit fyrir hvern einstakan af- 
rjett, enda skal hún láta gjöra fjallleitir svo snemma, að fjallsafni sje lokið 
og verði rjettað: í Holta- og Land-rjettum og Rangárvallarjettum föstudaginn í 
23. viku sumars, í Fljótshlíðarhreppi og Hvolhreppi fimmtudaginn og í öðrum 
hreppum sýslunnar miðvikudaginn næstan á undan. Smölun í Hekluhraunum 

má geyma þangað til mánudaginn fyrir fyrstu byggðasafnsrjett. 

9. gr. 

Hreppsnefnd ber að ráða umsjónarmann, >fjallkóng<, einn eða fleiri í
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hvern einstakan afrjett, og getur enginn skorazt undan slíkum starfa nema 

brýna nauðsýn beri til. Fjallkóngur skal fara eptir því, sem hreppsnefnd fyrir- 

skipar um söfnun afrjettarins, en í afrjettinnm hefur hann öll ráð og fyrirsögn 

á hendi: hann skipar í leitir, hann ræður fyrir rjettarhaldi, ef rjetta þarf, og 

sjerhverju öðru, er söfnun fjárins viðvíkur, allt þangað til safnið er komið til 

almennings rjetta, og er safnmönnum skylt að hlýða honum, meðan á þessu 

stendur. 
10. gr. 

Sjerhver fjallsafnsmaður skal vera með fullri verkgreind og heilsu og 

svo útbúinn að hestum, mat, fötum og skóleðri og tjaldrúmi o. f., sem hrepps- 

nefndin ákveður. 
11. gr. 

Ef fjallkóngur með meiri hluta fjallsafnsmanna gjörir einhvern fjall- 

mann apturreka fyrir einhvern brest á því, er áður var talið, eða fyrir óhlýðni 

eða ólæti, er að álíta, sem sá maður, er þennan mann leggur til, hafi engin 

fjallskil gjört, og skal hann þá borga fyrir fjallskil sín eptir mati hrepps- 

nefndar. 
12. gr. 

Þar skal hver vera í göngu, sem honum er skipað, og skal hann vand- 

lega smala svæði það, er hann skal leita. Menn frá þeim, sem fjárríkastir eru 

skulu sæta hinum örðugustu göngum nema hamragöngur sjeu: Þær skulu þeir 

hafa, er bezt eru til færir. Með örðugustu göngum telst það líka, þegar nokk- 

urir eru sendir lengra Í afrjett en aðrir. 

13. gr. 

Haga skal svo fjallgöngum, þar sem því verður við komið, að ekki 

verði misgöngur afrjetta á milli; skulu hreppsnefndir þær, er hlut eiga að máli, 

koma sjer saman um, hvernig því verði við komið. 

14. gr. 

Þar sem svo hagar til, að afrjettur þarf eigi allra sinna manna með 

til fjallsafns, tekur hreppsnefndin fram á fjallseðlinum, hve margir og hverjir 

skuli geymast til eftirsafns. 

III. kafli. 

Um bygging og viðhald almenningsrjetta og stjórn á rjettahöldum. 

15. gr. 

Hreppsnefnd sjer um, að almennings-rjettum hreppsins með tilheyrandi 

dilkum sje vel við haldið, og heyrir þar til eigi einungis, að allir veggir þeirra 

sjeu stæðilegir um rjettatímann og nægilega háir, heldur einnig, að almennings- 

rjettinni sje svo hagað, að ekki standi vatn í henni, þótt votviðri sjeu, til óhægð- 

ar við fjenaðarhirðingu. Við sjerhverjar almennings-rjettir skulu vera nægir 

dilkar fyrir utansveitarfje og óskilafje og nægilegt rúm í hverjum dilk, til þess 

að enginn þurfi að hleypa út úr þeim, fyr en rjettum er lokið og hreppsnefndin 
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eða sá sem í umboði hennar stjórnar rjettahaldi, leyfir, og hefur látið rann- 
Saka fjeð í dilkunum af markglöggum mönnum. Bygging og aðgjörð á almenn. 
ings-rjettum og dilkum hvílir á öllum búöndum hreppsins, og skal hún, ef 
hreppsnefndin skipar ekki öðruvísi fyrir, vera fullgjörð á öðrum degi fyrir hinn 
fyrsta rjettardag á haustin. Ef einhverjir þá hafa eigi af lokið skylduvinnu sinni, 
skal hreppsnefndin láta á næsta degi vinna verkið á þeirra kostnað, 

16. gr. 
Vilji hreppsnefnd breyta um Tjettarstæði, þarf hún til þess samþykki 

meiri hluta hreppsbúa og sýslunefndarinnar og þeirra, sem land eiga. 

17. gr. 
Hreppsnefndin skipar fyrir um innrekstur við rjettahöld og kveður á, 

hvenær rjettum sje lokið, og gætir þess vandlega, að þar fari allt fram í sem 
beztri röð og reglu. Líka skal það í valdi hennar, hvort hún vill bjóða með 
undirboði upp til geymslu á kostnað sveitarinnar, þann óskilafjenað, sem verð- 
ur Í fjallsafnsrjett, eða sleppa honum. 

18. gr. 
Hvenær sem rjettir eru haldnar, skulu hlutaðeigandi hreppstjórar einn- 

is vera viðstaddir, hvort sem þeir eru í hreppsnefndinni eða ekki, og gæta al- 
mennrar lögreglu. 

IV. kafli. 

Um eptirleitir. 

19. gr. 
Eptirleit í afrjettum skal gjörð svo fljótt eptir fjallsafns-rjettir, sem unnt 

er og veður leyfir, og í því sambandi við byggðasöfn, að sem minnstar mis- 
göngur eigi sjer stað milli afrjetta og heimalanda. Þyki hreppsnefnd þörf á 
annari eptirleit vegna óveðurs eða annara misferla, hefur hún vald til að fyrir- 
skipa hana. Hamli óveður fjallsafns- eða eptirleitar mönnum áður en þeir hafa 
byrjað leit á afrjetti, er sú ferð, sem ófarin væri. Eptirleit í Hekluhraunum 
skal fram fara mánudaginn í 26. viku sumars. 

20. gr. 
Ef þeir eru of fáir til eptirleita, sem ganga af fyrsta fjallsafni, jafnar 

hreppsnefndin niður þeirri viðbót, sem með þarf, á alla hina efnaðri fjáreigend- 
ur, er eiga hver um sig eigi færri en 30 sauðkindur eldri en lömb, að eign og 
umráðum. 

21. gr. 
Ef afrjettur er notaður af sumum en ekki öllum hlutaðeigendum til 

uppreksturs, skulu þeir, sem nota hann, ávallt leggja í viðbótina allt að ein- 
um manni hver, en nægi það ekki, þá sje bætt við á sama hátt og segir í 
20. grein,
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22. gr. 
Í afrjettum, sem þurfa allra sinna manna með til fyrsta fjallsafns, skip- 

ar hreppsnefndin fyrir um eptirleitir á sama hátt og segir í 20. grein. 

23. gr. 

Fje því, sem finnst í eptirleitum og eigandi leiðir sig ekki fyr að, skal 
ávallt haldið til skila af eptirleitarmönnum til næstu byggðasafnsrjettar á eptir. 

24. gr. 

Að afloknum þeim fjallleitum, sem hreppsnefndin lætur gjöra, eru 
hreppsbúum heimilar eptirleitir í afrjetti, en skylt skal þeim að fá til þess sam- 
þykki hlutaðeigandi hreppsnefnda, ef þeir vilja eiga von á borgun fyrir fyrir- 
höfn sína. Finnist nokkurt fje í þessum leitum, heimt eða óheimt, skal eig- 
andi borga finnanda einn þriðjung verðs fyrir veturgamalt fje og eldra og helm- 
iug verðs fyrir lömb; þó má hreppsnefnd gjöra breyting á þessu eptir mis. 
munandi erfiðleikum atrjettanna. Hreppstjórar skulu virða fjeð til þessarar 
borgunar. 

25. gr. 

Úr heimahögum leyfist engum að selja nokkura skepnu eins og fundna 
Í eptirleit, að afloknum lögsöfnum., 

Skyldur skal þó hver einn, sem verður var við að fje er komið í svelti 
í hömrum í landeign sinni, á hverjum tíma árs sem er, að sjá um, ef eigi næst 
til eiganda, að því sje bjargað ef unnt er, og ber honum borgun fyrir það af 
eiganda eða af andvirði kindarinnar, ef eigandi finnst eigi, eptir mati hlutað- í 

o 

eigandi hreppsnefndar. 

V. kafli, 

Um byggðasöfn og byggðasafnsrjettir. 

26. gr. 

Í hverjum hreppi skulu auk fjallsafnsrjetta haldnar að minnsta kosti 4 
byggðasafnsrjettir að sauðfje þriðjudagana í 23., 24., 26. og 27. viku sumars 
eða fyrstu viku vetrar uema í hreppum sýslunnar milli Ytri Rangár og Mark- 
arfljóts, þar skal fyrsta byggðasafnsrjett haldin miðvikudaginn í 23. viku sum- 
ars; hreppsnefnd Vestur-Eyjafjallahrepps skal láta geyma óskilafje til miðviku- 
dags ókeypis. Í Hvolhreppi og Austur-Landeyjum skal halda rjett sama dag 
og smalað er, nefnilega hvern mánudag, en óskilafje skal hreppsnefndin láta 
geyma, svo sem væri þar rjett eins og í næstu hreppum. 

21. gr. 
Heimilt skal hreppsnefnd, þar sem því verður við komið, að fyrirskipa 

þeim, er næstir búa afrjetti, að smala sjerstaklega heimaland sitt í sambandi 

við fjallsöfn og koma því óskilafje, sem þeir finna, í fjallsafuið. 

28. gr. 

Byggðasöfnun skal fram fara daginn á undan hverri byggðasafnsrjett, 

1894 

58



1894 80 

nema í Hvolhreppi og Austur-Landeyjum (sbr. 26. gr.). Hver og einn skal þá 

skyldur til að smala allt heimaland sitt, og að hlýðnast þeim fyrirskipunum 

hreppsnefndarinnar, sem miða því til tryggingar, að vel sje smalað og að al- 

menningur sje samtaka Í smöluninni bæði innbyrðis og sveita á milli. Skal 

síðan allt óskilafje forsvaranlega byrgt inni um nóttina og rekið til almennings- 

rjettarinnar í tækan tíma næsta dag. 

29. er. 

Sjerhver hreppsnefnd skal tiltaka fyrirfram á hverju hausti, hverjir 

skulu sveitar sinnar vegna senda í fyrstu, eða ef þörf er á í fleiri byggða- 

safnsrjettir til þess að hirða það óskilafje úr sinni sveit, sem þar kynni að 

koma fyrir. Mega aldrei vera færri en 2 úr hverjum hreppi í fyrstu byggða- 

safnsrjett utansveitar, að þeim undanþágum fráskildum, sem gjörðar eru Í næstu 

grein á eptir. Vanræki einhver hreppur skyldu sína í þessu efni og hirði eigi 

óskilafje sitt eða það, er honum ber að hirða, eptir því sem mörk eru tilgreind 

eptir hinni síðast prentuðu markabók sýslunnar, má setja það í lok byggða- 

safnsrjettarinnar til vöktunar fyrir tvöfalt kaup við það sem ákveðið er um 

annað óskilafje. 
30. gr. 

Hreppsnefnd Rangárvallahrepps skal hirða í fyrstu byggðasafnssrjettum 

í Holtum og á Landi allt óskilafje úr öllum hreppum sýslunnar fyrir austan 

Eystri-Rangá, nema Vestur-Landeyjahreppi, og sjá um að það komist í fyrstu 

byggðasafnsrjett Rangárvallahrepps daginn eptir. Hreppsnefnd Vestur-Eyja- 

fjallahrepps hefur hins sama að gæta í fyrstu byggðasafnsrjett Austar-Eyja- 

fjallahrepps með óskilafje úr þeim hreppum sýslunnar, er liggja fyrir utan 

Markarfljót. Hreppsnefndirnar í Fljótshlíðarhreppi og Hvolhreppi hafa hinnar 

sömu skyldu að gæta í Vestur-Eyjafjallahreppi með óskilafje úr hreppum sýsl- 

unnar fyrir utan þverá, og skulu þeir koma fjenu áleiðis til einhvers hrepps- 

nefndarmanns Í næstu sveit. Að öðru leyti mega 2 hreppar leggja saman 

til að senda í byggðasafnsrjettir í þeim hreppum, er engan afrjett eiga. 

31. gr. 

Sjerhver hreppsnefnd hefur heimild til að fyrirskipa byggðasafnsrjettir 

lengur fram á vetur, ef henni þykir þurfa, einkum ef veður falla vel, svo að 

von sje á miklum samgöngum. 

32. gr. 

Verði einhver ber að því, að smala heimaland sitt óforsvaranlega í 

byggðasöfnun hefur hreppsnefndin vald til að setja tilsjónarmann við smölun 

hans, eða þá að láta aðra framkvæma hana, hvorttveggja á kostnað hins 

seka. 
33. gr. 

Bakkabæjamenn skulu å byggðasafnsdögum halda skilarjett å Bakka- 

bæjum, þar sem hreppsnefndin ákveður, og reka óskilafje, sem eigi er hirt þar, 

til almenningsrjettar Raugárvallahrepps. (Framhald).



Stjórnartíðindi B 12. 81 

Utkomid í A-deild Stjórnartíðindanna. 
Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur, undirskrifuð af 

konungi 25. júní 1894 (A. nr. 18, bls. 110— 111). 

Auglýsing um bólusótt í Leith og Rotterdam o. fl., undirskrifuð af ráðgjafanum 

fyrir Ísland 5. júlí 1894 (A. nr. 19, bls. 112—113). 

Reglugjörð 
fyrir Rangárvallasýslu um notkun afrjetta, fjallskil, rjettahöld, meðferð á 

óskilafjenaði, grenjaleitir, refaveiðar o. fl. (Framh.). 

94. gr. 

Skilarjettir að hrossum skulu menn halda í hverjum hreppi þriðjudag- 

inn í 25. viku sumars, eptir smölun á þeim, er búendur skulu leysa forsvaran- 

lega af hendi. — Hver einstakur eigandi hefur ábyrgð á, að hirða hross sín að 

skilarjett, hvort sem er utan sveitar eða innan, að öðru leyti en því, sem ákveð- 

ið er í 36. gr. um tökuhross. 

VIL. kafla. 

Um tökufjenað. 

35. gr. 

Hver, sem kemur lömbum sínum, sauðfje, nautum eða hrossum til 

sumarbeitar hjá öðrum, og hver sá, er tekur slíkan fjenað til sumarbeitar, er 

skyldur að skýra hreppsnefndum sínum frá þessu, ef þær krefjast þess. Nú 

þykir hreppsnefnd einhver taka óhæfilega mikið af innansveitar eða utansveit- 

ar fjenaði, nautum eða hrosssum til sumarbeitar eða hagagöngu á vetrum, og 

hefur hún þá heimild til að banna slíka töku fram yfir það, er hún metur að 

hagrúm hans geti leyft. Skjóta má úrskurði hreppsnefndar til sýslunefndar- 

innar, 
36. gr. 

Komi tökufjenaður til rjetta, hefur sá ábyrgð á, sem tekið hefur. 

VIL kafli. 

Um kalineyrt og eyrnalaust fje og ómerkinga. 

37. gr, 

Kalineyrt og eyrnalaust fje og ómerkinga, sem lambsmæður eigi helga 

sjer í heimarjettum, skal sjerhver reka til almennings rjetta bæði í fjallsöfnun 

og byggðasöfnun, og skal hreppsnefnin sjá um, að allt slíkt fje sje dregið í dilk 

sjer; haldi einhver slíku fje frá rjettum, eða dragi sjer það án leyfis hrepps- 

nefndar með launung eða ofríki, hefur hann fyrirgjört eignarrjetti að hinni 

sömu kind, er þannig er með farið, þótt lambsmóðir helgi sjer á eptir. Síðan 

skal leiða ær að dilkum, sem og leyfa mönnum með öðru móti að sanna eign- 

20. dag júlímán. 1894, 

Beykjavík, Ísafoldarprentsmiðja 1894, 
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arrjett sinn með óbrigðulum einkennum, en þó eigi af fjárbragði einu saman. — 
Ómerkinga þá, sem enginn hefur getað helgað sjer í síðustu rjett, skal sá eign- 
ast, er býr á jörð þeirri, er almennings rjett stendur á, nema hann hafi samið 
við hreppsnefnd um aðra borgun. Kalineyrt og eyrnalaust fje sje þegar í 
hverri rjett selt við uppboð, hlutaðeigandi sveitarsjóði til inntektar. Um eldri 
ómerkinga, sem koma fram í fjallasöfnum eða byggðasöfnum, gildir hið sama 
og um ómörkuð lömb. 

38. gr. 
Allir ómerkingar, eldri og yngri, sem finnast að afloknum öllum byggða- 

söfnum, skulu afhentir hreppsnefndinni, og geti enginn helgað sjer þá, skulu 
þeir seldir, hlutaðeigandi sveitarsjóði til inntektar. 

VILL. kafli. 

Um meðferð á óskilafjenaði. 

39. gr. 
Í öllum byggðasafnsrjettum skulu hreppsnefndir láta skrifa upp allt það 

fje, sem enginn leiðir sig að, og að öðru leyti, að því er vöktunarkaup snertir, 
er ekki heyrir undir ákvörðunina í 29. gr., skulu mörk og einkenni á þvi 
skrifuð upp og markaseðlar þessir sendir tafarlaust til hverrar hreppsnefndar 
i sýslunni, en fjeð tekið í vöktun fyrir 3 aura í vöktunarkaup fyrir hverja 
kind um hvern sólarhring, hvort sem nokkur eigandi leiðir sig að eða eigi. 
Ómerkinga skal fara með sem annað óskilafje og vöktunarkaup greiðast af 
þeim, er þá hlýtur. 

40. gr. 
Geti hreppsnefnd engan fengið til vöktunar fyrir hið ákveðna kaup, 

getur hún skyldað hvern búanda í hreppnum til þess, þó eigi lengur en 2 ár 
samfleytt. 

41. gr. 
Glatist kind úr vöktun, svo eigi verði staðið skil á, þegar eigandi vitj- 

ar, skal sá, er vaktað hefur, hafa fyrirgjört öllu vöktunarkaupi fyrir þá kind, 
og komi kindin eigi til skila á uppboðsdegi, borgar vöktunarmaður eiganda 
eða sveitinni fyrir veturgamla kind eða eldri verð hennar eptir verðlagsskrá 
og fyrir lamb 2 krónur, enda skal hann eignast hina týndu kind, ef finnast 
kann. 

42, gr. 
Óskilatje skal í vöktun vera 2 vikur frá því að lýsingarseðlar voru út 

gefnir, og skal uppboðsdagurinn á því auglýstur fyrirfram. 

43. gr. 
Að liðnum þessum fresti skal óskilafje selt við opinbert uppboð, ef eig- 

andi hefur eigi leitt sig að þvi. Eigandi hefur 2 vikur frá söludegi rjett til að 
fá eign sína þegar hann hefur borgað uppboðskostnað, vöktunarkaup og annan 
áfallinn kostnað. Hafi kindin drepizt fellur hún eiganda, en til semptember-
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mánaðarloka næsta ár á eptir á hann kost á að sanna eignarrjett sinn að 

uppboðsandvirði hinnar seldu óskilakindar, að frá dregnum sölulaunum og 

vöktunarkaupi fram að söludegi, og öðrum áföllnum kostnaði. Hafi enginn eig- 

andi gefið sig fram innan ákveðins tíma, er andvirði slíks óskilafjár fært hlut- 

aðeiganda hreppi til inntektar í ársreikningi hans. 

44. gr. 

Til bess ad geta sannad eignarrjett sinn ad saudfje, hlytur eigandi ad 

hafa lågheimilt og auglyst mark.  Gefi tveir eða fleiri sig fram sem eigendur 

að sama marki, er hreppsnefndin ékki skyld til að svara kindinni eða andvirði 

hennar, fyr enn einhver þeirra hefir löglega sannað forgangs-rjett sinn. 

45. gr. 

Pad óskilafje, sem finnst að afloknum öllum byggðasöfnum veturinn út, 

skal afhendast hreppsnefndinni, sem lætur selja þetta fje sem fyrst á sama 

hátt og annað óskilafje. Ef eigandi þekkist eptir markabók sýslunnar, skal 

hreppsnefndin stuðla til, að hann fái vitneskju um fjeð fyrir söluna. 

46. gr. 

Hross þau, sem lenda í óskilum við skilarjett að þeim, skal í rjettar- 

lok meðfarið sem óskilafje, og gefnir út lysingarseðlar um þau til allra hrepps- 

nefnda í sýslunni, en höfð í vöktun í 3 vikur frá hrossarjettardegi fyrir 10 

aura borgun fyrir hrossið um hvern sólarhring, enn hálfu minna fyrir folald 

undir meri. Týnist hross úr vöktun, hefir vöktunarmaður fyrirgjört vöktunar- 

kaupi sínu fyrir það. 

47. gr. 

Að liðnum þessum fresti skulu óskilahross þessi seld við opinbert upp- 

boð, ef eigandi hefir eigi leitt sig að, og skal uppboðsdagurinn fyrir fram til- 

tekinn á lýsingar- og markaseðlunum. Eigandi hefir rjett til, að fá eign sína, 

að frádregnum uppboðskostnaði, vöktunarkaupi og öðrum áföllnum kostnaði til 

næstu ársloka á eptir, og til að fá andvirði þess til septembermánaðarloka 

næsta ár. Að öðrum kosti færist andvirðið til inntektar hlutaðeiganda sveitar- 

sjóði. 
48. gr. 

Óskilahross, sem finnast kunna á öðrum tíma árs, og eigandi þekkist 

eigi að, eða býr utanhrepps, þótt þekktur sje, má afhenda hreppsnefndinni til 

ráðstöfunar og umönnunar, og fer hún með þau eins og fyrir er mælt um hross, 

er lenda í óskilum í skilarjett. 

49. gr. 

Fyrir lok hvers árs skulu hreppstjórar senda manni, er sýslunefndin 

kýs til þess, greinilegar lýsingar yfir allan þann óskilafjenað, sem seldur hefir 

verið og enginn hefir leitt sig að. Hinn kjörni maður sendir síðan eptirrit af 

lýsingum þessum til prentunar í blaði því, er sýslunefndin tiltekur. Ásamt 

lýsingunum skulu hreppstjórar af verði óskilafjenaðarins senda 25 aura fyrir 
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hverja kind í auglýsingarkostnað, Á sama hátt skal lýsa seldum óskila- 
hrossum, 

IX. kafli. 

Um vor-rjettir. 

50. gr. 

Hreppsnefndirnar í Hvolhreppi, Fljótshlíðarhreppi og í Landeyjahrepp- 

unum skulu sjá um að sjerhver búandi maður í hreppum þessum smali heima- 

lönd sín einhvern tíma á tímabilinu frá byrjun 6. viku til loka 7. viku sumars 

og hreppsnefndir annarsstaðar í sýslunni skulu sjá um að slík smölun fari 

fram frá byrjun 6. viku til loka 9. viku sumars. Öllum aðkomnum fjenaði, 

sem finnst og eigandi eigi lætur hirða heima hjá mönnum, skal næsta dag 

eptir smölunina haldið til rjetta, svo sem unnt er, og haldin rjett á honum 

eptir nánari ákvæðum hreppsnefndar. Auk þess er hreppsnefnd heimilt að 
fyrirskipa smölun á vorin og vor-rjettahöld, eptir því sem henni þykir bezt 
henta. 

51. gr, 

Hreppsnefndum er skylt ad auglysa vor-rjettardagana i næstu hrepp- 

um. 

52. gr. 

Ef eigendur, sem búa innansveitar eða í nágrannasveitunum, hirða eigi 

fje sitt í vor-rjettum, er hreppsnefndinni heimilt að fara með fje þeirra sem 

óskilafje á haustin. 

53. gr. 

Í vor-rjettum er hvorki skylt að lýsa óskilafje nje hirða ull af því, 

enn marka skal lömb undir ám með sama marki og á þeim er. 

54. gr. 

Hreppsnefndir hafa að öðru leyti heimild til að gjöra nánari fyrirskip- 

anir um vorsöfn og vor-rjettir, enn hjer er greint. 

Á. kafli. 

Um einkunnir á fje. 

55. gr. 

Menn skulu einkenna fje sitt med eyrnamarki og mega hreppsnefndir 
skipa svo fyrir, ad buendur i hreppnum skuli brennimerkja fje sitt med syslu- 
og hrepps-brennimarki å horni, er sje þannig: R. 1. fyrir Áshrepp, R. 2. 
fyrir Holtahrepp, R. 3. fyrir Landmannahrepp o. s. frv. eptir röð hreppanna í 
markaskrá sýslunnar. 

56. gr. 
Öll mörk sýslunnar skal rita á eina skrå og skal prenta hana að 

minnsta kosti á 10 ára fresti. Borgun fyrir að fá prentað hvert mark skal
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vera 1 króna, í hvert sinn sem það er prentað og rennur sú borgun í sýslu- 

sjóð. 

51. gr. 

Eigi skulu menn hafa námerkt, frekar enn þörf gjörist, og hefir sýslu- 

nefnd rjett til að kveða á um hversu námerkt má vera. Sá, sem tekur upp 

náið mark eða flytur inn í sveit með náið mark, skal breyta marki sínu, enn 

sá, sem á erfðamark eða fyrir er, skal halda sínu marki. 

58. gr. 
? Eigi má prenta í markabók neitt mark, sem er afeyrt. 

XI. kafla. 

Um grenjaleitir, refaveiðar og eitranir. 

59. gr. 

Hreppsnefndir skulu vandlega annast um grenjaleitir og refaveiðar; 

bær skipa fyrir um grenjaleitir í tækan tíma, bæði í afrjettum og heimalöndum, 

og gæta þess vandlega, að þeirrar almennu skyldu sje gætt, að hver og einn 

leiti rækilega í heimalandi sínu, þar sem grenja von er. 

60. gr. 

Til grenjaleitar í afrjettir ber hverjum einum, sem hlut á að máli, að 

leggja fullgildan mann einu sinni á ári, ef á þarf að halda, enn þurfi eigi allra 

með í senn í afrjett, er á hreppsnefndarinnar valdi að sameina menn til leit- 

arinnar eða flokka þá saman og láta sinn flokkinn fara hvert ár eða í hverja 

leit, ef fleiri þarf að gjöra enn eina á ári. 

61. gr. 

Skotmaður skal vera við grenjaleitir í afrjetti. Borgun til skotmanns 

fyrir hvert fullorðið dýr, sem hann vinnur, er 2 krónur fyrir fyrra dýrið, sem 

hann vinnur, enn 3 krónur fyrir hið síðara, fyrir hvern irðling 50 aurar, kaup 

og fæði um daginn 2 krónur og fyrir hest 1 króna um daginn. Ef skotmaður 

er hlutaðeigandi leitarmaður, reiknast borgunin einungis fyrir þann tíma, sem 

gengur til þess að liggja yfir greni; fyrir þann tíma ber einnig að borga öðr- 

am gren-mönnum allt að sömu upphæð um daginn. Á sama hátt ber að borga 

skotmanni fyrir gren unnið í heimalandi. 

62. gr. 

Skylda til grenjaleita í afrjetti byggist á sama grundvelli og skylda til 

aðalfjallsafns. 

63. gr. 

Sjerhver hreppsnefnd í þeirri sveit, er liggur til afrjettar eða fjall-lendis, 

skal að haust-tímanum annast um eitrun fyrir refi á þessum svæðum og eins 

þótt landið tilheyri einstökum mönnum. 
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64. gr. 

Hreppsnefnd má banna alla smölun og umferð í afrjettum, er hún álit- 
ur að spilla muni fyrir refaveiðum. 

65. gr. 

Allan kostnað, er leiðir af refaveiðum og eitrunum fyrir refi, skal 
greiða af hlutaðeiganda sveitarsjóði. 

Einnig er heimilt að greiða af sveitarsjóði kostnað við grenjaleitir í af- 
rjettum, ef hreppsnefnd þykir haganlegra að fá nokkura menn til þess, heldur 
enn að búendur almennt leggi menn til grenjaleita. 

XII. kafli. 

Um smá-afrjetti. 

66. gr. 

Hreppsnefnd Fljótshlíðarhrepps skal sjá um fjallskil, rjettahöld, grenja- 
leitir o. s. frv. í smá-afrjettunum: Þórsmörk, Teigs og Múla tungum og Guð- 
rúnartungum. Hreppsnefnd Vestur-Eyjafjallahrepps sjer um það á:  Almenn- 
ingum, Merkurtungum, Stokkholti og Steinsholti og Goðalandi, og hafa hrepps- 
nefndirnar rjett til að gjöra nauðsynlegar fyrirskipanir í þessu efni. 

67. gr. 

Hinar almennu reglur, er gilda um afrjetti í sýslunni, skulu einnig 
gilda um smá-afrjetti þessa, enn þó skulu sjerstaklega gilda um þá þessar 
reglur: 

Fjallskil og rjettahöld skulu fram fara með tilsjón tveggja manna, sem 
eru settir til þess, annar af hreppsnefndinni í Fljótshlíðarhreppi enn hinn af 
hreppsnefndinni í Vestur-Eyjafjallahreppi, á kostnað þeirra, sem afrjettina nota. 
Afrjettirnir skulu smalaðir svo, að eigi verði misgöngur á milli. 

Eptirleit skal framfara föstudaginn í 24. viku sumars. Skal eptirsafnið 
rjettað í afrjettunum á sama hátt og aðalsafnið. Öll söfnin skulu könnuð á 
víxl þannig, að Fljótshlíðingar hirða allt fje, sem þekkist að vera utan yfir 
Markarfljót, enn Vestur-Eyjafjallamenn á sama hátt það, sem tilheyrir Eyja- 
fjallahreppunum. Um óskilafje sem ekki þekkist, ræður afrjettur til hvers 
hreppsins skuli ganga.  Eptirleitinni skal lokið svo snemma, að eptirsafnsfjeð 
nái í næstu byggðasafnsrjettir Fljótshlíðarhrepps og Vestur-Eyjafjallahrepps. 

Grenjaleitir, refaveiðar og eitranir á smá-afrjettum þessum skulu hlut- 
aðeigandi hreppsnefndir annast um á kostnað þeirra, er halda afrjettina til 
notkunar, enn ef þeir eigi borga góðfúslega, þá skulu eigendur afrjettanna 
borga þennan kostnað, þó má greiða af sveitarsjóði Vestur-Eyjafjallahrepps þennan 
kostnað á Almenningum, Merkurtungum, Stokkholti og Steinsholti, ef hrepps- 
nefndin ákveður svo.
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XII. kafla. 

Um sektir og málssóknir. 

68. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða 2—100 kr. sektum.  Uppljóstrar- 

maður eða uppljóstrarmenn fá fjórðung sektar, enn hinn hlutinn rennur í 

sveitarsjóð þess hrepps, sem brotið er framið i. 

69. gr. 

Með mál út af brotum gegn reglugjörð þessari skal farið sem almenn 

lögreglumál. 

Framanrituð reglugjörð, sem er samin af sýslunefndinni í Rangárvalla- 

sýslu, var staðfest og löggilt samkvæmt lögum Nr. 14, 22. marz 1890 af amts- 

ráði Suðuramtsins á aðalfundi þess 21.— 23. þ. mán., og skal hún öðlast gildi 

10. dag septembermán. næstkomandi. 

Íslands Suðuramt, Reykjavík 25. júni 1894. 

Kristján Jónsson 

settur. 

Reikningur 
Nemendasjóðs Möðruvallaskólans 1893. 

Tekjur. kr. a, 

Innstæða í sparisjóði Arnarneshrepps . 2... 907 » 

Vextir borgaðir á árinu „2. 33 97 

Tillög og áheit 2 2 se eee eee eee 78 50 

Samtals 1019 47 

Gjöld. kr. a. 

Innstæða í sparisjóði Arnarneshrepps . 2... 907 » 

Lagt í sparisjóð Arnarneshrepps... 0... 112 47 

Samtals 1019 47 

Möðruvöllum í Hörgárdal 24. janúar 1894. 

Jón A. Hjaltalín. Stefán Stefánsson. Halldór Briem. 
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60 Brjef landshöfðingja tél bæjarfógetans í Reykjavík um breyting á viðauka- 
1. júní greinum við samþykkt um afnot jarðarinnar Reykjavíkur. — Eptir að hafa fengið 

þóknanlegt brjef yðar, herra bæjarfógeti, dags. 24. f. mán., vil jeg hjer með 
samkvæmt 31.gr. í tilsk. um bæjarstjórn í Reykjavík 20. apríl 1872 samþykkja, 
að viðaukagreinum frá 15. maí f. á. við samþykkt um afnot jarðarinnar Reykja- 
víkur 15. maí 1873 verði breytt þannig, að hin síðari verði þannig orðuð: 

„Frá 25. apríl til 25. sept. má enginn taka krækling til beitu í landar- 

eign kaupstaðarins, að viðlögðum sektum frá 5—20 krónur. Þó á þetta eigi 

við um krækling, sem tekinn er með höndunum úr því júlímánuður byrjar. 

Á öðrum timum árs o. s. frv.«, greinin óbreytt. 

Þetta tilkynnist yður hjer með þjónustusamlega til þóknanlegrar leið- 

beiningar og frekari birtingar!. 

61 Brjef landshöfðingja tél sýslumannsins í Þingeyjarsýslu um breyting á 
14. júní ákvæðum um skipting Helgastaðahrepps. Eptir að hafa fengið þóknanlegt brjef 

yðar, herra sýslumaður, dags. 11. þ.m. og þar með fylgjandi erindi frá hrepps- 
nefndunum í Reykdæla og Aðaldælahreppum, vil jeg hjer með samþykkja þá 
breytingu á ákvæðunum um skipting Helgastaðahrepps í landshöfðingjabrjefi 28. 

desbr. f. á. (Stj.tíð. 1893, B, bls. 211), að 3. töluliður verði svohljóðandi : 
„Þegar svo er, að til hreppsnefndar kasta þarf að koma að sjá sam- 

eiginlegum ómögum eða þurfalingum fyrir samastað — en sameiginlegir ómagar 

eða þurfalingar eru þeir, er sveitfesti hafa eignast í Helgastaðahreppi áður en 

honum var skipt — þá skal þeim sjeð fyrir samastað í þeim hreppnum, sem 

þeir eru fæddir í, ef þeir eru sveitfastir sökum fæðingar, en hafi þeir unnið 

sjer sveitfesti, skal þeim sjeð fyrir samastað í þeim hreppnum, sem þeir unnu 

sjer hana í, eða sem þeir dvöldu í fleiri af sveitfestisárunum eða voru í síð- 

asta sveitfestis-árið, ef þeir voru jafnmörg í báðum. Kostnaður við styrk og 

framfæri slíkra manna skiptist samkvæmt tölul. 2. milli hreppanna eptir hlut- 

föllunum 8/15 og 7/15«. 

Þetta tilkynnist yður hjer með, herra sýslumaður, til þóknanlegrar leið- 

beiningar og birtingar fyrir hreppsnefndunum. 

  

1) Hinar tilvitnuðu viðaukagreinar frá 15. maí 1893 eru svohljóðandi: 

1. Þeir, sem fá útvísað svæði í landi bæjarins til að kljúfa grjót, eru skyldir að byrja 

grjótnámið á þeim stað í hinu útvísaða svæði, sem umsjónarmaður ákveður, og 

ganga svo frá því, að ekki verði þar eptir annað grjót en seglfestugrjót og hnull- 

ungar, sem ekki verða notaðir í byggingar. Brot gegn þessu varða sektum allt að 

10 krónum eptir atvikum. 

2. Frá 25. apríl til 25. september má enginn taka krækling til beitu í landareign 

kaupstaðarins að viðlögðum sektum, 5—20 krónum. Á öðrum tímum árs er beitu- 

taka heimil öllum róðrarskipum og ferjum, sem eru í eign bæjarmanna og hafa 

verstöð sína hjer í bænum.  Heimildarlaus beitutaka varðar sektum frá 10—80 

krónum.
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Brjef landshöfðingja tól lsýslumannsins í Árnessýslu um gæzlu á Gifusår- 62 
brúnni. — Eptir að hafa fengið þóknanlegt brjef yðar, herra sýslumaður við. 14. júní 
víkjandi eptirliti því með Ölfusárbrúnni, sem fyrirskipað er í lögum nr. 32, 24. 
nóv. f. á., vil jeg hjer með fallast á, að gæzlunni verði hagað þannig: 

1. Að gæzlumaður sje stöðugt við brúna til eptirlits á þeim tímum árs, 
þegar umferð er mest, en það er frá 10. maí til loka júlímánaðar og aptur frá 
6. september til loka októbermánaðar. 

2. Að brúarinnar verði gætt á sama hátt allar nætur frá miðjum júní 
til miðs júlímánaðar. 

3. Að gæzlumaður hafi sjerstakt eptirlit með brúnni alla frostdaga, 

þegar umferðarvon er. 

4. Að gæzlumaður hafi lauslegt eptirlit með brúnni alla aðra tíma árs; 
og skal jeg þjónustusamlega leggja fyrir yður, að semja samkvæmt þessu reglu- 
gjörð fyrir brúarvörðinn. 

63 
Samþykkt 27, juni 

um breyting á samþykkt um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum 

skipum í Vestmannaeyjasýslu, dags. 20. maí 1893. 

Sýslunefndin í Vestmannaeyjasýslu hefur samkvæmt lögum nr. 28, 14. 

desbr. 1877 og lögum nr. 24, 4. desbr. 1886 gjört og hjeraðsfundur þar fallizt 
á eptirritaða 

Samþykkt 
um breyting á samþykkt um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum 

skipum í Vestmannaeyjasýslu, 20. mai 1893. 

1. gr. 

Frá 1. maí til 15. septbr. ár hvert, að báðum þessum dögum meðtöld- 
um, skal slægja fisk allan, er aflast, á sjó og bera niður allt slor á miðum 
kring um eyjarnar, og má þá ekkert slor flytja í land. Skera skal niður háf 
allan, sem aflast, hvenær sem er á árinu, og má ekkert af honum hirða nje 
flytja í land, nema lifrina. 

Með samþykkt þessari eru felldar úr gildi 1. og 2. gr. í samþykkt um 
ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum í Vestmannaeyjasýslu, 20. 
mai 1893. 

å 

Sampykkt pessi stadfestist hjer med af undirskrifudum amtmanni, og 
skal hún öðlast gildi 1. dag septembermán. 1894. 

Þetta kunngjörist hlutaðeigendum til eptirbreytni. 

Íslands Suðuramt, Reykjavík 27. júní 1894. 

Kristján Jónsson 

Settur, 

13. dag ágústmán. 1894, 

foykjavík, Ísafoldarprentsmiðia, 1894,
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x 
Viðauki 

við 7. gr.ireglugjörð um grenjaleitir og refaveiðar í Gullbringu. og Kjósarsýslu 

frá 30. júlí 1891. 

„Eigi má eitra rjúpu fyrir refi nema því að eins, að báðir vængir sjeu 

áður stýfðir af henni, og skulu hreppsnefndir og sýslunefndarmenn sjá um, að 

þessa sje vandiega gætt. 

sk 

Samkvæmt lögum Nr. 11, 22. marz 1890 var ofanskráður viðauki vid 

7. gr. reglugjörðar um grenjaleitir og refaveiðar í Gullbringu- og Kjósarsýslu 

30. júlí 1891, sem hlutaðeigandi sýslunefnd hefur samið, staðfestur og löggiltur 

af amtsráði Suðuramtsins á aðalfundi þess 21— 23. þ. m. og skal hann öðlast 

gildi 1. september 1894. 

Íslands Suðuramt, Reykjavík 29. júni 1894. 

Kristján Jónsson 

settur. 

Skýrsla 
um aðal-fund amtsráðsins í Suðuramtinu dagana frá 21. júní til 23. sama mán. 

1894. 

Ár 1894, hinn 21. júni mánaðar var settur aðalfundur amtsráðs Suður- 

amtsins, og haidinn í fyrirlestrasal prestaskólans. Á fundinum voru mættir: 

hinn setti amtmaður Suðuramtsins, yfirdómari Kristján Jónsson, amtsráðsmaður 

Vestur-Skaptafellssýslu, sýslumaður Guðlaugur Guðmundsson, amtsráðsmaður 

Rangárvallasýsiu, sýslumaður Páli Briem, amtsráðsmaður Árnessýslu, Valdimar 

Briem prestur, amtsráðsmaður Gullbringu- og Kjósarsýslu, hreppstjóri Þórður 

Guðmundsson; amtsráðsmaður Borgarfjarðarsýslu, prófastur Guðmundur Helga- 

son, var ekki mættur. 

Þessi mál komu til umræðu á fundinum: 

1. Forseti gat þess, að samkvæmt lögum Nr. 17, 16. september 1893, væri 

Austur-Skaptafellssýsla skilin frá Suðuramtinu, að því er sveitarstjórn 

snertir, 

2. Eptir tillögu forseta var samþykkt, að telja kjörtíma hinna núverandi 

amtsráðsmanna frá 1. júní 1892, þannig að kjörtími þeirra, sem nú eiga 

að ganga úr ráðinu, teljist til 1. júní 1895, og hinna til 1. júní 1898, og 

svo á sama hátt eptirleiðis, þannig, að kjörtíminn sje bundinn við 1. júní. 

ð. Samkvæmt þessari ákvörðun var varpað hlutkesti um, hverjir skyidu 

ganga úr amtsráðinu 1895, og fór það þannig, að úr amtsráðinu skyldu 

ganga, amfsráðsmenn Vestur-Skaptafellssýslu, Árnessýslu og Borgarfjarðar- 

sýslu, og verður gjörð ráðstöfun til þess, að í þessum sýslum verði kosnir 

amtsráðsmenn og vara-amtsráðsmenn.
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4. Rædd var og samin åætlun um tekjur og gjåld jafnaðarsjóðs Suðuramtsins 65 

fyrir årid 1895, svolåtandi: 

  

Tekjur: 

1. Væntanlegar eptirstöðvar „0... 0... 1000,00 

2. Niðurjöfnun 000. 8083,00 — 4083,00 

Gjöld: 

1. "Til bólusetninga og annara heilbrigðismálefna . .… 500,00 

2. — ferðakostnaðar . .. re er, 100,00 

3. — kennslu heyrnar- og málley singja . . . . - 1100,00 

4. — sáttamálefna . . . 2 2 2044, 100,00 

5. Kostnaður við amtsráðið . ....... 0. 500,00 

6. Afborgun og vextir af låni Olfusårbruarinnar . .. 483,00 

1. Ýmisleg gjöld . . . . 2 0 eee» 800,00 

8. Væntanlegar eptirstöðvar . . . . . . . - >. 1000,00. 4083,00 

    

5. Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjó 8 Suðuramtsins 

fyrir 1893, með fylgiskjölum, 

6. Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Suður- 

amtsins fyrir 1893, með fylgiskjölum, 

Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld eldgosas sjóðs Suðuramtsins 

fyrir 1893, með fylgiskjölum, 

8. Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld leiguliðasjóðs Suðuramtsins 

fyrir 1893, með fylgiskjölum, 

Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld búnaðarskólans á Hvann- 

eyri fyrir árið 1893 og fram á árið 1894, með fylgisk kjölum. 

Endurskoðun jafnaðarsjóðsreikningsins og eldgosasjóðsreikningsins var 

falin amtsráðsmönnunum Páli Briem og Þórði Guðmundssyni og endurskoðun 

hinna reikninganna var falin amtsráðsmönnunum Guðlaugi Guðmundssyni 

og Valdimar Briem. 

10. Forseti lagði fram eptirfylgjandi sýslusjóðsreikninga og sýsluvegasjóðs- 

reikninga fyrir 1893: 

a, Vestur-Skaptafellssýslu 

b, Vestmannaeyjasýslu 

c, Rangárvallasýslu 

d, Árnessýslu, og 

e, Gullbringu- og Kjósarsýslu. 

Endurskoðun reikninganna fyrir Vestur-Skaptafellssýslu, Vestmannaey) jasyslu 

og Årnessyslu var falin amtsráðsmönnum Páli Briem og Þórði Guðmunds- 

Fi
 

> 

syni, og endurskoðun reikninganna fyrir Rangárvallasýslu og. Gullbringu- 

og Kjósarsýslu var falin amtsráðsmönnum Guðlaugi Guðmundssyni og 

Valdimar Briem. 

11. Forseti lagði fram eptirtit þau, er nú skal greina, af gjörðabókum sýslu- 

nefndanna:
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a, Vestur-Skaptafellssýslu, fundargjörðir 29. og 30. janúar 1894, og var 
ekkert við þær að athuga. 

b, Vestmannaeyjasýslu, fundargjörðir 15. ágúst 1893, 29. janúar og 4. maí 
1894, og var ekkert við þær að athuga. 

c, Rangárvallasýslu, fundargjörðir 13. okt. 1898 og 10. og 11. apríl 1894, 
og var ekkert við þær að athuga. 

d, Árnessýslu, fundargjörðir 24.—26. apríl 1894, og var ekkert við þær 
að athuga. 

, Gullbringu. og Kjósarsýslu, fundargjörðir 23. nóvbr. 1893 og 24. maí 
1894, og var ekkert við þær að athuga. — Sýslufundargjörðir úr Borg- 
arfjarðarsýslu eru ekki komnar til amtsráðsins. 

Síðan var fundi frestað til næsta dags. 
Næsta dag 22. júní kl. 8 fyrir hádegi var fundur aptur settur og haldið 
áfram, og var þá mættur amtsráðsmaður Borgarfjarðarsýslu, prófastur 
áuðmundur Helgason, og voru þá tekin til umræðu þessi málefni: 
Forseti lagði fram eptirrit af fundargjörðum sýslunefndar Borgarfjarðar- 
sýslu 8. maí 1894, og var ekkert að athuga. 
Forseti lagði fram sýslusjóðsreikning og sýsluvegasjóðsreikning Borgar- 
fjarðarsýsln fyrir 1893, og var endurskoðun reikninganna falin amtsráðs- 
mönnum Páli Briem og Þórði Guðmundssyni. 
Endurskoðunarmenn iafnaðarsjóðsreikningsins lögðu fram reikninginn, og 
athuguðu það, að 809 kr. 38 aur. af útgjöldum Hvanneyrarskólans hefði 
verið greitt úr jafnaðarsjóði.  Amtsráðið samþykkti nú eptir á útborgun 
á þessum styrk til skólans, og var reikningurinn samþykktur í heild 
sinni. 

Endurskoðunarmenn leiguliðasjóðsreikningsins lögðu reikninginn fram, og 
var hann samþykktur án athugasemda. 
Endurskoðunarmenn eldsosasjóðsreikningsins lögðu fram reikninginn, og 
var hann samþykktur án athugasemda. 
Endurskoðunarmenn búnaðarskólasjóðsreikningsins lögðu fram reikninginn 
og gátu þess, að við rannsókn þessa reiknings hefðu þeir orðið varir við, 
að undanfarin ár hefðu sjóðnum eigi verið taldir til inngjalda vextir af 
skuldabrjefi Reykjavíkur kaupstaðar 4 kr. á ári. Samþykkt var að fela 
forseta, að gjöra ráðstafanir til þess, að vextirnir verði innheimtir og 
greiddir í sjóðinn. 

Endurskoðunarmenn reiknings Hvanneyrarskólans lögðu reikninginn fram, 
og var hann samþykktur án athugasemda. 
Endurskgðunarmenn sýslusjóðsreiknines Vestur-Skaptafellssýslu lögðu fram 
reikninginn, og var hann samþykktur án athugasemda. 
Endurskoðunarmenn sýslusjóðsreiknings Vestmannaeyjasýslu lögðu fram 
reikninginn, og var hann samþykktur án athugasemda. 
Endurskoðunarmenn sýslusjóðsreiknings Arnessýslu lögðu fram reikninginn 
og var hann samþykktur án athugasemda.
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Endurskoðunarmenn sýslusjóðsreiknings Rangárvallasýslu lögðu fram reikn- 

inginn, og var hann samþykktur án athugasemda. 

Forseti lagði fram bónarbrjef frá forstöðunefnd kvennaskólans í Reykjavík, 

dags. 31. f. m. með reikningi og skýrslum um skólann, þar sem nefndin 

biður um 100 kr. styrk til skólans. og var þessi upphæð veitt. 

Forseti lagði fram landshöfðingjabrjef 19. þ. m., þar sem skýrt er frá, að 

landshöfðinginn hafi út af ákvörðun amtsráðsins á aðalfundi vorið 1892 og 

amtsbrjefum 20. júlí 1892 og 15. maí þ. á., gjört nauðsynlegar ráðstafanir 

til að endurbæta sæluhúsið á Kolviðarhóli, og að viðgjörðinni hafi verið 

lokið á síðastliðnu hausti. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Skaptafellssýslu, dags. 11. þ. m., 

þar sem hann ber fram fyrir amtsráðið beiðni frá Matthildi Guðmunds- 

dóttur yfirsetukonu í Dyrhólahreppi um launahækkun, er sýslunefnd Vest- 

ur-Skaptafellssýslu hefur neitað henni um. Amtsráðið ákvað að fela forseta 

sínum að afgreiða þetta mál til landshöfðingja, án þess að það fyndi ástæðu 

til að mæla með beiðni yfirsetukonunnar. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Skaptafellssýslu, dags. 11. 

þ. m., þar sem hann biður um, fyrir hönd sýslunefndarinnar, að leyft 

verði að verja 150 kr. af sýslnvegagjaldi Vestur. Skaptafellssýslu til þess 

að styrkja gufubátsferðir til Víkur í Mýrdal, og var veitt leyfi til þess. 

Forseti lagði fram brief frá sýslumanninum í Gullbringu- og Kjósarsýslu, 

dags. 15. þ. m., þar sem hann óskar, að amtsráðið staðfesti viðauka við 7. 

gr. teglugjörðar um grenjaleitir í Gullbringu- og Kjósarsýslu, staðfestrar 30. 

júlí 1891 svohljóðandi: 

„Eigi má eitra rjúpu fyrir refi nema því að eins, að báðir vængir sjeu 

stýfðir af henni, og skulu hreppsnefndir og sýslunefndarmenn sjá um, að 

þessa sje vandlega gætt. Amtsráðið staðfesti þennan viðauka. 

Forseti lagði fram brjef frá sýslumanninum í Árnessýslu, dags. 28. júní 

f. á., þar sem hann óskar að amtsráðið staðfesti breyting á reglugjörð um 

notkun afrjetta í Arnessýslu, en eptir tillögu amtsráðsmannsins úr Árnes- 

sýslu ákvað amtsráðið að fresta þessu máli, af því að sýslunefnd Árnes- 

sýslu er nú að undirbúa gagngjörða endurskoðun á þessari reglugjörð. 

Forseti lagði fram brief frá sýslumanninum í Rangárvallasýslu, dags. 12. 

þ. m., þar sem hann óskar meðmæla til landshöfðingjans með þeirri tillögu 

sýslunefndarinnar, að aðalpóstveginum í Vestur-Evjafjallahreppi verði breytt 

þannig, að hann verði ákveðinn frá Rípabrú að Hvammsnúp norðan við 

Rimhús ál, ístaðinn fyrir að hann er nú fyrir sunnan álinn. Amtsráðið fól 

forseta að afgreiða mál þetta til landshöfðingjans með meðmælum þess. 

Forseti lagði fram brjef frá sýslumanninum í Gullbringu- og Kjósarsýslu, 

dags. 15. desbr. 1893, þar sem hann óskar, að amtsráðið samþykki að 

greiða megi veittan styrk til ferða gufubátsins Elínar á Faxaflóa, sem alls 

er talinn um 800 kr., þannig, að helmingur greiðist úr sýsluvegasjóði og 

helmingur af niðurjöfnunargjaldi sýslunnar. Amtsráðið veitti samþykki sitt 
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til þessarar styrkveitingar, svo og til þess, að hún sje greidd á þennan 
hátt af sýslusjóðsgjaldi og sýsluvegagjaldi sýslunnar. 
Forseti lagði fram brjef frá Magnúsi Ólafssyni á Hraðastöðum, dags. 12. maí 
1894, þar sem hann óskar eptir, að fá sanngjarnt endurgjald fyrir húðir, 
er landlæknirinn fyrirskipaði að skyldi brenna til tryggingar gegn útbreiðslu 
á miltisbrandi vorið 1892 á heimili hans. Með tilliti til hinna sjerstöku 
fyrirliggjandi atvika samþykkti amtsráðið að veita beiðandanum 40 kr. í 
þóknunarskyni fyrir þetta. 

Forseti lagði fram reglugjörð um notkun afrjetta, fjallskil, rjettahöld, með- 
ferð á óskilafjenaði, grenjaleitir, refaveiðar o. fl. fyrir Rangárvallasýslu, 
er samin hefir verið og samþykkt af sýslunefndinni. Amtsráðið yfirfór 
reglugjörðina, staðfesti hana og ákvað, að hún skyldi öðlast gildi frá 10. 
septbr. þ. á. 

Endurskoðunarmenn sýslusjóðsreiknings Gullbringu. og Kjósarsýslu lögðu 
fram reikninginn og gjörðu þessar athugasemdir: 
a. Sýsluvegagjald virðist oftalið um 1/2 dagsverk, kr. 1,41 (Rosmhvala- 

nesshreppur). 
b. Eptirrit af ályktun sýslunefndarinnar um niðurjöfnun sýslusjóðsgjalds og 

upphæð þess vantar, 

c. Fyrir vegagjörðir samkvæmt fylgiskjölum 15—94 virtist of mikið talið 
til útgjalda 13 kr. 75 a. — Amtsráðið samþykkti reikninginn með þess- 
um athugasemdum. 

Eptir tillögu forseta og í tilefni af landshöfðingjabrjefi 23. tebr. 1894 við- 
víkjandi þeim hluta, er Austur-Skaptafellasýsla á í sjóðum, eignum og 
skyldum suðuramtsins og sem samkvæmt lögum nr. 17, 16. septbr. 1893 á 
að skiptast austuramtinu, tók amtsráðið þetta fram: að það legði það til, að 
það, sem suðuramtið ætti afgangs skuldum, skyldi skiptast milli Austur-Skapta- 

fellssýslu á aðra hliðina og Suðuramtsins á hina hliðina eptir meðaltali 

samanlagðra fasteignar- og lausafjárhundraða um síðastliðin 3 ár, og að það, 
sem Austur-Skaptafellssýsla kann að eiga tilkall til eptir þessari skiptingu, 
verði henni útlagt með skuldabrjefum búnaðarskólasjóðs suðuramtsins eptir 

samkomulagi milli hlutaðeigandi amtmanna. Jafnframt gat amtsráðið þess, 

að eign og skuldir suðuramtsins væru 

Í. Eignir: 

a. Búnaðarskólasjóðurinn (peningar og skuldabrjef). 

b. Eptirstöðvar jafnaðarsjóðsreikningsins. 
c. Hvanneyri, jörð og hjáleigur, hús og byggingar, bú og búsmunir og 

útistandandi lán. 

II. Skuldir: 

a. Skuldir til -andssjóðs út af kaupum á Hvanneyri, byggingu þar og 
skólastofnun. 

Skuld til kirkjusjóðs fyrir kirkjubvggingu á Hvanneyri. så
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Skuldir, er hvíla á búinu á Hvanneyri. 

d. Skuld amtsins út af byggingu Ölfusárbrúarinnar (kr. 10000,00). 

Siðan var fundi frestað til næsta dags. 

Næsta dag, 23. júní, kl. 11 f. hád., var fundur aptur settur og haldið 

áfram, og kom þá til umræðu: 

G 

Endurskoðunarmenn sýslusjóðs- og sýsluvegareiknings Borgarfjarðarsýslu 

1893, lögðu reikningana fram, og voru þeir samþykktir með þessum athuga- 

semdum: 

A. Vid sýslusjóðsreikninginn: 

a. Fylgiskjal nr. 22, kvittun fyrir 40 kr. yfirsetukonulaunum vantar, og 

ber að senda. 

b. Fylgiskjal nr. 28, kvittun fyrir 4 kr. til Hjálms Jónssonar í Þingnesi 

vantar, og ber að senda. 

c. Reikningsbaldara ber að innheimta eptirstöðvar af sýslusjóðsgjaldinu, 

sem er útistandandi hjá hreppunum, einkum ef þær stafa frá fyrri ár- 

um, sem virðist eiga sjer stað. 

B. Við sýsluvegasjóðsreikninginn: 

a, Fylgiskjal nr. 23, kvittun fyrir vegabótum í Skilmannahreppi 

og ber að senda. 

b. Fylgiskjal nr.25, kvittun fyrir greiddum skuldum varasjóðs, kr. 356,941/2, 

vantar og ber að senda. 

c. Reikningshaldara ber að innheimta útistandandi eptirstöðvar af sýslu- 

vegagjaldi hreppanna. 

d. Á aðalfundi 5.—6. júlí 1892 athugaði amtsráðið við sýsluvegareikning 

Borgarfjarðarsýslu fyrir árið 1891, að sú venja, sem virtist eiga sjer 

stað í þessari sýslu, að hreppsnefndum sje að nokkru leyti leyft að 

, vantar, 

greiða sýsluvegagjaldið í vinnu, gæti eigi staðizt eptir vegalögunum, og 

að sú venja hefði skaðlegar afleiðingar. Þar sem þessi venja virðist 

eigi enn alveg afnumin, þykir amtsráðinu ástæða til að endurtaka þessa 

athugasemd. 

Í sambandi við yfirlýsingu amtsráðsins á síðasta fundi, Jljet amtsráðið enn 

af nýju Í ljósi, að því þætti mjög æskilegt, að kostnaði við kennslu heyrn- 

ar- og málleysingja, svo og kostnaði við sáttamálefni væri ljett af jafnaðar- 

sjóði, og að kostnaður þessi yrði greiddur af landssjóði. Amtsráðið fól for- 

seta sínum að bera þessi málefni fram við landsstjórnina. 

Forseti lagði fram yfirlit yfir efnahag búnaðarskólans á Hvanneyri í far- 

dögum 1894, með virðingargjörð yfir allar eigur skólans, og öðrum skýrsl- 

um um innieign og skuldir o. fl, úttektargjörð á hinni nýbyggðu kirkju á 

Hvanneyri, reikning kirkjunnar fardagaárið 1892— 1893, reikning skólabús- 

ins 1893—1894, með skýrslum um fjárhag búsins, skýrslur um unnar jarða- 

bætur skólans o. fl. Voru skýrslur þessar athugaðar, og sýslumaður Guðlaug- 

ur Guðmundsson kosinn til að endurskoða reikninga skólans, og skyldi síðan 

prenta yfirlit yfir fjárhagsástand og efnahag skólans. — Um leið og forseti 
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skyrdi frå kirkjubyggingu og åsigkomulagi husa å Hvanneyri, stakk hann 
upp á því, eptir tillögum stjornarnefndar skólans og áskorun bústjórans, 
að nú Í sumar skuli lengja skólahúsið um 9 álnir, og verði haft bæði lopt 
og kjallari í því, sem byggt verði, og að lán verði tekið til þessa, annað- 
hvort í landssjóði eða í bankanum, alls að upphæð 3000 krónur. Var 
þetta samþykkt, og var forseta falið að taka lánið, að fengnu samþykki 
landshöfðingjans, og að láta síðan framkvæma verkið. 

Forseti lagði fram brjef frá skólanefndinni, dags. 11. þ. m., þar sem 
nefndin fer fram á, að keypt verði ýms áhöld til skólans, gjört við pen- 
ingshús o. fl, og var forseta falið að láta framkvæma þetta, eptir því sem 
þörf krefði og fjárhagur skólans leyfði. 

Amtsráðinu þykir nauðsyn til, að nákvæmt eptirlit verði haft með útflutn- 
ingi á sauðfje, og felur forseta á hendur, að framfylgja ályktun amtsráðs- 
ins viðvíkjandi skoðun á úttlutningsfje, er gjörð var á aðalfundi amtsráðs- 
ins 1892. 

Fundarbók var því næst upp lesin og samþykkt. 

Fundi slitið. 

Íslands suðuramt, Reykjavík, 27. júni 1894. 

Kristján Jónsson, 

settur, 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Amtsbókasafnsins í Stykkishólmi árið 1898. 

Tekjur: kr. a. 

Eptirstöðvar við árslok 1892... 9,37 
Landssjóðssiyrkur 1898. 0... 200,00 

  

Samtals kr. 209,37 

Gjöld: 
Fyrir umsjón með bókasafninu 1893 . .......... 380,09 
Fyrir brunabótagjaldið 18%/55. „ . 10,00 
Fyrir bókband eee eee eee... 81,65 
Eptirstöðvar vid årslok 18983, . . . 072 

Samtals kr. 209,37 
Islands vesturamt, Reykjavik, 30. april 1894. 

Kristjån Jønsson, 

settur, 

 



Stjórnartíðindi B 14. 97 

rað Skýrsla 
um aðalfund amtsráðsins í Norðuramtinu 12.— 14. júli 1694. 

Ar 1894, fimmtudaginn 12. júlí, var aðalfundur amtsráðs Norðuramtsins 

settur og haldinn á Akureyri af settum amtmanni Klemens Jónssyni, forseta 

amtsráðsins, ásamt amtsráðsmönnunum Benidiki Blöndal í Hvammi, Ólafi Briem 

á Álfgeirsvöllum og Magnúsi Sigurðssyni á Grund. Amtsráðsmaðurinn úr Þing- 

eyjarsýslu, Benidikt sýslumaður Sveinsson eða varamaður hans, prófastur Árn 

Jónsson á Skútustöðum, voru ekki mættir. 

Á fundinum komu þessi mál til umræðu: 

1. Forseti minntist á lát Einars umboðsmanns Asmundssonar í Nesi, sem hafði 

verið í amtsráðinu alla tíð frá því amtsráðin komust á og gegnt því starfi 

með jafn-miklum sóma og öðrum störfum. Samkvæmt útskript úr gjörða 

bók sýslunefndarinnar í Suður-Þingeyjarsýsiu viðvíkjandi fundar! taldi henn- 

ar 1618. apríl þ. á, var kosinn amtsráðsmaður fyrir þann kjörtíma, er 

Einar Ásmundsson hafði átt eptir, sem sje til ársloka 1897, sýslumaður 

Benidikt Sveinsson á Hjeðinshöfða, og var þessi kosning tekin gild af 

amtsráðinu. Forseti gjörði þá athugasemd, að endurrit af kosningargjörð- 

inni hefði hann eigi meðtekið, sbr. 2. gr. laga 11. júlí 1890, um breytingu 

nokkra á tilsk. 4. nóvbr. 1872, um sveitastjórn á islandi. 

9. Samkvæmt tramlögðum útskriptum úr gjörðabókum sýslunefndanna í Húna- 

tað þeirra sem 

u Benidikt umboðsmaður 
vatnssýslu og Eyjafjarðarsýslu, voru kosnir í amtsráðið í sí 

ganga áttu úr því 31. desbr. 1894, í Húnavatnssýsl 

Blöndal í Hvammi endurkosinn og sem vara-amísráðsmaður síra Stefán 

Jónsson á Auðkúlu, í Eyjafjarðarsýslu Stefán kennari Stefánsson á Möðru- 

    

  

völlum í stað Magnúsar Sigurðssonar á Grund og sem vara amtsráðsmaður 

Magnús Sigurðsson á Grund í stað Daviðs prólasts Guðmundssonar á Hofi. 

Þessar kosningar voru samþykktar og gilda fyrir 6 ár frá 1. jan. 1895. 

3. Framlagður var reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Norðuramts- 

ins 1893 með fylgiskjölum. Við reikning þenna fannst ekkert að athuga 

og var hann þvi samþykktur. 

4. Framlagðir voru til rannsóknar eptirfylgjandi reikningar yfir tekjur og 

gjöld ýmsra sjóða fyrir 1895; 

a. Búnaðarsjóðs Norðuramísins, 

b. Styrktarsjóðs fátækra ekkna og munaðarlausra barna í Eyjafjarðar- 

sýslu og Akureyrarkaupstað og 

c. Prentsmiðjusjóðs Norðuramtsins. 

Reikningar þessir voru endurskoðaðir og ekkert að reikningunum a. 

og c. fundið, en að því leyti er snertir reikninginn b. fyrir 1891 skýrskot- 

aði forseti til þess, sem gjörst hafði á fundi amtsráðsins 1.—ð. júní 1892 

(sbr. Stj.tíð. 1892, B. bls. 160) og á fundi þess 14— 16. júni 1895 (sbr. 

Stj.tíð. 1893, B. bls. 103—104) og gat þess, að hann hefði enn einu sinni 

skorað á fyrrum sýslumann St. Thorarensen, að borga þær 54 kr. 30 a. Í 

1. dag septembermán. 1894, 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1894, 
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sjóðinn, sem ráðið hefði talið honum til ábyrgðar út af greiðslu landsskulda 
af jörðum sjóðsins 1891, en hann hefði óskað eptir, að málið yrði borið 
undir landshöfðingja fyrst, eins og amtsráðið einnig hafði ákveðið, sbr. 52. 
gr. 2. tilsk. 4. maí 1872, um sveitastjórn á Íslandi. Forseti hafði síðan 
skrifað landshöfðingja ýtarlega um þetta mál 21. nóvbr. f. á., og var nú 
framlagt brjef hans 5. jan. þ. á., og lætur hann þar í ljósi að krafa amts- 
ráðsins sje á gildum rökum byggð. 

Forseti lagði síðan málið til sátta og lagði fram útskript úr sáttabók 
Akureyrarsáttaumdæmis, en samkvæmt henni hafði hann gjört þá sætt við 
hina fyrri stjórnarnefnd sjóðsins upp á væntanlegt samþykki amtsráðsins, 
að st. Thorarensen borgaði fyrir hönd meðstjórnenda sinna 35 krónur til 
sjóðsins innan 1. ágúst næstkomandi.  Amtsráðið samþykkti þessa sátt. 

Forseti lagði fram brjef hins núverandi sýslumanns í Eyjafjarðarsýslu, 
25. Jan, þ. á, þar sem hann fer þess á leit, að amtsráðið vildi breyta úr- 
skurði sínum frá í fyrra á reikningi sjóðsins 1892, sbr. skýrslu um fund 
amftsráðsins Í4.—16. júní f. á. Stjórnartíð. 1893, B. bls. 104., og láta falla 
niður hina úrskurðuðu ábyrgð 22 kr. 20 a. 

Eptir framkomnum upplýsingum og atvikum ályktaði amtsráðið að 
ábyrgð þessi mætti falla niður. 

Amtsráðið veitti kvennaskólanum á Laugalandi 300 kr. styrk úr Jafnaðar- 
sjóði fyrir yfirstandandi ár, og var framlögð skýrsla um framkvæmdir 
skólans á árinu 1893 og 1894 og reikningur skólans með fylgiskjölum fyrir 
1893. 

Í tilefni af erindi frá frú Valgerði Þorsteinsdóttur, forstöðukonu 
kvennaskólans á Laugalandi, þar sem hún kærir yfir því, að stjórnarnefnd 
skólans vilji eigi útborga dóttur sinni Jóhönnu 40 kr. af kaupi hennar, sem 
kennslukonu næstliðinn vetur, álítur amtsráðið að þetta mál sje sjer óvið- 
komandi, en vísar því til sýslunefndarinnar í Eyjafjarðarsýslu, sem hefur 
aðal-stjórn skólans á hendi, og vill meiri hluti amtsráðsins um leið geta 
þess, að eptir framkomnum upplýsingum, virðist sanngirni mæla með því, 
að Jóhanna fái þessar umræddu krónur. 

Út af því að sýslunefndin í Skagafjarðarsýslu og stjórnarnefnd kvenna- 
skólans á Ytri-Ey sækja um jafna hluttöku af prentsmiðjusjóðnum eins og 
kvennaskólanum á Laugalandi er veitt, leiðir amtsráðið athygli hlutað- 
eiganda að því, að þessi sjóður er að eins ætlaður til styrkveitinga handa 
námsmeyjum á kvennaskóla í Eyjafjarðarsýslu og hámspiltum á gagnfræða- 
skólanum á Möðruvöllum, sbr. stofnunarskrá sjóðsins 29. júlí 1886 (Stjórn- 
artíð. 1886, B. bls. 125) enda var enginn annar kvennaskóli til í Norður- 
og Áusturamtinu en skólinn á Laugalandi, þá er eigur prentsmiðjunnar 
voru gefnar til kvennaskólans. 

Amtsráðið veitti kvennaskólanum á Ytri-Ey 300 kr. úr jafnaðarsjóði fyrir 
yfirstandandi ár, og voru framlagðar skýrslur um kennsluna á skólanum 
1893 og 1894, og endurrit af reikningi skólans fyrir 1892 og 1893. 
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Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns Norðuramtsins fyrir 1893 var 

endurskoðaður og samþykktur. Til safnsins veitti amtsráðið 200 kr. úr 

jafnaðarsjóði. Á fundi sínum 3.—6. júní 1891 hafði amtsráðið ályktað, að 

aðrir en þeir, sem eiga heima á Akureyri, skyldu frá nýjári 1892 lausir 

við að greiða 2 kr. árstillag það, sem hingað til hafði verið áskilið fyrir 

notkun safnsins. Forseti skýrði frá, að sjer hefði verið tjáð, að menn á 

næstu grösum hefðu hjálpað bæjarbúum til að fá bækur til láns ókeypis, 

sem sje með því, að taka þær til láns handa þeim. Amtsráðið ákvað því, 

að allir þeir, sem vildu nota safnið, skyldu frá nýjári 1895 greiða 1 kr. í 

árstillag. 

Forseti lagði fram brjef frá búnaðarfjelagi Suðuramtsins 19. febúar þ. á., 

þar sem það tilkynnir amtsráðinu, að því standi opið að ganga i nefnt 

búnaðarfjelag samkvæmt brjefi þess 12. april Í. á. 

Amtsráðið sá sjer eigi fært að taka þessu tilboði af sömu ástæðum, sem 

teknar eru fram á síðasta fundi, sjá (Stj.tíð. 1893, B. bls. 104). 

Amtsráðið samþykkti framlagðan reikning sýslumannsins Í Eyjafjarðarsýslu 

yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs sýslunnar fyrir 1898, sem sýslunefndin 

þar hafði endurskoðað. Reglugjörð sjóðsins hefir hlotið staðfesting konungs, 

sbr. Stj.tíð. 1893, B. bls. 205. 

Framlagt var nýtt frumvarp til reglugjörðar um grenjaleitir og eyðing refa 

í Skagafjarðarsýslu.  Amtsráðið staðfesti það til "að öðlast gildi 1. janúar 

1895. 

Amtsráðið samþykkti með orðabreytingum tillögur sýslunefndarinnar í 

Skagafjarðarsýslu um aðra skipun á yfirsetukvennaumdæmunum þar austan 

Hjeraðsvatna með Hegranesinu. — Amtsráðið óskar eptir að þessi breyting 

verði birt í Stjórnartíðindunum, eins og hinar fyrri breytingar á hinni upp- 

haflegu skipun yfirsetukvennaumdæmanna frá 1876. 

Ráðið fann eigi ástæðu til þess, að tiltaka neitt um aðseturstaði yfir- 

setukvenna, þar sem það býst við, að sýslunefndir yfir höfuð annist um 

það fyrir tilstilli hreppsnefnda, að yfirsetukonur sjeu sem bezt settar Í sin- 

  

um umdæmum. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu, dags. 19. marz 

þ. á., ásamt útskrift úr gjörðabók sýslunefndarinnar viðvíkjandi fundarhaldi 

hennar 1.—10. marz þ. á., og fer sýslunefndin þess á leit, að amtsráðið 

veiti samþykki sitt tíl þess, að sýslunefndin taki 15000 kr. lán úr landssjóði 

Sigtryggi snikkara Jónssyni til handa, sem endurborgist með 69/o á 28 árum, 

til þess að koma upp tóvinnuvjelum á Oddeyri þannig að Sigtryggur setti 

vjelarnar að veði fyrir láninu og þar tilheyrandi hús og áhöld, sem allt 

skyldi vera minnst 15000 kr. virði, og auk þess veð í fasteign eða vá- 

tryggðu húsi fyrir !/s lánsupphæðarinnar; skyldu 1 hndr. íjörðu, sem sýslu- 

nefndin tekur gilda, eða 100 kr. af virðingarverði hins veðsetta húss, jafn- 

gilda 100 kr. af láninu; lánið skyldi hann þar að auki hafa rentulaust í 

eitt ár, og skuldbindur hann sig til þess að sigla til útlanda, og dvelja þar 
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vetrarlangt, til þess að kynna sjer þessa iðnaðar grein. — Sýslunefndin 
áskilur sjer rjett til þess að hafa  eptirlitsmenn, sem liti eptir rekstri at- 
vinnunnar og fjárhag, eptir því, sem nánara yrði tiltekið í samningi milli 
sýslunefndar og lántakanda. 

Amtsráðið gaf samþykki sitt til þess, að sýslunefndin tæki þetta lán. 
Amtsráðið samþykkti að sýslunefndin í Skagfjarðarsýslu veitti Sigurði 
hreppstjóra Ólafssyni 500 kr. úr sýslusjóði til þess að kynna sjer í útlönd- 
um tóvinnuvjelar og rekstur þeirra; en sýslunefndin hefur í hyggju, að 
taka 20,000 kr. lán úr landssjóði til þess að koma upp tóvinnuvjelum. 
Út af framlögðu brjefi sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu 5, marz þ. á., 
þar sem hann fyrir hönd sýslunefndarinnar leitar samþykkis forseta til þess, 
að nefndin hafi á fundi sínum 20.—23. febr. þ. á. ályktað að verja mætti 
allt að því 70 kr. úr sýslusjóði til að ljetta fyrir mönnum með greiðslu 
ferjutolla, sem þyrftu að sækja alþingiskjörþing það, sem haldast ætti í 
Skagafjarðarsýslu fyrst í júní, skýrði forseti frá því, að hann í brjefi 16. 
marz þ. á. hafi látið í ljósi, að hann þyrði ekki upp á sitt eindæmi að 
samþykkja þetta, og mundi hann leggja mál þetta fyrir amtsráðið, sem 
hann nú gjörði. 

Amtsráðið fann eigi ástæðu til að samþykkja, að þess háttar útgjöld 
yrðu borguð úr sýslusjóði. 

Með skýrskotun til skýrslu þeirrar, sem forseti hafði látið amtsráðinu í tje 
á fundi þess 14.— 16. júní f. á. um hluttekning Suður-Þingeyjarsýslu í bún- 
aðarskólanum á Eyðum, skýrði hann enn fremur frá því, að hann eptir 
æmtsráðsfund í Austuramtinu 22. og 23. ágúst f. á, hefði skrifað lands- 
höfðingja um þetta mál 2. sept. f. á, og lagt það til, að honum mætti 
þóknast að fyrirskipa, að Norður-Þingevjarsýsla gengi í fjelag við Múla- 
sýslurnar um nefnt skólahald með þeim skilmálum, sem nefndar sýslur 

hafa gefið kost á, og að búnaðarskólagjaldið úr Norður-Þingevjarsýslu, 
leggist til nefnds skóla. Tt af þessu hafði landsh. í brjefi 11. októbr. f. á. 
sem var framlagt, sagt svo fyrir, að forseti amtsráðsins tilkynnti sýslu- 
nefndinni í nefndri sýslu tilboð sýslunefndanna í Múlasýslunum og hjer að 
lútandi ályktun amtsráðsins, og leitaði enn á ný yfirlýsingar sýslunefndar- 
innar í Norður-Þingevjarsýslu, hvort hún eigi vildi hlýta þannig löguðu 
sambandi, eða hjeldi fast við þann kost, að vera heldur fyrir utan sam- 
bandið. Þetta hafði svo forseti gjört í brjefi, dags. 31. október f. á. Nu 
mátti sjá af útskriftúr gjörðabók sýslunefndarinnar í Norður-Þingeyjarsýslu, 
frá fundarhaldi hennar 9.—10. apríl þ. á., að nefndin vill hvorki ganga Í 
samband við Eyðaskólann nje aðra skóla með því fyrirkomulagi, sem nú 
sje á þeim. Með því amtsráðinu þykir það sýnt eptir þessu, að Norður- 
Þingeyjarsýsla eigi ætlar sjer að ganga í sambandið með Eyðaskólann eða 
aðra búnaðarskóla, þá vill það enn á ný leggja það til, að landshöfðingi 
skipi svo fyrir, að Norður-Þingeyjarsýsla skuli taka þátt í búnaðarskóla- 
haldinu á Eyðum, með þeim sömu skilmálum og áður hafa verið teknir
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fram, með því amtsráðið verður að álíta, að hann hafi fullt vald til þess 

samkvæmt tilskipun 12. febr. 1872. 

Þar næst var rædd og samþykkt svohljóðandi 

Áætlun 

um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Norðuramtsins 1895. 

  

Tekjur: 

1. Áætlaðar eptirstöðvar . . . . . . . . . kr, 1000,00 
2. Jafnaðarsjóðsgjald „ . . . . . . . . . — 3200,00 Kr. 4200,00 

Gjöld: 
1. Til amtsráðsins 0... — 400,00 

2. — sáttamála eee 20,00 

3. — heilbrigðismála eee er, 400,00 

4. — menntamála: 

a. Kvennaskólans á Laugalandi .… …. kr. 300,00 

b. —— - YtriEy . . . . . . — 300,00 

c. Amtsbókasafnsins „0... .— 200,00 — 800,00 

5. Til heyrnar. og málleysingja . . 0... 0... 0. — 1700,00 

6. 8. afborgun af lánum til Skj álfandabrúar „0... — 118,52 

7. Kostnaður við fangahúsið á Akureyri . . . . . . . - — 50,00 

8. Óviss útgjöld . 0... — 148 
  

kr. 4200,00 

Forseti skýrði frá framkvæmdum á aðalpóstvegum hjer í amtinu á sumr- 

inu og frá fjárveitingum landsh. til vegagjörða á yfirstandandi ári. Amts- 

ráðið ályktaði að fara þess á leit við landshöfðingja, að trjebrú yrði sem 

fyrst sett á Valagilsá, með því hún, eins og alkunnugt er, er nær ófær 

meiri hluta vorsins og illfær að sumarlagi. 

Út úr tillögum sýslunefndarinnar í Suður-Þingeyjarsýslu, um að láta 

gjöra við pósveginn í Ljósavatnsskarði hjá Sigríðarstöðum, sem bráðleg 

nauðsyn bæri til, ályktaði amtsráðið að það gæti eigi sinnt þessu máli, 

vegna þess að engar skýrslur eða upplýsingar lægju fyrir um veg 

þennan. 

Sýslumaðurinn í Eyjafjarðarsýslu hefir í brjefi, dags. 1. mai þ. á., sem var 

framlagt, leitað samþykkis amtsráðsins til þess, að sýslunefndin hefði eins 

og sýsluvegasjóðsreikningurinn 1893 einnig ber með sjer, varið 200 kr. til 

þess að brúa Yxnadalsá á hreppavegi og ennfremur til þess, að taka jafn- 

mikla upphæð úr sjóðnum á yfirstandandi ári til þessarar brúar, sem 

Skriðuhreppsbúar hafa skotið saman 300 kr. til og sem væri nú fullgjör. 

Amtsráðið gaf samþykki sitt til þessa. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Þingeyjarsýslu 19. maí þ. á. og 

26. júní þ. á. og þar með fylgjandi endurrit úr gjörðabók sýslunefndarinn- 

ar í Suður-Þingeyjarsýslu frá fundarhaldi hennar 16.—18. apríl þ. á, þar 
sem leitað er samþykkis amtsráðsins til þess, að sýslufjelagið taki 600 kr.
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lån til bess ad styrkja tóvinnuvjelafyrirtæki Magnúsar Þórarinssonar á 
Halldórsstöðum. Amtsráðið gaf samþykki sitt til þessa. 

20. Forseti lagði fram erindi nokkurt, dags. 28. febr. þ. á. frá hreppsnefndinni 

29, 

i Staðarhreppi í Skagafjarðarsýslu þar sem hún lýsir yfir óánægju sinni 
með úrskurði þá, sem sýslunefndin í nefndri sýslu hefir lagt á sveitar- 
reikning nefnds hrepps fyrir 1891—92, og óskar eptir að amtsráðið rjetti 
hlut hreppsins gagnvart hjeraðslækni Árna Jónssyni á Vopnafirði, sem 
hafði oddvitastörf á hendi í fyrnefndum hreppi til fardaga 1899, 

Með því amtið hefir úrskurðað þetta mál með brjefi 16. april þ. á., þá 
sá amtsráðið enga ástæðu til að leita álits sýslunefndarinnar í Skagafjarð- 
arsýslu, en áleit nægja að sýslumanninum yrði falið að virta hreppsnefnd- 
inni fyrnefnt amtsbrjef, og að taka það fram, að hafi hallærislánið frá 1887 
eigi verið notað fullkomlega eins og strangt tekið hefði átt að gjöra, þá 
væri það á ábyrgð allra hreppsnefndarmannanna, sem sje meðnefndar- 
manna hjeraðslæknis Árna Jónssonar, og þeirra að leita meints rjettar síns 
Sagnvart honum með lögsókn. 
Sökum þess að Páll Jónsson barnakennari á Akureyri eigi hafði sjeð sjer 
fært að nota styrk þann, 200 kr., sem amtsráðið í fyrra veiti honum úr 
jafnaðarsjóði yfirstandandi ár, til þess að kynna sjer kennslu aðferð á 
barnaskólum í Danmörku og annað er að kennslu lýtur, endurnýjaði amts- 
ráðið fjárveitinguna til næsta árs eftir beiðni hans. 
Framlögð voru eptirfylgjandi skjöl og reikningar viðvíkjandi búnaðarskól- 
anum á Hólum: 

a. Prentuð skýrsla um búnaðarskólann 1892— 93. 
Endurrit af gjörðabók stjórnarnefndarinnar frá 1.—9. og 15. maí 1894. 

e. Samrit af reikningi yfir tekjur og gjöld skólasjóðs 1893— 94. 
d. Endurrit af úrskurði amtssáðsins á skólasjóðsreikningnum 1891—92, 

með áritun stjórnarnefndarinnar. 
e. Endurrit af úrskurði amtsráðsins á fjárhagsreikningi skólans 1891—-92 

með áritun stjórnarnefndarinnar um fullnustugjörð. 
f. Endurrit af úrskurði amtsráðsins á reikningi skólabúsins 1891—92, með 

áritun stjórnarnefndar um fullnustugjörð. 
Endurrit af úrskurði amtráðsins á reikningi Hólakirkju 1891-— 92, með 

áritun stjórnarnefndar um fullnustugjörð. 
h. Reikningur yfir tekjur og gjöld skólasjóðs 1892—93, með fylgiskjölum, 

athugasemdum endurskoðenda og svörum stjórnarnefndarinnar. 
i. Fjárhagsreikningur skólans 1892—93, með athugasemdum og svörum. 

k Reikningur skólabúsins 1892—93, með fylgiskjölum, athugasemdum end- 

urskoðanda og svörum skólastjóra. 

1. Skrá vfir innstæðufje skólasjóðs 14. maí 1898. 

m. Skrá yfir innstæðu skólabúsins 14. maí 1898. 

n. Reikningur yfir tekjur og gjöld Hólakirkju 1892—93 með fylgiskjölum. 
o. Skrá yfir innstæður kirkjunnar á Hólum. 

%
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Amtsráðið yfirfór þessi skjöl og úrskurðaði athugasemdir endurskoðenda 

við reikningana. 

Forseti lagði fram brjef stjórnarnefndar Hólaskóla 15. maí þ. á. þar sem 
hún fer þess á leit, að amtsráðið vilji mæla með því við landshöfðingja, 

að Hólar í Hjaltadal verði ákveðinn bústaður hins væntanlega dýralæknis 

í Norður- og Áusturamtinu, sem skipa á samkvæmt lögum 2. októbr. 1891, 

um skipun dýralækna á Íslandi, og hefir stjórnarnefndin tilfært ástæður 

fyrir ósk sinni. 

Með því amtsráðið verður að viðurkenna, að það sje mjög mikið í það 

varið, að dýralæknar geti kennt helztu atriðin, sem lúta að dýralækning- 

um, við búnaðarskóla, og Í öðru lagi álítur að ástæður stjórnarnefndarinn- 

ar sjeu á góðum rökum byggðar, þá vill það mæla sem bezt fram með 

því, að hinn fyrirhugaði dýralæknir í Norður- oð Austuramtinu setjist að 

á Hólum. 

Forseti lagði fram brjef stjórnarnefndar Hólaskólans, dags. 9. maí þ. á. 

þar sem hún fer þess á leit að amtsráðið taki 20000 kr. lán úr landssjóði, 

sem afborgist og ávaxtist með 60/o árlega í 28 ár, til þess með þessu móti 

að >„convertera> þeim lánum úr landssjóði og úr landsbankanuin sem nú 

hvíla á skólastofnuninni, sem sje 10769 kr. 44 a. og 6000 kr., og til þess 

að borga ýms bráðabirgðalán, sem falla í gjaldaga á yfirstandandi ári, að 
upphæð 5148 kr. 86. 

Amtsráðið áleit að það væri æskilegt að draga skuldirnar saman Í eitt, 

og fá þá upphæð sem þyrfti á einum stað með sæmilegum kjörum, og á- 

kvað því, ef samþykki landshöfðingja fengist, að fá lán úr landssjóði 20000 

kr., sem afborgist og ávaxtist á 28 árum með 60/o á ári hverju, og fól 

amtsráðið forseta sínum að gjöra þær ráðstafanir, sem með þarf, til þess 

að fá hið umrædda lán úr landssjóði og undirskrifa skuldabrjef þar að lút- 

andi fyrir hönd þess. 

Amtsráðið ákvað að framvegis skuli árlega framfara ýtarleg skoðun á öllu 

því fje, sem flutt er út lifandi á hverju hausti. Var forseta falið að brýna 

fyrir lögreglustjórum, að kveða hæfilega marga menn til þess að fram 

kvæma starfa þenna eftir bezta megni og þekkingu. Að loknu starfi skulu 

skoðunarmenn gefa vottorð upp á æru og samvizku, að þeir álíti ekkert 

varúðarvert við útflutning fjárins. Slíkt vottorð skal fylgja hverjum skips- 

farmi af útfluttu sauðfje og endurrit af því sendast forseta  amtsráðsins. 

Borgun til skoðunarmanna greiðist úr jafnaðarsjóði. 

Amtsráðinu hefur borizt skýrsla um, að stúlkubarn, að nafni Málmfríður 

Einarsdóttir, á Rauðhúsum í Eyjafirði, 12 ára gömul, sje fötluð á heyrn og 

máli, jafnvel þótt vafasamt sje, hvort hún geti talizt daufdumb. Áleit ráðið 

skylt, að hlutast til um kennslu stúlku þessarar, samkvæmt tilsk, 26. febr. 

1872, en áður en hún yrði send á skóla var samþykkt, að koma henni til 

lækninga hjá hjeraðslækni Ásgeir Blöndal, er sjerstaklega hefur lagt stund 

á eyrnalækningar. Svo framarlega sem hún fær eigi bót meina sinna, er 
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forseta amtsráðsins falið á hendur, að koma henni til kennslu annaðhvort 

innanlands eða erlendis eptir samráði við nefndan hjeraðslækni. 

Á fundi sínum 14.—16. júní f. á. hafði amtsráðið frestað til næsta aðal- 

fundar síns, að taka nokkra ákvörðun út af framkominni beiðni frá „Funda- 

fjelagi Eyfirðinga< um styrk til sunnudagaskóla í Eyjafirði, sem sje til 

áhalda og kennslu á komanda ári, þegar skýrslur væru komnar til for- 

seta um áramótin. 

Með því engar skýrslur eru enn komnar, frestaði amtsráðið að taka 

nokkra ákvörðun um þetta mál fyrr en á næsta aðalfundi, ef skýrslur 

lægju þá fyrir. 

Fram lögð voru eptirnefnd eptirrit af gjörðabókum sýslunefnda, sem voru 

yfir farin. 

a. Frá Húnavatnssýslu fundargjörðir frá 20. júní og 16. desbr. 1893 og frá 

26. febr. til 2. marz þ. á 

b. Frá Skagafjarðarsýslu, fundargjörðir frá 22.—23. febr. þ. á. 

Frá Eyjafjarðarsýslu, ftundargjörðir frá 7T.— 10. marz þ. á. 

d. Frá Suður-Þingeyjarsýslu, fundargjörðir frá 16.—18. april þ. á. Við 

þessa fundargjörð er það að athuga, að hækkun ferjutolla við höfuð- 

ferjuna á Skjálfandafljóti undan Skriðuhverfi ber að leggja undir sam- 

þykki amtsins, sbr. kgsbr. 29. april 1776, 6. gr. 

Fram lagðir voru eptirfylgjandi sýslusjóðsreikningar fyrir 1893, sem for- 

seti hafði yfirfarið til rannsóknar og úrskurðar amtsráðsins. 

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 því samþykktur. 

c. Við reikninginn úr Eyjafjarðarsýslu fannst það að athuga, að sýslu- 

sjóðsgjaldið úr Þóroddsstaðahreppi er oftalið um 9 a. og verður því sjóð- 

ur til næsta árs 132 kr. 99 a. 

d. Við reikuinginn úr Suður-Þingeyjarsýslu fannst ekkert að athuga og 

var hann því samþykktur, þó með því skilyrði, að einhver grein yrði 

gjörð fyrir skuld Magnúsar Þórarinssonar á Halldórsstöðum, nú alls 

kr. 565,98, út af tóvinnuvjelaláninu, sem sýslufjelagið er skrifað fyrir. 

Forseti skýrði frá því, að sýslusjóðsreikningurinn fyrir 1892 yrði sam- 

kvæmt úrskurði amtsráðsins á fundi þess 14.— 16. júní f. á. ekki sam- 

þykktur fyr en skil yrðu gjörð að því leyti, er snertir ógoldnar afborg- 

anir upp Í og rentur af láni Magnúsar Þórarinssonar fyrir 1892, sem 

er að upphæð 121 kr. 98 a. samkvæmt brjefi sýslumannsins, dags. 12. 
jan. 1894. Að öðru leyti er úrskurði amtsráðsins fullnægt. 

  

Q 

30. Fram lagðir voru til úrskurðar og rannsóknar eptirfylgjandi sýsluvega- 
sjóðsreikningar fyrir 1898, sem forseti amtsráðsins áður hafði yfir farið. 
a. Við reikninginn úr Húnavatnssýslu frá 1892 er úrskurði amtsráðsins 

fullnægt. (Framh.)
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Skýrsla 
um aðalfund amtsráðsins í Norðuramtinu 12.— 14. júlí 1894. (Framh.). 

Við reikninginn fyrir 1893 fannst að athuga: 

1. Endurrit af úttektum og vegabótas a ” 

2. Sýsluvegasjóðsg in er al 

4    

      

maðurinn hefir lofað að senda 

= 29
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O
 a 

í 
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ingurinn, 419 kr. 23 a. að 

lardshöfðingjabrjef 15, juli 

leyft, ad hin årlega afborgun upp i og 

låninu 1881 til vegabdta, sem var 4000 kr., 

um, mætti dragast frå pessum helmingi sysluvega 

lånid væri fullgreitt. Nu eru ad eins tilfærdar 

  

i sysluvegasjodsreikningnum, sem afborgun og 

in grein gjörð fyrir afganginum, 119 kr. 23 a. 

ur að borga í landssjóð eða fá leyfi landshöfðing 

henni til tiltekinna vegabóta á aðalpóstvegi Í 

RÁN 

til landshöfðingj 

Eptirleiðis her að færa til útgjalda í 

helming gjaldsins, sem leggst til 

        

að alpóst ve cg og 
oð Vo 

grein i 2 lidi: a. Borgun lánsins og vaxtagreiðsla af því og b. notk- 

  

un þess, sem eptir er, til aðaipóstvega, 

  

höfðingja; tillögur nefndarinnar hjer að lútandi 

amtsráðsins áleiðis til landshöfðingja. 
  Um kostnaðinn við þessar vegabætur á aðalpóst!l 

  

eiðinni skal sömu- 

leiðis senda forseta áleiðis til landshötðingja sjerstakan reikning með 

tilheyrandi fylgiskjölum. 

Við reikninginn úr Skagafjarðarsýslu fannst ekkert að athuga, og var 

hann því samþykktur. 

Við reikninginn úr Eyjafjarðarsýslu var ekkert að athuga og var hann 

því samþykktur. 

Við reikninginn úr Suður-Þingeyjarsýslu fannst að athuga: 

I. Sýslunefndin hefir gjört eptirfylgjandi athugasemdir við reikninginn, 

en þeim er ekki svarað af reikningsbaldara. 

1. Við gjaldalið 2.: um vegagjörð í Húsavíkurhreppi. Hreppavega- 

sjóðurinn átti að leggja 7/3 part å moti %s pörtum úr sýsluvega- 

sjóði til vegarins milli Húsavíkur og Gvendarsteins, en nú álitur 

sýslunefndin, að hreppavegasjóðurinn hafi ekki fullnæg 

yrði, sem sýslunefndin þannig hafði sett í fyrra fyrir fjárveitingu 

til sýsluvega Í nefndum hreppi, sem liggi í því, að í skýrslu verk- 

stjórans eru þau 20'/2 dagsverk, sem hreppsvegasjóðurinn leggur ot DO 

st bvi skil- 

til, metin á 2 kr. 57 a. hvert, en sýslunefndin vill, að þessi dags- 

15. dag septembermán. 1894. 

Reykjavík, Ísafoldarpréntsmiðja 1884.
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verk sjeu ekki metin hærra en 2 krónur hvert, eins og venjulega 

er borgað úr sýsluvegasjóði. Sýslunefndin úrskurðar því, að hrepps- 

sjóðurinn eigi að leggja til vinnu á þessu vori til sýsluvegagjörða 

43/4 dagsverk eða 9 kr. 50 a. 

Amtssáðið, sem samkvæmt lögum er hið rjetta úrskurðarvald j 

þessum efnum, úrskurðar, að þessi athugasemd megi eptir atvik- 

um falla niðar. 

Engin skoðunargjörð liggur fyrir um vegagjörðina um Helgastaða- 

hrepp. 

Amtsráðið úrskurðar, að lögmæt skoðunargjörð eigi að vera 

komin til forseta amtsráðsins innan 3 mánaða. 

Sýslunefndin súrskurðar< um gjaldlið 7. (vegagjörð í Fnjóskadal), 

að hreppsnefndin í Hálshreppi skuli á þessu yfirstandandi ári láta 

vinna á sýsluvegi fyrir 5 kr. 50 a. sem vanti frá hreppsvega- 

sjóðnum, til þess því skilyrði væri fullnægt, sem fjárveitingin úr 
sýslusjóðnum var bundin við. 

Amtsráðið úrskurðar, að þessi athugasemd falli niður. 

„Sýslunefndin athugar og úrskurðar, að við 9. og 10. gjaldlið um 
vegagjörð frá Borgargerði að Grund og Gljúfrárbrú í Grýtubakka- 
hrepp vanti fylgiskjöl og skuli fullkomin skilagrein bíða til næsta 
árs. . 

Amtsráðið leggur þann úrskurð á þetta, að fullkomnir reikning- 
ar fyrir því verki, sem hjer er spursmál um, skuli vera komnir 
til forseta innan 3 mánaða og enn fremur nákvæmar skoðunar- 
gjörðir. 

11. Amtsráðið gjörði eptirfylgjandi athugasemdir við sýsluvegasjóðs- 
reikninginn. 

1. Gjaldalið 6, um ýmsar vegabætur á svæðinu frá Landamóti út 
Kinn, fylgir eigi lögmæt skoðunargjörð, heldur að eins vottorð 
sýslunefndarmannsins í Ljósavatnshrepp, en verkinu, sem helzt er 
fólgið í brúargjörð á læknum >Gegni<, er vel lýst í þessu vott- 
orði, og má því við svo búið standa. 

2.Gjaldalið 8 um vegagjörð á Svalbarðsströnd fylgir enginn reikn- 
ingur en að eins kvittun fyrir þeim 50 kr., sem útborgaðar hafa verið. 
Reikning yfir kostnaðinn ber því að senda forseta amtsráðsins 
innan 3 mánaða. 

Í skoðunargjörðinni er eigi tilgreint, hve breiður vegurinn sje. 
Með því skilyrði, að framanrituðum athugasemdum verði fullnægt á til- 

settum tíma, samþykkir amtsráðið þenna sýsluvegasjóðsreikning. 

Fleiri mál komu ekki til umræðu. Fundi slitið. 

Skrifstofu Norðuramtsins, 19. júlí 1894. 

Klemens Jónsson, 
settur.
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Ágrip 
af reikningi landsbankans frá 1. apríl til 30. júní 1894. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. apríl 1894 
Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán . . „0... 11,779 31 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán . . . . 2. . 2. 15,717 03 

c. Handveðslán FA …… 5,205 80 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæj jarfjelaga 0. A. 100 00 

e. Reikningslán eee eee ea 30 00 

Vixlar innleystir . 

Á vísanir innleystar . 

Seðlar frá landssjóði 

Vextir 

Diskonto . 
Ýmislegar tekjur FA ed 

Frá Landmandsbankanum (fyrir seldar ávísanir o. fl.) 

Innlög á hlaupareikning 

Sparisjóðsinnlög 

Innheimt fje fyrir aðra 

Gjöld: 

Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán  ,„ . . . 2. 2 2 0... 21,450 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán . . . 2... 2. 32,135 

G. Handveðslán „ . . . , 0... 10,780 

Víxlar keyptir 2... 

Ávísanir keyptar 

Til Landmandsbankans „ . 

Útborgað af innstæðufje á hlaupareikning FF 4 

Útborgað af sparisjóðsinnlögum „0... 106,488 05 

að viðbættum dagvöxtum . 2... 206 88 

Útborgað af innheimtu fje 

Keypt útlend skuldabrjef, að upphæð 

Útgjöld fyrir varasjóð bankans 

Akkreditiv lán . 

Kostnaður við bankahaldið (laun 0 0. A.) 

Ýmisleg útgjöld A 

Bráðabirgðaútborganir fyrir aðra 

Í sjóði 

138,168 

32,832 
44,206 
10,814 
24,000 
8,300 

791 
35 

52,474 
66,350 
99,688 

184 
1,846 

64,965 
68,260 
13,068 
52,960 
61,324 

106,694 
10 

1,000 
2,015 

502 
3,156 

138 
25 

103,724 
477,846 
  

79 

14 

21 

13 

00 

26 

64 

25 

86 

00 

42 

56 

26 
  

00 

61 

07 

42 

98 

93 

40 

00 

00 

50 

20 

18 

33 

04 

26 
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Athugasemdir : 

Landsbankinn åtti 30. juni 1894: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

    

narveðsskuldabrjef 00084. 14 833 
b. Sjálfsskuldarábyrgðarskuldabrjef „ „ 153,098 sr 
c. Handveðsskuldabrjef . ......0. 0. 61,123 00 

d. Skuldabrjef fyrir lånum gegn ábyrgð sveita- 

og bæjarfjelaga o, fl . 8888. 274 24 

17 993,009 00 

2. Kgl. rikisskuldabrjef, hljóðandi upp å 237000 kr. eptir gang- 
verði 531. desbr, f. å. . . 2 228,872 50 

3. Skuldabrjef Reykjavíkur kaupstaðar . ...... 1,500 00 
4. Erlend skuldabrjef NF 1,000 00 
ð. Víkiær 4472 TO 
6. Ávísanir FINN 2,739 00 
1. Fasteignir lagðar bankanum út fyrir lánum að upphæð . . 750 00 
8. Hjå Landmandsbankanum 2. 0... 26,406 35 
9. Akkreditiv skuld 0 eee eee 502 50 

10. Skuldir út af bráðabirgðagreiðslum . 0... 25 33 
HÍ sjóði 0 103,724 04 

1,417,501 42 
    

Seðlaskuld bankans 

  

30, juni 1894  ,., . . . .. 500,000 00 
þareikning sd. 2... 116,372 88 

sparisjóðskjörum sd... 640,738 76 

s. d. 0. 114, 121 22 
In inheimt fje Í geymslu 2 eee eee 184 56 
Varasjodur sparis 

Y 

Innstæðufje 

Innstæðufy 

   

  

   

    

Jóðs Reykjavíkur 30. júní 1894 080004. 16,232 80 
msar tekjur sem enn eru eigi lagðar við varasjóð ..... 29,851 20 

1,417,501 42 
Stjórn landsbankans 20. júlí 1894. 

m Tr. Gunnarsson. Eiríkur Briem. B. Kristjánsson. 

Reglugjörð 
um grenjaleitir og refaeyðing í Skagafjarðarsýslu. 

1. gr. 

Sjerhver hreppsnefnd skal annast um grenjaleitir og grenjavinnslu í 
heima- og afrjettarlöndum hrepps síns, og því í tæka tíð á hverju vori útnefna 
svo marga kunnuga og áreiðanlega menn, sem þörf er á, til þess að grenjaleit 
geti orðið, sem víðast sama dag; hver innanhreppsmaður er skyldur til þess 
starfa, ef forföll ekki banna, gegu sanngjarnri borgun.
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2. gr. 

Hreppsnefndin skal semja skrá yfir öll gren, sem eru i landeign hrepps- 

ins, hvar þau sjeu og hvernig á sig komin; á skrá þessa skal bæta þeim grenj- 

um, er síðar kynnu að finnast eða eru óþekkt, þá er skráin fyrst er samin. 

Hver, sem til grenjaleita er sendur, skal hafa seðil frá hreppsnefndinni um, á 

hvaða grenjum hann skal leita í hvert skipti. Fyrsta grenjaleit skal framfara 

svo snemma, sem líkindi eru til, að refir sjeu lagstir í gren, og síðan svo opt, 

sem þurfa þykir eptir áliti kunnugra manna og kringumstæðum, en þó aldrei 

sjaldnar en tvisvar sinnum; jafnan skulu 2 menn vera saman Í grenjaleit, og 

ef unnt er, skotmaður með þeim að öllu útbúinn til grenjavinnslu. 

Finnist refar á greni, má ekki yfirgefa það fyrr en skotmaður er kom- 

inn á það. Í afrjettar og heimalöndum, sem saman liggja (þótt ekki sjeu í 

sama hreppi), skulu grenjaleitir í hvert skipti framfara hinn sama dag. 

3. gr. 

Hreppsnefnd skal í tæka tíð år hvert hata ráðið áreiðanlega skotmenn 
' til grenjavinnslu i landeign hreppsins, og må enginn skotmadur innanhrepps 

skorast undan því verki án gildra orsaka; einnig ræður hreppsnefndin vöknu- 

mann, sem er vaxinn þeim starfa og skotmaður tekur gildan. Enginn má 

hafa með sjer hund á gren,. eða gjöra nokkuð það, er fælt geti refi frá þeim, 

eða á annan hátt spillt fyrir genvinnslu. 

4. gr. 

Hreppsnefndin skal tilkynna hreppsbúum, áður en grenjaleitir byrja 

hverjir skotmenn sjeu ráðnir, og skal landráðandi, þegar gren finnst og skot- 

maður ekki er í leitinni, senda tafarlaust eptir honum, sem skyldur sje að 

hafa útbúnað allan og skotfæri í gildu standi; ef út af er brugðið, án þess gild 

forföll sjeu, varðar það sektum. 

5. gr. 

Ekki má skotmaður yfirgefa gren, eða fara heim af því, ef dýrin eru 

ekki bæði unnin, fyr en 4 sólarhringar eru liðnir frá hann kom á það, nema 

sjerstakar orsakir sjeu til þess. Vanræki skotmaður eða vökumaður vísvitandi 

að einhverju leyti að vinna gren, og það verði vitnum fest, missa þeir 

kaup fyrir að hafa legið á greninu, og geta þess utan sætt sektum eptir 

málavöxtum. 
6. gr. 

Á vetrum skal hreppsnefndin í hverjum hreppi láta eitra fyrir refi á 

hentugustu stöðum í heimalöndum hreppsbúa og afrjettum. Til eitrunar skal 

jafnan hafa >strychnin<, og skal hreppsnefndaroddviti taka út eitur þetta með 

ráði hjeraðslæknis, og segja fyrir um brúkun þess. 

T. gr. 

Nú finnst gren af ferðamönnum eða utansveitarmönnum, og skulu þeir 

þá tilkynna það þeim, sem landið tilheyrir, er grenið er í; fer að öllu leyti 

med bad gren, eins og segir Í 1. og 4. gr. 
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8. gr. 

Hver, sem vinnur fullordid dyr, å hverjum årstima sem er, skal få ur 
sveitarsjóði þess hrepps, er hann vann það i, 3 kr., og eiga þess utan sjálfur 
það, sem fjemætt er af því. Hver, sem slíka þókun vill fá, skal skyldur til 
að sanna fyrir hlutaðeigandi hreppsnefnd, að hann hafi til hennar unnið. Komi 
dýrbítir fyrir í sveitinni, skal hreppsnefndin sjá um, að þau dýr vinnist, sem 
því valda, svo fljótt, sem unnt er, 

9. gr. 
Enginn má ala upp yrðlinga, nema skotmaður með samráði við hrepps- 

nefd, þó ekki lengur en til miðs júlím., en ef yrðlingur er alinn lengur, eða 
af öðrum, eða sleppt, varðar það sektum allt að 100 kr. 

10. gr. 
Kostnað við eyðing refa í heimalöndum, á almenningum og afrjettum 

þeim, er sveitarfjelög eiga, skal greiða úr sveitarsjóði. 

11. gr. 
Borgun til skotmanns skal vera þessi, nema öðruvísi um semji: 

A, dagpeningar fyrir hvern sólarhring frá því hann fer að heiman, og þar 
til hann kemur heim . . . . . . . . kr. 4,00 

b, fyrir fyrra dyrid, sem vinnst vid hvert gren . . . „ — 3,00 
GC,  — siðara dýrið . . . . . . . . - — 5,00 
d, — hvern yrðling . . — 0,50 

en leggja skal hann sjer til fædi, reiðskjóta, skotfæri, byssu og hvolpaboga, en 
eitur leggja þeir til, sem kosta grenjavinnsluna. 

Vökumaður skal hafa um sólarhringinn frá því hann fer heiman og 
heim 3 krónur, en leggja skal hann sjer allt til. 

Annar kostnaður fer eptir samkomulagi við þá menn, er að einhverju 
leyti þjóna að grenjavinnslu eða eyðingu refa, eptir því, sem áður er sagt. 

12. gr. 

Hreppsnefndin skal hvetja unga menn, er með byssu fara, að temja 
sjer skotfimi, einkum þá, er líklegir eru til að verða dýraskyttur, og stuðla til 
þess, að þeir sjeu vökumenn með skotmönnum á grenjum. 

13. gr. 

Skylt skal hverri hreppsnefnd fyrir nóvemberlok ár hvert að gefa 
sýslunefndinni skýrslu um grenjaleitir og grenjavinnslu og eyðing refa á annan 
hátt, um eitrun fyrir refi og árangur af henni, og ennfremur reikning yfir 
kostnað þann, er til refaeyðingar hefir gengið úr sveitarsjóði. 

14. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá 1—200 kr., sem renna 
í sveitarsjóð þess hrepps, þar sem brotið er framið. 

15. gr. 

Með mál út af brotum gegn reglugjörð þessari skal farið sem al- 
menn lögreglumál. 

# 
#
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Amtsráðið í Norðuramtinu gjörir kunnugt: Samkvæmt lögum 22. marz 

1890 um löggiltar reglugjörðir sýslunefnda, sbr. lög 24. nóvbr. 1893 um breyt- 

ing á 3. gr. nefndra laga, er hjer með staðfest og löggilt framanrituð reglu- 

gjörð um grenjaleitir og refaveiðar í Skagafjarðarsýslu, sem samin er af sýslu- 

nefndinni þar, og skal reglugjörðin öðlast gildi 1. jan. 1895. 

Amtsráð Norðuramtsins, 12. júlí 1894. 

Kl. Jónsson Ólafur Briem. M. Sigurðsson. 

settur. B. G. Blöndal. 

Reglugjörð 
fyrir Árnessýslu, um lækningu hunda af bandormum o. fl. 

1. gr. 

Í hverjum hreppi sýslunnar skal hreppstjóra falið að annast um lækn- 

ingu hunda af bandormum. 

2. gr. 

Lækning allra hunda í sýslunni fer fram tvísvar á ári: í mafmánuði 

og í nóvembermánuði. Á hvaða degi lækningin fer fram á hverjum bæ, á- 

kveður hreppstjóri fyrir fram, og tilkynnir hlutaðeigendum. 

3. gr. 

Heimilt er hreppstjóra að skipta hreppnum í svo margar deildir, sem 

þörf er á, og setja áreiðanlegan mann í sinn stað til þess áð framkvæma 

hundalækningar í hverri deild. Má enginn skorast undan þeim starfa, nema 

forföll valdi. Einnig er hreppstjóra heimilt, að skipa svo fyrir þar, sem það 

virðist haganlegt, að hundar frá fleiri bæjum komi saman á einn bæ til lækn- 

inga. Að því leyti sem hann getur því við komið, gjörir hann allar ráðstafanir 

þessu máli viðvíkjandi á fundi og með samráði við hreppsbúa þá, er hlut eiga 

að máli. Nú hefur hann eigi getað náð samráði við alla þá, er æskilegt hefði 

verið, og ber samt að hlýða fyrirskipunum hans í þeim efnum. 

4. gr. 

Hverjum hundi skal gefa inn 5 grömm af arekadupti, og skulu lækn- 

ingamenn, að því er inngjöfina snertir og meðferð á hundunum á undan inn- 

gjöfinni og á meðan meðalið er að verka, haga sjer nákvæmlega eptir fyrirsögn 

þeirri um inngjöf meðalsins!, sem látin verður fylgja þessari reglugjörð. 

Inngjöf arekadupts. 

1). Í sólarhring á að loka hundinn inni, og má hann alls engan mat eða drykk tá 

á meðan; síðan skal gefa hundinum inn 5 grömm af duptinu, hrærðu út í graut, slátri eða 
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9. SP. 

Verði vart við bandorma í einstökum hundum milli lækningatíma, skal 

tilkynna það hreppstjóra og gjörir hann þá ráðstafanir til að lækna þá svo 

fljótt, sem unnt er. En eigi verða þeir hundar fyrir það undanþegnir lækning- 
um á hinum fyrirskipuðu tímum. 

6. gr. 

Nú valda forföll, að hundur kom eigi til lækninga, og skal húsbóndi 

hans, svo fljótt sem hann getur á eptir, færa hann þeim, er hann skal lækna, 

en álítast ella að hafa skotið honum undan lækningu. Hund, sem enginn hirðir 

um að láta lækna, er hreppstjóra heimilt að láta drepa. 

T. gr. 

Hreppstjóri skal leitast við að fá sem flesta af hreppsbúum í fjelag með 

sjer til að gangast fyrir því, að það verði gjört að venju, að brenna í eldi alla 

sulli úr sullaveikum skepnum. 

8. gr. 

Hreppstjóra, eða þeim, sem fyrir hann er, ber 1 kr. 50 aur. í þóknun 

um daginn fyrir starfa sinn. Skal það greitt úr sýslusjóði. 

9. gr. 

Vanræki hreppstjóri eða sá, sem fyrir hann er, að hlýða þessari reglu- 

gjörð, varðar það 2—10 kr. sekt eptir málavöxtum. Sjo hundi skotið undan 

lækningu af ásettu ráði eða hirðuleysi, eða sje hreppstjóra eða þeim, sem fyrir 

hann er, sýnd óhlýðni eða mótþrói við hundalækningar, varðar það 1—10 kr. 

sektum eptir málavöxtum. Sektirnar renna í sýslusjóð. 

10. gr. 

Hreppstjórar skulu á ári hverju rita í hundahaldsbókina skrá yfir alla 

hundaeigendur í hreppnum, og tölu þeirra hunda, er teknir hafa verið til lækn- 

inga frá hverjum einum. Fyrir hver árslok skulu þeir senda sýslunefndinni 
skýrslu samhljóða bókinni. 

* . xx 
% 

Framanrituð reglugjörð var samþykkt af sýslunefnd Árnessýslu á aðal- 

fundi hennar 24.—26. apríl 1894. 

Skrifstofu Árnessýslu, 20. júlí 1894. 

Sigurður Ólafsson. 

mjólk. Vanalega fær hundurinn klýju á eptir, en það verður að reyna að koma í veg fyrir 

að hann selji upp fyrsta hálfa klukkutímann á eptir, með því að hafa af fyrir honum, vekja 

hug hans á einhverju, láta vel að honum, eða, ef það eigi dugar, að gjöra hann sneyptan 

o. Ss. frv. 

Eptir !/2—8 kl.tíma gengur ormurinn niður af hundinum. Meðan meðalið er að 

verka, ætti hundurinn að vera í einhverju útihúsi. Það, sem gengur niður af hundinum, á 

að hreinsa vandlega upp og brenna síðan eða grafa í jörð, 2 álna djúpt að minnsta kosti.



Stjornartidindi B 16. 115 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins í norðuramtinu og austuramtinu um 

    

sveitfesti þurfalings. — Eptir að hafa fengið þóknanlegt brjef yðar, herra amt- 
maður, dags. T. febr. þ. á. og þar með fylgjandi prófsútskript og önnur skjöl 

og skilríki viðvíkj andi sveitfestismáli Stefáns heitins Árnasonar frá Kverkár- 

tungu, skal yður hjer með þjónustusamlega tjáð, til | þók nanlegrar leiðbeiningar 

og frekari birtingar, að með því að jeg verð að vera yður samdóma um, að 

styrkur sá, sem Stefáni Árnasyni var veittur Í Skeggjastaðahreppi vorið 1585, 

geti, af ástæðum þeim, sem fram eru teknar í úrskurði yðar 15. jan. 1887, ekki 

talizt löglega veittur sveitarstyrkur, og með því að ekki hefur getað sannazt, 

ad styrkveitingar honum til handa frå Lodmundarfjardarhreppi hafi ad neinu 

leyti verið greiddar úr hreppssjóði eða af sveitarútsvörum hreppsbua, bå hlyt- 

ur tjeður årskardur yðar, er ákveður, að Stefán ásamt hyski sínu skuli eiga 

sveit í Skeggjastaðahreppi, í öllum greinum óraskaður að standa.! 

1) Urskurður amtmannsins er svo hana 

Með þóknanlegu brjefi, dagsettu 1. f. m., hafið þjer, herra 

hingað erindi nokkurt frá hreppsnefndinni Í Lodmundarti: irðarhre 

iumaður, sent 

  

ppi, þar sem hún 

áfrýjar til amtsins úrskurði yðar, 5. nóvember f. á., er ákveður, að Stefán nokkur 

Árnason í Kverkártungu í Skeggjastaðahreppi sje sveitlægur í Loðmundarfjarðarhreppi, 

og að þessum hreppi beri að endurgjalda Skeggj astaðahrep Ji styrk þann n, sem Stefáni 

hafi verið veittur frá því hann varð hjálparþurfi vorið 1888, að unc 

kröfum þeirra Árna bónda Þorkelssonar á Þorvaldsstöðum og Stefins hreppstjóra 

Pjeturssonar í Saurbæ, sem verði að álítast sem lán einstakra manna. 

Þegar Stefán þessi Árnason flutti sig vorið 1874 að Kverkártungu í Skeggja- 

staðahreppi, átti hann sveit í fæðingarhreppi sínum, Loðmundarfjarð“ 

  

"hreppi, og lafði ar 

»jafir hreppsmanna 

og utanhreppsmanna, sjer í lagi sveitunga sinna gömlu í Loðmunc larfirði, þangað til 

hann flosnaði upp vorið 1885. Á þessum tíma þrengdi sjer í lagi að honum vorið 

1883, og fann þá hreppsnefndaroddvitinn í Skeggjastaðahreppi sjer skylt, að rann 

saka heimilisástæður hans, sem oddvitanum þóttu svo ískyggilegar, að hann bauð 

honum hjálp af fátækrafje, auk þess, sem tveimur börnum hans var komið burt um 

tíma, öðru til Árna Þorkelssonar á Þorvaldsstöðum. Stefán Árnason hafnaði samt 

boði oddvitans, og vildi fyrst leita fyrir sjer hjá sveitungum sínum í Loðmundarfirði, 

en þegar hann kom þaðan, leitaði hann hins framboðna styrks, sem hann eptir beiðni 

sinni fjekk útborgaðan með 30 kr. í peningum og notaði til að kaupa 2 ær, en end- 

urborgaði svo hreppnum styrkinn vorið 1884. Hjer um bil samstundis og hann með- 

tók þennan styrk af fátækrasjóði Skeggjastaðahrepps eða nokkru síðar, veitti hrepps- 

nefndarmaður Stefán hreppstjóri Pjetursson í Saurbæ Stefáni Árnasyni lítið eitt af 

kornmat og skóleður, alls fyrir 6 kr. 56 a., og útvegaði honum lán hjá verzlunar- 

stjóranum á Raufarhöfn, að upphæð 22 kr. 27 a. 

Úrslit þessa máls eru þannig undir því komin, hvort sá styrkur, sem Stefán 

Árnason samkvæmt framangreindu hefur þegið vorið 1883, er rjettilega veittur sveit- 

arstyrkur, en sje hann það ekki, getur hann ekki verið því til fyrirstöðu, að Stefán 

hafi áunnið sjer framfærslurjett í Skeggjastaðahreppi með samfleyttri 10 ára dvöl sinni 

þar. Það er þá fyrst auðsætt, að sú hjálp, sem Stefán hreppstjóri Pjetursson veitti 

hann við búskap í Kverkártungu af litlum efnum og mest fyrir 

ge
 

1. dag oktobermån. 1894. 

Reykjavik. Ísafoldarprentsmiðja 1894,
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Brjef landshöfðingja til amtmannsins í suðuramtinu og vesturamtinu um 

  

átækraflutning, svo eg skilyrði fyrir sölu á kyrsettum fjár- 
munum hans. — Eptir að hafa fengið þóknanlegt brjef yðar, herra amtmaður, 

dags. 17. f. m. viðvíkjandi erindi hreppsnefndarinnar í Kjósarhreppi um upp- 
töku og fátækr: flutning á (Gesti bónda gussi á Súlunesi svo og um sölu 
á kyrrsettum fjármunum hans,en erindi þetta sendi jeg yður með brjefi, dags. 25. októ- 
ber 1892 til þess að fá umsögn sýslumannsins í Mýra. og Borgarfjarðarsýslu og sjálfs 
yðar um mál snið, sbr. einnig brjef mín 25. maí og 23. okt. 1893, skal jeg hjer 
með þjónustusamlega tjá yður, til þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar fyrir 
hreppsnefndinni, | sem hefði átt að snúa málaleitun sinni til yðar, að jeg er yð- 

honum í kornmat og skóleðri, alls eigi verður skoðuð se 

hreppstjórinn, þótt hann 

slíka hjálp úr hreppssió 

  

em fátækrastyrkur, þar sem 

væri hreppsnefndarmaður, ra heimild til að veita 

  

upp á sitt eindæmi, enda bera skjöl málsins með sjer, að 
hann hafi lánað Stefáni Árn: syni þetta með því skilyrði, að það skyldi skrifast í 
hreppsreikning, ef það eigi væri borgað sjer fyrir árslok, og hið sama er að segja 

verzlunarstjóranum á Raufarhöfn, að það 

eigi verður s koðað sem styrkur af hreppsfje. Öðruvísi verður heldur eigi litið á upp- 

   

um lán það, sem hreppstjórinn útvegaði I 

  

hæð þá, sem Árni bóndi Þorkelsson síðar meir heimtaði fyrir undirhald á því barni 
Stefáns, sem hann hafði hjá sjer í 4 vikur vorið 1883, þar sem Árni virðist í upphafi 
hafa ætlað að gefa Stefáni barnfóstrið, og hafði boðið honum að taka af honum barnið, 
en sá sig svo um hönd síðar og 

  

  

jekk borgun fyrir undirhald á barninu úr sveitar- 

sjóðnum. Þá er e 

  

fjel 

30 kr. styrk þann, sem Stefáni var veittur af sveit- 

hann kom aptur úr ferð sinni til Loðmundarfjarðar 
á að vote ag á að gæta, að 

arsjóði Skeggj“ j Sø]: pps, begar 

vorið 1883.  bess ber pb 

að hann 

inn hafi eig 

  

Í styrkur var Í 

aði honum fyrst um sinn, sem sýnir, að bráðn 

upphaf boðinn honum og 

anðsynin á að veita styrk- 

hann hafa þá haft eitt hvað af kornmat, 

og keypti hann tvær ær fyrir þessa peninga, til þess að hafa mjólkina úr þeim sjer 
og sínum til viðurværis; þá kom Stefán og með peninga úr Loðmundarfirði vorið 
1883, og keypti fyrir 2 eða 3 ær, svo hann, eptir eigin sögn, hafði 18 ær í kvíum 
sumarið 1863, auk þess sem hann segist hafa átt 2 hesta og keypti 1 kú á sama ári. 
Þótt etlaust hafi verið þröngt í búi hjá Stefáni vorið 1883, sjer í lagi að því leyti, 
sem hann vantaði mjólk handa börnum sínum, þá fær amtið, samkvæmt þvi, sem 
tekið er fram, samt eigi betr sjeð en að hinn umræddi styrkur sje ólöglega veittur 
og gagnstætt grundvallarreglunni í 9. gr. fátækrareglugjörðarinnar, en eptir því sem 
fram er komið í málinu, hafa gjafir þær, sem Stefáni hlotnuðust frá Loðmundarfjarð- 
arhreppi, sjer í lagi sumarið 1883, eigi komið úr hreppssjóði þar, heldur fengizt með 
samskotum einstakra manna. 

Með því nú Stefán Árnason hefur dvalið 10 ár samfleytt í Skeggjastaða- 
hreppi frá því á vorinu 1874 til vorsins 1884, án þess að hafa fengið nokkurn lög- 
lega veittan sveitarstyrk á þessu tímabili, sem gæti slitið sveitfestisdvöl hans þar, 
úrskurðast hjer með, að hann ásamt hyski sínu eigi sveit í Skeggjastaðahreppi, og 
er úrskurður yðar 5. nóv. f. á. hjer með úr gildi felldur. 

Þetta gefst yður hjer með þjónustusamlega til vitundar, yður til leiðbeiningar 
og til þess þjer birtið það hreppsnefndunum í Skep ggjastaða- og Loðmundarfjarðar- 
hreppum. 

  

     
verið fyrir hendi, enda seg 

 



115 

ur samdóma um, að fyrirmæli 5. gr. í lögum um sveitarstyrk og fúlgu 4. nóv. 

1887 verði að skiljast þannig, að þau sjeu samrýmanleg við önnur gildandi lög, 

og kemur þá hjer einkum til greina 27. gr. í lögum um bygging, ábúð og út- 

tekt jarða 12. jan. 1884. Samkvæmt þessu verður að álíta, að hreppsnefndin 

hefði átt að segja ábýlisjörð Gests Pjeturssonar lausri fyrir jól hin næstu á 

undan þeim fardögum, er hún heimtaði hann fluttan í, eða að öðrum kosti á- 

byrgjast allar afleiðingar gagnvart landsdrottni, sem upptaka leiguliðan saf jord- 

inni án löglegs fyrirvara sat haft í för með sjer. Með því að hún hvorugt 

gjörði, var sýslumanni ekki Í ábyrgðarlaust að verða við beiðni hreppsnefndar- 

innar um upptöku Gests og flutning á honum, er fyrst kom fram í brjefi, 

dags. 27. apríl 1892, og verður honum því ekki gefin sök á því, þótt hann yrði 

það ekki þegar í stað. Að því er snertir kröfu nefndarinnar um sölu á fjár- 

munum Gests, er jeg yður samdóma um, að það sje rjett hjá sýslumanni, að upp- 

skript samkvæmt 3. gr. fyrnefndra laga 4. nóv. 1887 sje ekki löglegur grund- 

völlur undir nauðungaruppboði, og að hreppsnefndin verði að heimta lögtak 

samkvæmt 2. gr. laganna eða fá dóm fyrir kröfu sinni, ef hún kýs það held. 

ur, áður hún geti heimtað uppboð og söln á hinum uppskrifuðu fjármunum; en 

að öðru leyti athugast, að það sjest eigi, hvort eptirriti af uppskriptargjörðinni 

ásamt útdrætti úr sveitarbæ ki nni, að því er styrkinn sner hefur verið til- 

hlýðilega þinglýst, svo að óvíst er, hvort einu sinni hefur lagzt löglegt veðband 

á hina uppskrifuðu muni. 

Þessu samkvæmt skal jeg þjónustusaml. leggja fyrir yður að svara 

þeim þremur fyrirspurnum* hreppsnefndarinnar, sem jeg tjáði yður í framan- 

nefndu brjefi mínu, dags. 25. okt. 1892. 

  

   "3 

Brjef landshöfðingja tól amtmannsins í suðuramtinu og vest uran in um 

sölu á þurrabúðum frá þjóðjörðum. — Samkvæmt tillögum yðar, herra amtmaður, 

í þóknanlegu brjefi, dags. 22. f. m., vil jeg hjer með say ykkja þá beiðni 

þjóðjarðalandsetanna á Munaðarhóli, Gufuskálum og !/2 Keflavík í Neshrepp 

ytri, sem hlutaðeigandi umboðsmaður hefir lagt með, að þurrabúðir þær, sem á 

jörðum þessum eru, eða þeim hlutum þeirra, er landssjóður á, verði lagðar í 

eyði, og að húsin verði, þegar ábúendur hafa skilað þeim af sjer með löglegri 

úttektargjörð, seld á opinberu uppboði, og andvirði þeirra ásamt væntanleg- 

um álagsupphæðum verði greitt í landssjóð ásamt öðrum tekjum ÁArnarstapa- 

og Skógarstrandarumboðs. 
  

#) Fyrirspurnaratriðin voru þessi: 

1. Hver sje hinn rjetti skilningur um skilyrðin fyrir sölu á fjármunum Gests. 

9. Hvort sýslumaðurinn hafi gjört rjett í því að gefa ekki út vegabrjef til flutnings 

á Gesti svo tímanlega, að flutningurinn hefði getað farið fram vorið 1892, eins og 

um var beðið. 

3. Hvað hreppsnefndin eigi að gjöra í þessum og líkum tilfellum, sem hafi komið og 

kunni að koma fyrir. 
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Að svo miklu leyti sem lóðir hafa fylgt þurrabúðunum, sem landssjóð- 

ur hefir fengið afgjald af, ber að senda upplýsingar um upphæð afgjaldanna 
og tillögur um, hve mikið skuli hækka leigumála jarðanna. 

Brjef landshöfðingja tl bæjarfógetans í Reykjavík um leyfi til lotteríhalds 
(ágrip). — Með brjefi þessu var „hinu íslenzka kvennfjelagic leyft að halda 
»lotteri« um kvennsöðul, 6 silfurskeiðar og gibsmynd af gyðjunni Iðunni, gefa 

, ut 2000 sedla og selja hvern å 25 aura, til inntektar fyrir »håskålasj6d Islands». 

Reglur 
fyrir umferð um brúna á Ölfusá hjá Selfossi. 

1. gr. 

Enginn má fara yfir brúna harðara en klyfjagang, hvort sem hann er ríðandi 
eða hann teymir eða hann rekur hesta, einn eða fleiri. 

2. gr. 

Hesta með klyfjum má aldrei reka yfir brúna, heldur skal ávallt teyma þá, 
og hesta með trjádrætti skal ávallt teyma einn og einn. 

Launsa hesta og stóð má aldrei reka yfir brúna fleiri í einu en 10, og ber öllum, 
sem yfir brúna fara, að haga svo ferð sinni, að aldrei sje fleiri hestar en 10 á brúnni 
í einu. Nautgripi má ekki fara með yfir brúna nema einn í einu, og þannig, að tveir 
menn fylgi hverjum. 

4. gr. 
Brot á móti reglum þessum varða sektum, allt að 100 krónum, sbr. lög 24. 

nóv. 1803, 1. gr., og fær sá, sem broti kemur upp, helming sektarinnar. Verði nokk- 
ur uppvís að því að hafa skemmt brúna af ásettu ráði, þá varðar það fangelsi eða 
sektum samkvæmt 295. gr. hinna almennu hegningarlaga. 

Reykjavík 1. ágúst 1894. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi 

Magnús Stephensen. 
Hannes Hafstein. 

Styrkur til uppgjafapresta og prestsekkna. 
Á Synodus, er haldin var 4. dag júlímánaðar, var fje því, að upphæð 3000 kr., sem 

veitt er í 13. gr. Á. b. 5 í fjárlögunum fyrir 1894 og 1895 auk 500 kr. af prestaokknasjóðn- 
um og 81 kr. 40 a. af sjóði af árgjöldlum brauða, samtals 8581 kr. 40 a. úthlutað á þann 
hátt er hjer á eptir segir, og úthlutunin samþykkt með brjefi landshöfðingja 5. júlí að því 
er landssjóðsstyrkinn snertir : 

A. Uppgjafaprestar : 
1. Síra Benedikt Eiríksson frá Holtaþingum . . . . 85kr. 
2. — Þorvaldur Böðvarsson — Saurbæ ...... 75— 
3. — Jón Bjarnason — Skarðsþingum. . . . 85 — 
dá. — Jón B. Thórarensen — Saurbæjarþingum . . 81,40 
5. — Magnus Gislason — Saudlauksdal . . . . 80— 
6. — Einar Vernhardsson — Stad i Grunnavík . . 50— 
1. — Tómas Þorsteinsson — Reynistað . ...…+… 80— 
8. — Gunnar Ólafsson — Höfða. . 2... 50— 

0 486,40
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48. 

49. 
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. Guðrún Helga > 

. Solveig Ein: 

. Solveig Einars 

. Sigridur 
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B. Prestaekkjur. 

. Ragnhildur Metúsalemsdóttir 

. Guðlaug Guttormsdóttir 

Helga Guðmundsdóttir 

. Guðríður Jónsdóttir 

Jónsdóttir 

Guðrún Þorsteinsdóttir 

Helga Árnadóttir 

. Guðríður Magnúsdóttir 

dóttir 

  

. Steinunn Eiríksdóttir 

dóttir 

. Ingibjörg Jónsdóttir 

gnúsdóttir 

  

Margrjet Ma 

Guðrún Pálsdóttir 

Anna M. Becl 

Ingibjörg Hinriksdóttir 

Helga Pálsdóttir 

Vilhelmina K. Steinsen 

Helga Magnúsdóttir 

Margrjet Þórðardótt 

Sigríður Thordersen 

Metta Einarsdóttir 

Kristín Jónsdóttir 

Sigríður Jónsdóttir 

fuðmundsdóttir 

Halldóra Jónsdóttir 

„ Helga Arnórsdóttir 

. Guðlaug Eiríksdóttir 

.„ Ragnheiður Pálsdóttir 

„ Guðrún Ólafsdóttir 

. Margrjet Magnúsdóttir 

. Steinunn Guðmundsdóttir 

Valgerður Benjaminsdóttir 

„ Jónína Markúsdóttir 

. Vigdís Einarsdóttir 

- Valgerður Jónsdóttir 

„ Oddfríður Gísladóttir 

. Guðrún Óla 

. Steinunn Jó 

    

sdóttir 

asdóttir 

  

„ Sigurbjörg H. Þorgrímsdóttir 

. Gróa Erlendsdóttir 

Halldóra Vigfúsdóttir 

óttir 
   

Anna S. Jóns 

Hólmfríður Jónsdóttir 

Guðrún Pjetursdóttir 

Þóra Rósa Sigurðardóttir 

7. Guðrún Thorlacíus 

Kristjana Pálsdóttir 

Guðbjörg Aradóttir 

Sigríður Þorbergsdóttir 

frá Hjaltastað  . . „ 120kr. 

Skeggjastöðum . 80 — 

Heydölum 0— 

Ási 0... 50— 
Vallanesi . . . . 40— 

Þingmúla . . . . 70— 

Skarðsþingum . . 50— 

Kolfreyjustað. . . 20— 

Kirkjubæjarkl. . . 90 - 

Þingmúla . . . . 100 — 

Holti. . . . . . 60— 

Stóruvöllum . . . 40— 

Hvammi . . . . „ 50— 

Stóranúpi 20 — 

Þingvelli . .. 40 — 

Stokkseyri . . . . 60— 

Reynivöllum 60 — 

Årnesi . . . . . 120 — 
Glæsibæ . . . . 90 — 

Gaulverjabæ 80 — 

Vestmannaeyjum  . 80— 

Stafafelli FA 70 — 

Hvammi 0 0— 

Gaulverjabæ 40 — 

Hítarnesþingum 30 — 

Nesþingum 10 — 

Ísafirði . . . . . 80— 

RZeynivållum .. 40 — 

Stadastad 20 — 

Melstað . . . 90 — 

Staðarhólsþingum 40 — 

Suðurdalaþingum . 40— 

Gufudal A. 80— 

Húsavík . 2... 20 — 

Stað í Grunnavík . 100 — 

Ásum . 85 — 

Tröllatungu  . . . 50— 

Árnesi... .… …£ 90— 

Höskuldsstöðum . … 80 — 

Pbingeyrum . . . 20 — 

Stað í Steingrímsfíir di 40 — 

Breiðabólst. í Vesturh. 60 — 

Viðvík . 50 — 

Mælifelli . .. 50 — 

Arnarbæli . . . . 50 — 

Miklabæ. . . . 20 — 

Reynistadarklaustri 30 — 

Möðruvallaklaustri . 20— 

Þóroddstað . .. 20 — 

Húsavík  — 

1894



1894 118 

5l. Sigríður Jónsdóttir — Þönglabakka . „ „ 40kr. 

52. Ánna Ingibjörg Kristjánsdóttir — Þóroddstað  . . „100— 

53. Guðrún Bjarnardóttir — Saudanesi . . . . 80— 

54, Kristin Thorlacius — Saurbæ . . . . . 80 — 

55, Guðrún Ólafsdóttir — Garpsdal . . . . 40— 

858140 

Styrkur til búnaðarfjelaga. 

11. ágúst var samkv. auglýsingu 28. okt. 1893 (Stjt. 1898, B., bls. 186) úthlutað styrk 

þeim, sem ræðir um í 10. gr. C. 4. b. fjárlögunum fyrir 1894 og 1895 til eptirnefndra búnað- 

arfjelaga, sem sent höfðu bónarbrjef til landshöfðingja fyrir lok júnímánaðar og að öðru leyti 

fullnægt skilyrðum þeim, sem sett eru í nefndri auglýsingu, svo sem hjer segir, auk þess 

sem Búnaðarfjolag Suðuramtsins samkv. fjárlögunum fekk 2000 krónur: 

„ Dagsverk 
Í Suðuramtinu : tekin til Styrkur 

greina. kr. au. 

Framfarafjel. Vestmannaeyinga . . . . . . . . 229 67.10 

Búnaðarfjelag Dyrhólahrepps . ..... 0... 864 106.50 

—— Hvammshrepps. . . #0... 686 186.20 
—— Austur Landeyinga . . . . . . - 581 170.10 

—— Vestur-Landeyinga . . . . . . . 658 192.70 

—— Hvolhrepps . 0. 412 120.60 

— Fljótshlíðar „2... 446 130.60 
—— Merkurbæja . . 2... 520 152.20 

— Holtamannahrepps . . . . . . . 5832 155.80 

—— Hrunamanna . . . „2. 2... 560 163.90 

—— Gnúpverjahrepps 2 0... 202 59.20 

—— Grimsnesshrepps . 2. 1272 372.30 

—— Villingaholtshrepps . . . . . . . 500 146.40 

— Hraungerðishrepps . . . . . + 321 93.90 

—— Stokkseyrarhrepps . . . . . . . 626 183.80 
— Sandvíkurhrepps . . . 2. 2... 400 117.20 
—— Ölfushrepps . . 2. 0... . 1128 330.10 

—— Mosfellinga og Kjalnesinga . . . . 490 143.40 

—— Seltjarnarneshrepps . . .. .. . 461 134.90 

Jardræktarfjel. Reykjavikur . . . . + … . 1530 447.90 

Bunadarfjelag Hvalfjardarstrandarhrepps . 0. 640 187.40 

—— Innra-Akranesshrepps . . . . . . 494 144.60 
—— Skilmannahrepps . . . . 2 2 210 61.50 

— Leirár- og Melahrepps . . . . . . 216 63.30 

—— Skorraðalshrepps . . . . . „2. 299 87.40 

—— Lundarreykjadals . ......…. 287 84.00 

—— Reykholtsdaltshrepps. . . . . . . 538 „157.50 

— Hálsahrepps . 2... 283 65.30 

—— Andakílshrepps . .....-. . . 492 144.00 

Samtals 15267 4469.30 

I Vesturamtinu. 

Bunadarfjelag Stafholtstungna . .....,. 540 158.10 

—— Borgarhrepps .... …… 800 87.80 

— Þverárhlíðar og Norðurárðalshrepps - 240 70.30 

—— Ålptanesshrepps A. ABT 133.80 

—— Hraunhrepps. . . 2 2... 485 142.00 

—— Kolbeinsstaðahrepps . . . „ „ . . 252 73.70
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Dagsverk 
tekin til Styrkur 
greina. kr, au. 

—— Staðarsveitar . „ . . .... … 249 72.90 

—— Helgafellssveitar . ... 0... +. 188 53.60 

—— Skógarstrandarhrepps . . . . . - 63 185.20 

— Miðdalahrepps . 2 2. 124 211.90 

—— Laxårdalshrepps . ......…. 40 117.10 

—— Hvammshrepps . ......….… 870 108.30 

—— Fellsstrandarhrepps . . . . . . . 346 101.20 

—— Barðastrandarhrepps . . . 821 93.90 

—— Myrarhrepps i Ísatj jarðarsýslu FA 80.20 

— Mosvallahrepps. 2... 210 61.40 

—— Súðavíkurhrepps . . . . 2... 209 61.10 

—— Ögurhrepps . . . 0... 306 89.50 

—— Kirkjubólshrepps . . „2. 236 69.00 

— Bæjarhrepps . 2 00000000. . 215 62.90 

Samtals s 6950  2033.90 

Í Norðuramtinu. 

Búnaðarfjelag Vindhælishrepps . 2. . 0... 178 52.00 

—— Engihlíðarhrepps 20000084, 241 70.60 

—— Bólstaðarhliðarhrepps . . . . . . 424 124.00 

—— Torfalækjarhrepps. . ...…. 0... 367 107.30 

—— Sveinsstaðahrepps 2. . ..0. ða 94.00 

— Svínavatnshrepps . . . . „0. 725 212.20 

—— Áshrepps AR „873 109.80 
—— Pverårhrepps . . 1.2.4. + 470 137.60 

—— Kirkjuhvammshrepps . . . . . . 875 109.80 

—— Ytri-Torfustaðahrepps . . . . . . 565 165.30 

—— Vidvikurhrepps . „1 52.00 

—— Hólahrepps = 0... 210 61.50 

—— Hofshrepps . . „188 53.60 

—— Akrahrepps 2... 845 100.90 

—— Lýtingsstaðahrepps . ..…. . . . 321 93.90 

—— Seiluhrepps . 2 20040424. 268 79.50 

—— Staðarhrepps. 2 0... 282 82.60 

—— Sauðárhrepps  . . . „0... 1ö8 46.30 

—— Öngulsstaðahrepps . . . . . - „ 500 146.30 

— Saurbæjarhrepps = 2... 197 57.70 

Framfarafjel. Hrafnagilshrepps . 00. 299 87.50 

—— Glæsibæjar 80002004. 566 165.70 

—— Auðbrekkinga „2... 245 71.70 

—— Arnarneshrepps 2.220... . 126 212.50 

——— Yxndælinga . . 20200200 194 56.80 

Búnaðarfjelag Svarfdæla . . . 2. 2 2... 680 199.00 
—— Svalbarðsstrandar . . . . „ . . . 216 63.20 

Framfarafjel. Grýtubakkahrepps  . . . 2. . 2 - 250 73.10 

Bunadarfjelag Hålshrepps . . . 2... 2... 286 69.10 

—— Ljósavatnshrepps . . . . 2 2. „ 263 177.00 

Jarðabótafjel. Mývatnssveitar . . . . . 2. . 2 . 248 72.60 

—— Reykdæla... 306 89.50 

Samak 70510 3191.10
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Styrkur 
kr. a. 

Í Austuramtinu. 

Bunadartjelag Keldhverfnga . . ....... 867 107.40 

—— Fellna- og Framtunguhrepps 115,30 
—— Hjaltastadabrepps . 37.30 
—— Eydapinghår. . . 42.20 

Samtals 1 302.70 

  

Embættaskipan og sýslana. 
22. júní setti landshöfðingi Benedikt umboðsmann Blöndal í Hvammi til þess frá 

1. júlí að veita sýslumannsembættinu í Húnavatnssýslu forstöðu meðan það stæði óveitt. 
80. júní setti landshöfðingi cand. med. € chir. Guðmund Hannesson til þess að 

gegna hjeraðslæknisemættinu í 9. læknishjeradi (Skagafirði) meðan það er óveitt. 
S. d. setti landshöfðingi læknaskólakandíðat Jón Jónsson til þess að gegna hjeraðs- 

læknisembættinu í 14. læknishjeraði (Norður-Múlasýslu) þangað til önnur ráðstöfun verður 
gjörð. 

   

  

     

Fa
n 

S. d. var syslumanni í Norður-Múlasýslu Hinari Thorlacius af landshåfdingja vik- 
ið frá embætti um stundarsakir, og cand. jur. Axel Tulinius settur til þess að gegna embætt- 
inu fyrst um sinn. 

  

2. júlí var Glaumbæjarprestakall í Skagafjarðarprófastsdæmi at landshöfðingja veitt 
presti að Rip, síra Hallgrími Thorlacius, samkvæmt kosvingu hlutaðeigandi safnaða. 

7. júlí var cand. Sigurður Briem af landshöfðingja settur til þess frá 1. ágúst að 
veita forstöðu sýslumannsembættinu í Ísafjarðarsýslu og bæjarfógetaembættinu á Ísafirði. 

28. júlí var cand. jur. Hannes Thorsteinsson settur af landshöfðingja til þess að 
gegna fyrst um sinn málsfærslumannssýslan við landsyfirdóminn. 

30. Júlí var cand. theol. Jón Helgason af hans hátign konunginum skipaður /. docent 
við prestaskólann í Reykjavík. 

10. ágúst var Staðarprestakall í Grindavík at landshöfðingja veitt síra Brynjólfi 
Gunnarssyni í Kirkjuvogi, eptir að hlutaðeigandi söfnuði hafði verið gelinn kostur á því að 
neyta kosningarrjettar síns. 

Verzlunar-ræðismaður. 
20. júlí var kaupmaður í Reykjavík W. QO. Christensen viðurkenndur sem konung- 

legur konsul á Íslandi fyrir Holland (Niðurlönd). 

Heiðursgjafir. 
ðl. ágúst veitti landshöfðingi Halldóri hreppstjóra Magnússyni á Sandbrekku í 

Norður-Múlasýslu og Ólafi bónda Þormóðssyni í Hjálmholti í Árnessýslu heiðursgjafir af 
vöxtum af styrktarsjóði Kristjáns konungs IX., 140kr. hvorum, báðum fyrir framúrskarandi 
dugnað í byggingum, jarðabótum og öðru, er að búnaði lýtur. 

Amtsráðsmenn. 
Í Eyjafjarðarsýslu : 

amtsráðsmaður: „Stefán kennari Stefánsson á Möðruvöllum. Varaamtsráðsmaður : Magnús 
Sigurðsson á Grund. 

Í Húnavatnssýslu : 

Amtsráðsmaður: umboðsmaður B. G. Blöndal í Hvammi. Varaamtsráðsmaður: síra Stefán 
M. Jónsson á Auðkúlu. 

Í Suður-Þingeyjarsýslu : 

Amtsráðsmaður: Benidíkt sýslumaður Sveinsson fyrir þann tíma, sem Æínar heitinn Ás- 
mundsson átti eptir, til ársloka 1897.



Stjornartidindi B 17. 121 1894 

Brjef landshåfdingja til amtmannsins í suðuramtinu og vesturamtinu, um 76 
hlutdeild Austur-Skaptafellssýslu í eignum og skyldum suðuramtsins. — Með þókn- 5: Júlí. 
anlegu brjefi, dags. 19. f. m., hefur amtið, eptir að hafa leitað álits amtsráðs 

suðuramtsins á nýafstöðnum aðalfundi þess, látið mjer í tje tillögur sínar um 

ákvörðun á hluta þeim, sem Austur-Skaptafelissýsla á Í sjóðum, eignum og 

skyldum suðuramtsins, til þess, að þessum hluta verði skipt austuramtinu sam- 

sa lögum nr. 17, 16. sept. 1893, 2. gr. — Leggur amtið og amtsráðið það 

1, að það, sem suðuramtið eigi afgangs skuldum, skali skiptast milli Austur- 

Skaptafallssýslu á aðra hliðina og suðuramtsins á hina hliðina eptir meðaltali 

saman lagðra fasteignar og lausafjárhundraða um síðastliðin 3 ár, og að það, 

sem Áustur-Skaptafellssýsla kann að eiga tilkall til eptir þessari skiptingu, 

verði úthlutað henni eða austuramtinu í skuldabrjefum búnaðarskólasjóðs suður- 

amtsins eptir samkomulagi milli beggja amtanna. Er tillaga þessi er einkum 

miðuð við það, að eignir amtsins hafa skapazt af tvenns konar skattgjöldum, 

er annað hefur hvilt á fasteign amtsins en hitt á lausafjenu. 

Eignir amtsins er í ofannefndu brjefi skýrt frá að sjeu þessar: 

1. Búnaðarskólasjóður við árslok 1893 „kr, 19698,40 

2. Jafnaðarsjóður við árslok 1893 . . .. se eee er 999,59 

3. Búnaðarskólasofnunin á Hvanneyri, jörð og hjáleigur, hús og 

byggingar, bú og búsmunir og útistandandi lán . .. . — 23674,55 

Nýbyggð kirkja á Hvanneyri, sem síðastliðið ár kostaði 

skólastofnunina 3800 kr., er eigi talin með. 

Kr.: 44372,54 

Skuldir amtsins eru taldar þessar: 

1. Skuldir út af kaupum á Hvanneyri, skólastofnun þar, kirkju- 

  

byggingu, búskap o. fl... .. „0... 2854, 48 

2. Skuld út af byggingu Ölfusárbrúarinnar . „=. 10000,00 —— 38545,48 

Eign fram yfir 5827 ,06 

Fasteignarhundrud i öllu suðuramtinu eru samkvæmt ja 

bokinni frå 18601 . .... . … 28452,1 

Lausafjårhundrud skyrir amtid frå að verið hafi að í með daltali 

árin 1891—1898. 0... FNF 16285,5 . 

  

Fasteignar- og lausafjárhundruð samtals 44737, 6 

I Austur-Skaptafellssyslu eru fasteignarhundrudin samkvæmt nefndri 

jarðabók 2. 1013,5 

Lausafjárhundruð að meðaltali árin 1891—93 eru samkvæmt 

skýrslu amtsins . . . 2... 0... 1268, 

Fasteignar- og lausafjárhundruð samtals 2277 á 

Þegar ofannefndum 5827 kr. 6 au. er skipt á saman lagða tölu fast- 

eignar og lausafjárhundraða í öllu amtinu, samkvæmt ofansögðu, verða það því 

sem næst 13 aur., er koma á hvert hundrað, og verður hluti Austur-Skapta- 

  

18. dag oktobermán. 1894. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1894,
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fellssýslu eptir því 296 kr. 6 aur. og er þetta sú upphæð, sem amtið hefir 

lagt til að greidd verði úr búnaðarskólasjóði suðuramtsins. 

Fyrir því skal jeg, um leið og jeg að öllu levti fellst á tillögur amts- 

ins í ofannefndu brjefi, þjónustusamlega skora á yður, herra amtmaður, að 

greiða af fje suðuramtsins, sem hluta Austur-Skaptafellssýslu, 296 kr. 6 aura, 

annaðhvort í peningum, eða með einhverju skuldabrjefi búnaðskólasjóðs suður- 

amtsins, eptir samkomulagi við amtmanninn í norðuramtinu og austuramtinu, 

er jeg Í dag hefi tilkynnt innihald brjefs þessa. 

Brjef fandshöfðingja til stiptsyfirvaldanna um lántökuleyfi handa prestakalli 
til kirkjubyggingar (ágr — Með brjefi þessu var leyft, að presturinn að Auð- 
kúlu í Húnavatnsprófastsdæmi, sira Stefán Jónsson, tæki 600 kr. lán til 20 ára 
handa tjeðu prestakalli til endurbyggingar Auðkúlukirkju, þannig, að lánið 
endurborgist af tekjum prestakallsins, að svo miklu leyti, sem tekjur kirkj- 
unnar hrökkva eigi til. 

  

Brjef landshöfðingja tól amtmannsins í suðuramtinu og vesturamtinu um 
rjett fjelaga, sem útlendingar eiga hlut í, til veiðiskapar í landheigi o. fl. — Með 
þóknanlegu brjefi, dags. 14. þ. m., hafið þjer, herra amt tínaður, sent hingað með 
ýtarlegum ummælum yðar erindi frá ráðanaut inn anríkistjórnarinnar í fiski. 
veiðamálum, kapteini í sjóliðinu Fr. Drechse l, þar sem hann fyrir hönd fiski- 
veiðafjelagsins „Dane í Kaupmannahöfn, er byrjaði fyrir 2 árum að reka fiski- 
veiðar hjer við land, beiðist úrlausnar á þessum spurningum: 

1., hvort nokkuð sje því til fyrirstöðu, að tjeð fjelag reki fiskiveiðar í land- 
helgi, þótt nokkrir enskir þegnar eigi hluta í því, án þess að nöfn þeirra 
sjeu tilgreind á hlutabrjefunum, og 

2., hvort fjelagið megi í sameiningu við enska fiskiv eiðafjelagið >Anglo-Nor- 
wegian Company< hafa skip liggjandi á Önundarfirði og nota það til 
geymslu á ís, er skyldi hafður til að varðveita aflann, svo að hann geti 
orðið fluttur út nýr, eða hvort fjelagið „Dance megi ekki, ef þetta væri 
óleyfilegt, hafa sitt eigið skip liggjandi á Önundarfirði til Ísgeymslu handa 
skipum sínum og til þess að selja enska fjelaginu ís. 

Út af þessu skal yður þjónustusamlega tjáð, að jeg er yður samdóma 
um, að samkvæmt því sem fyrir er mælt í opnu brjefi 7. marz 1787, 2. og 3. 
gr. (sbr. tilsk. 18. júní 1787, I, 2.og 10. gr.) og lögum 19. júní 1888 um sildar- 
vei“i fjelaga í landhelgi, sbr. einnig stjórnarbrjef 14. april 1889, sje fiskiveiða- 
fjelaginu >Dan< ekki leyfilegt að reka fiskiveiðar Í landhelgi, meðan utanríkis- 
menn eiga hlut í því, hvort sem eigendur hlutabrjefanna eru nafngreindir eða 
ekki, en að jeg hins vegar gagnvart fyrirmælum tilsk. um fiskiveiðar útlendra 
við Ísland o. fl. 12. febr. 1872 í 9. gr., sem að eins banna útlendum fiskimönn- 
um að flytja afla sinn á land, hvort sem það er upp á sjálfa ströndina eða í
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eyjar eða hólma við strendurnar til að verka hann þar, en aptur á móti banna 

þeim ekki að flytja afla, sem þeir hafa fengið fyrir utan landhelgi, inn fyrir 

hana og verka hann á skipum eða búa hann út til útflutnings á annan hátt, 

t. a. m. salta hann í tunnur, leggja hann í ís, eða skipa honum í önnur skip, 

ekki get álitið óleyfilegt, að ofannefnt fiskiveiðafjelag, hvort heldur eitt saman 

eða í sameiningu við annað útlent fiskiveiðafjelag, hafi ísgeymslu í skipi, sem 

liggur í landhelgi, til afnota við fiskiveiðar sínar. 

A Auglýsing 
um breyting á yfirsetukvennaumdæmum í Skagafjarðarsýslu 

(sbr. Stj.tíð. 1889 B. bls. 149— 151). 

Samkvæmt ályktun amtsráðsins í norðuramtinu 12. þ. mán. verður 

istan Hjeraðsvatna þannig: 

kmörk að austan eru um 

  

skipun yfirsetukvennaumdæma í Skagafjarðarsýslu at 

1. Austur-Fljót og Barðstorfan með Haganesi; ta 

Hofsvatn, Akraós og Tíðaskarð. 

2. Vestur-Fljót og Sljettuhlíð að utanverðu að Hrolleifsdalsá. 

3. Sljettuhlíð frá Hrolleifsdalsá inn að Undhðli; Ósland er þá innsti bærinn 

í því umdæmi. 

4. Hofshreppur frá Undhóli, Hólahreppur og Viðvíkurhreppur að bæjunum 

Enni, Narfastöðum og Lóni; Bakki og Lækur eru þá innstu bæir í því um- 

dæmi. 

5. Viðvíkurhreppur frá Enni, Akrahreppur að Djúpadalsá og Hegranesið. 

6. Akrahreppur frá Djúpadalsá. 

Umdæmin austan vatna verða þannig 6, en voru áður 5. Vestan vatna 

verður sama niðurskipun á umdæmunum, sem áður var, þannig einungis, að 6. 

umdæmið verður hið 7. o. s. frv. 
Skrifstofu norðuramtsins, 19. júlí 1894. 

Kl. Jónsson. 

settur. 

, 

Ágrip 
af reikningi yfir tekjur og gjöld Thorkillii barnaskólasjóðs árið 1893. 

Tekjur: Kr. a. 

1. Eptirstöðvar við árslok 1892: 

a. Innritunarskírteini Ltra A. Fol. 87 . . . . kr. 28,500,00 

b. Skuldabrjef einstakra manna  . . . . . . — 36,910,89 

c. Í sparisjóði Reykjavíkur . . .....…. — 2,178,67 

d. Útistandandi Vextir . . 2... 2. 2... — 8200 
e. Í peningum „ . . „2... —401,13 68022 69 

—— Flyt: 68022 69 

1894 

78 

20. júlí. 

79 
19. júlí. 

80
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80 
Flutt: 68022 69 

2, Ábyrgð eptir 2. 3, 5. og 6. gr. athugasemda við reikninginn 
1891, samtals 79 a., færist tilinntektar, að frádregnu endurgjaldi 
eptir á. gr, kr. 08 með .„ ... FNF 71 

3. Vextir af leigufja sjóðsins árið 1893, alls 2489 04 
4.  Endurgoldin lán og afborganir . . FINN 635 82 
ö. Ný skuldabrjef, er sjóðurinn hefur eignazt 1... 1350 00 

Samtals: 72448 26 
Gjöld: 

1. Styrkur veittur til uppfósturs og fræðslu fátækum börnum í 
Kjalarnessþingi hinu forna . . .. - . 2380 00 

2, Uftlån å reikningsårinu . . 8... … 0. , 1350 00 
3. Til jafnadar måti tekjulid4 „ .. eee 635 82 
4. Ýmislegur kostnaður =. . . eee 00 00 
ö. Til jafnaðar móti tekjulið 1. d. færist til útgj alda, sem tvisvar 

komið til inntektar, ctr. skýrsluna, er fylgdi reikningnum FR 32 00 
6. Eptirstöðvar við árslok 1898: 

a. Innritunarskírteini Ltra A, Fol. 87 . . . . kr. 28,500,00 
b. Skuldabrjef einstakra manna ,..... 31,625,07 
Cc. Ogoldnir vextir  . . .  — 40,00 
d. Á vöxtum í landsbankanum (25, maí 1893) - —.1,885,37 68050 44 

Samtals: 2448 26 
Stiptsyfirvöld Íslands, 

Reykjavík, 25, maí 1894. 
Kristján Jónsson Hallgr. Sveinsson, 

settur. 

81 Jafnaðarsjóður Suduramtsins årid 1893. 

Tekjur: Kr. a. 
1. Eptirstöðvar við árslok 1892... 20000044. 1331 56 
2. Niðurjöfnun á lausafje í amtinu, 16 aurar á hvert gjaldskylt 

hndrað . 2713 85 
Samtals: 4105 41 

  

Gjöld: 
1. Til bólusetninga og annara heilbrigðismálefna ye. 58 59 
2. — ferðakostnaðar . . ..... eee. 00 00 
3. — heyrnar. og málleysingja , 938 57 

Flyt: 997 16
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Flutt: 997 16 81 

— sáttamála . eee 15 00 

— kostnaðar við amtsráðið FI 5. …… 874 00 

— kostnaðar við Hvanneyrarskólann, sbr. reikning skólans 809 38 

Ýmislegur kostnaður „. FNF 410 28 

Eptirstöðvar við árslok 1893 FAR 999 59 

Samtals: 4105 41 
Íslands Suðuramt, Reykjavík, 12. júní 1894. 

Kristján Jónsson. 
settur. 

Búnaðarskólasjóður Suðuramtsins 1893. 82 
Tekjur: kr. a. 

Eptirstöðvar við árslok 1892: 

a. Veðskuldabrjef . . . . . 2... 2... kr. 17,840,00 

b. Í Í sparisjóði Reykjavíkur . .. „0... — 1,290,66 

Cc. Skuldabrjef Rreykjavikur- kaupstadar ener 100,00 

d. Útistandandi vextir. . . 8... 10,00 

e. Í peningum . . 8 2 — 397,74 19698 40 

Vextir af leigufje sjóðsins á årinu 189883 . .......…. 116 11 

Bunadarskålagjald 1893 . . .. . . 877 00 

Samkvæmt athugasemd vid búnaðarskólagjaldsreikninginn 1892, 

vantalið gjald úr Vestmannaeyjasýslu nefnd ár . . . 48 

Endurgoldið lánsfje árið 1893 . . .. A 800 00 

Skuldabrjef ný, er sjóðurinn hefir eignazt á árinu FNF 800 00 

Samtals: 22891 99 
Gjöld: 

Greitt til Hvanneyrarskólans samkv. "andshåfdingjabrjef 5/» 1889, 

og åkvårdun amtsrådsins . . . … 3026 28 

. Måti tekjul. 1. d. færist til útgjalda, sem einnig innifalið í tekjur. 
lð2. FA 70 00 
Tekjuliðir 5 og 6 færast til jafnaðar með útgjöldunum .… . . 1600 00 

Eptirstöðvar við árslok 1893: 

a. Veðskuldabrjef einstakra manna . . . . . kr. 17,840,00 
b. Skuldabrjef Reykjavikur kaupstadar . . . . — 100,00 
c. Ogoldnir vextir 2 2 eee eee 119,60 

d. I landsbankanum å våxtum . . -.... — 136,11 181953 71 

Samtals: 22891 99 
Islands Suduramt, Reykjavik, 12, juni 1894, 

Kristjån Jonsson 
settur.
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þjóðjarðalandseta og ekkna þeirra i Sudur- 

amtinu árið 1893. 

Tekjur: 
1. Eptirstöðvar við árslok 1892: 

a. Innritunarskirteini, Litr. A. Fol. 82. . . . . kr. 
b. Veðskuldabrjef einstaks manns . . .... — 

c. Í sparisjóði Reykjavíkur. . 2... — 
d. Útistandandi vextir .. 0... — 
e. Í PENÍNBUM 0 — 

3,300,00 
300,00 
331,04 
12,00 

108,50 
Vextir af leigufje sjóðsins alls á árinu. 

Greiddir eldri vextir (tölul. 1. d. að ofan) 

Gjöld: 
Styrkur veittur þjóðjarða-landsetum og ekkjum þeirra 

Til jafnaðar mótt tekjulið 3 

Eptirstöðvar við árslok 1893: 

a. Innritunarskírteini Ltra A. Fool. 82 . . . . . kr, 

b. Veðskuldabrjef einstakra manna , . . . . ., — 
c. Á vöxtum í landsbankanum eee eee 

d. I peningum se eee rr 

Íslands Suðuramt, Reykjvík, 21. maí 1894. 
Kristján Jónsson 

settur, 

Reikningur 

3,300,00 
300,00 
362,92 
108,00 

Kr. a. 

4051 54 

139 38 

12 00 

Samtals: 4202 92 

120 00 

12 00 

4070 92 

yfir tekjur og gjöld eldgosa-sjóðs Suðuramtsins (Eyjafjallahreppanna) 

fyrir árið 1893. 

Tekjur: 
Eptirstöðvar frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabrjef einstakra manna . . . . . . kr. 850 00 

b. Í sparisjóði Reykjavíkur . . . . . . . . . — 158 14 
c. Útistandandi vextir... . . . . . . . . — 1200 

d. Í peningum 08. er 30 00 

Vextir af leigufje sjodsins årid 1893 
1050 14 

40 00 

Samtals kr, 1090 14 

Gjöld: 

Eptirstöðvar við árslok 1893:
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af sýslusjóðsreikningum í Vesturamtinu 1893. 

Eptirstöðvar frá Í. á. 

Niðurjöfnunargjald 

Vegagjald 

Óvissar tekjur 

Sýslugjöld 

Vegabótakostnaður 

Eptirstöðvar til næsta árs: 

a. Niðurjöfnunargjald 

b. Vegagjald 

II. 

Eptirstöðvar frá Í. á. 

Niðurjöfnunargjald 

Vegagjald 

Sýslugjöld 

Vegabótakostnaður 
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Vedskuldabrjef einstakra manna . 

b. Á vöxtum i landsbankanum 

Íslands Suðuramt, Reykjavík, 30. april 1894. 

Kristján Jónsson 

settur. 

/ 
A grip 

I. Mýrasýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Tekjur: 

Gjöld: 

Eptirstöðvar til næsta árs: 

a. Niðurjöfnunargjald 

b. Vegagjald 

  

kr. 850 00 

— 240 14 1090 14 

207 44 
1867 80 
505 48 
25 00 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

260 57 

. … 189 67 450 24 

kr. 2605 72 

423 65 

583 60 

kr. 1936 15 
  

793 40 

755 31 

. … 206 79 

. … 180 65 387 44 

kr, 1936 15 

1894 

84 

835
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Og 

Eptirstöðvar frá f. å. 

Niðurjöfnunargjald 

Vegagjald . . 

Sýslugjöld . . . .. 
Vegabótakostnaður 

Eptirstöðvar til næsta árs: 

a. Niðurjöfnunargjald: Kr. aur. 
1, á vöxtum 1452 68 
2, ógreiddir vextir 16 80 
3, hjá gjaldkera . 254 88 

b. Vegagjald FA „ 

IV. Austur-Barðastrandarsýsla. 

Tekjur: 
Eptirstöðvar frá f. á. 

Niðurjöfnunargjald . 

Vegagjald 

Óvissar tekjur 

Gjöld: 
Sýslugjöld 

Vegabótakostnaður . 

Eptirstöðvar til næsta árs: Kr. aur. 
a, Niðurjöfnunargjald 534 29 
b. Vegagjald . . > > 

V.- Vestur-Barðastrandarsýsla. 
Tekjur: 

Eptirstöðvar frá f. á. 

Niðurjöfnunargjald . 

Vegagjald , 

Gjöld : 
Sýslugjöld 

Vegabótakostnaður 

Eptirstöðvar til næsta árs: Kr. aur. 

a. Niðurjöfnunargjald , 263 05 
b. Vegagjald 

(Framh.). 

II. 
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Dalasysla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

121 62 
  

Kr. aur. 

1811 20 
9181 87 
562 60 

4555 67 

2268 71 
ö62 60 

1724 86 
4ð55D GT 

Kr. aur, 

426 51 

324 59 

261 21 

92 00 

1104 81 

244 50 

325 52 

534 29 

1104 31 

Kr. aur. 

310 39 

535 84 

349 27 

1195 00 

461 06 

349 27 

384 67 

1195 00
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J „ 

Å wor Á grip 
af sýslusjóðsreikningum í Vesturamtinu 1893. (Framh.) 

VI. lIsafjarðarsýsla. 

Tekjur: 
Eptirstöðvar frá f. á 

Niðurjöfnunargjald 

Vegagjald 

Gjöld: 

Sýslugjöld 

Vegabótakostnaður . 

Eptirstöðvar til næsta árs: Kr. aur. 

a. Niðurjöfnunargjald . 2. 016 67 

b. Sýsluvegagjald „2. 286 ST 

VII. Strandasýsla. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar frá Í. á. 

Niðurjöfnunargjald 

Vegagjald FE 

Gjöld : 

Sýslugjöld „2... 

Vegabótakostnaður a 

Eptirstöðvar til næsta árs: Kr. aur. 

a. Niðurjöfnunargjald 282 98 

b. Vegagjald eee ure 50 37 

Islands Vesturamt, Reykjavik, 7. ågust 1894, 

J. Havsteen. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld bókasafns Norðuramtsins 1893. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. jan. 1893 
Styrkur úr landssjóði 

—  — jafnaðarsjóði 

Tillög frá notendum safnsins 

Gjöld: 

Fyrir bækur . FR 

—  bókasafnsstofuna, 8. afborgun FR 

Flyt: 
24, dag oktobermán. 1894. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1894, 

   

1894 

85 

Kr. aur, 

3583 86 

400 00 

126 33 
110 19 

1041 75 

892 10 

„4276 84 

6110 19 

338 00 

326 89 

333 35 

998 24 

86 

Kr, aur. 

53 88 

200 00 

200 00 

8 00 

461 88 

206 42 

100 00 

806 42
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Flutt: |. 306 42 
3. Bókavarðarlaun . . „50 00 
4. Annar kostnaður . 2. 44 62 
ö. 1 sjóði hjá gjaldkera „2. 60 84 

— 461 88 
Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri, 9. maí 1894. 

J. Havsteen. 

Reglugjörð 
fyrir 

Norður-Þingeyjarsýslu austan Jökulsár um fjallskil og eyðing refa. 

Amtsráðið í Austuramtinu 
Gjörir kunnugt: Samkæmt lögum 22. mars 1890 um löggiltar reglugjörðir 

sýslunefnda, sbr. lög 24. nóv. 1893 um breyting á 3. gr. nefndra laga, er hjer 
með staðfest og löggilt eptirfylgjandi reglugjörð fyrir Norður-Þingeyjarsýslu, 
austan Jökulsár um fjallskil og eyðing refa, sem samin er af sýslunefndinni í 
í tjeðri sýslu, og skal reglugjörðin öðlast gildi 1. jan. 1895. 

Í. Kafli. 

Um fjallskal o. fl. 

I. gr. 

Norður-Þingeyjarsýsla, austan Jökulsár, er eitt fjallskilafjelag og er 
hver hreppur deild út af fyrir sig, sem aptur skiptist, þar sem þörf gjörist, í 
smærri deildir, eptir því sem landi og vatnsföllum hagar. Hreppsnefndirnar 
skipta hver sínum hreppi eptir samkomulagi hreppsbúa í þessar smærri deildir 
og skal rita þær með töln og ummerkjum í fjallskilabók hreppsins. 

2. gr. 
Yfirstjórn allra fjelagsdeildanna hefur sýslunefndin á hendi samkvæmt 

tilsk. 4. maí 1872, en hreppsnefndirnar hafa að öðru leyti alla stjórn og fram- 
kvæmd í fjallskilamálum á hendi innbyrðis í deildunum. 

3. gr. 

Allt land skiptist í afrjetti og heimalönd. Pad skulu vera afrjettir, 
sem að fornu hafa verið. Svo getur og sýslunefndin ákveðið nýja afrjetti eptir 
uppástungum hreppsnefndanna, enda komi þær eigi í bága við 50. gr. stjórnar- 
skrárinnar. 

4. gr. 
Hver hreppsnefnd ákveður í sínum hrepp takmörkin á milli afrjetta 

og heimalanda, eptir að hún hefur borið sig saman um það við landeigendur 
og aðra, er hlut eiga að máli. — Verði ágreiningur millum hreppsnefndar og 
hlutaðeiganda í tjeðu efni, skal leggja málið undir sýslunefndina til endilegs 
úrskurðar. — Síðan semur sýslunefndin skrá yfir allar afrjettir í sýslunni með
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tölu og ummerkjum, og sömuleiðis yfir allar fjárrjettir sýslunnar. Skal í skrá 
þessari tekið fram, undir hvert hreppsfjelag hver afrjettur heyrir og hverjar 

afrjettir og heimalönd ganga skal að hverri rjett. Skal síðan rita skrána í 

fjallskilabók hvers hrepps. 

Hver búandi, sem á 10 geldkindur eldri enn lömb, er skyldur að reka 

þær á afrjett. Haldi hann hjú eða húsmenn, sem fje eiga, telst það með hans 
fje. Eigi einhver færri geldkindur, en nú var mælt, er honum vítalaust, þó 
hann reki þær með lömbum sínum og teljast þær þá með þeim. Brjóti nokk- 

ur hjer á móti, varðar það sektum sem fyrir gangnarof. 

6. gr. 

Allt geldfje skal á afrjett komið, þegar 8 vikur eru af sumri, nema 

ótíð eða gróðurleysi banni, og lömb og dilkær viku eptir fráfærur. Reka skal 

á miðjan afrjett, nema afrjettareigandi eða hreppsnefnd hafi öðru vísi á- 

kveðið. 

{. gr. 

Nú gengur fje á sumrum úr afrjetti og í búfjárhaga manna; skulu þá 

búendur, þeir er lönd eiga að afrjetti, kveðja granna sína, þá er næstir búa, 

til að hreinsa land með sjer, og reka fje aptur á afrjett. Svo skulu þeir haga 

hreinsuninni og rekstri fjársins á afrjett, að fjenu verði ekki mein að. Brjóti 

nokkur hjer á móti verður hann sekur sem um gangnarof. 
a 

8. gr. 
Å hverju vori skulu hreppsnefndirnar hver i sinum hrepp gera, eptir 

að hafa leitað álits hreppsbúa, ákvörðun um það, hvort lömbum skal sleppa í 

heimalönd, og frá hverjum bæjum. 

9. gr. 

Nú sleppa sumir lömbum í heimalönd, en sumir ekki, og þykir ein- 

hverjum, sem ekki hefur lömb í sínu landi, lömb granna sinna ganga um of í 

búfjárhaga sína. Má hann þá kveðja þá, er lömbin eiga eða hafa tekið þau í 

land sitt, til að hreinsa með sier land sitt og reka þau þangað, sem þau eiga 

að ganga. Hver sem skorast undan kvöðinni, verður sekur sem um gangna- 

rof. 

10. gr. 

Fjárrjettir skiptast í aðal-rjettir og auka-rjettir; þá skipting ákveður 

sýslunefndin eptir uppástungum hreppsnefndanna. Af auka-rjett skal úrtínings- 

fje reka til þeirrar aðal-rjettar í hreppnum, sem bezt liggur við, og dragast 

þar upp. Verði þessu ekki við komið, skal það fje ganga, sem aðrir fjár- 

rekstrar, til fjallskilastjóra. 

11. gr. 

Það er skylda búenda í hverjum hreppi, að byggja fjárrjettir og við- 

halda þeim í sameiningu, svo sem þörf er á. Skulu þeir leggja þar til skyldu- 

vinnu eptir því sem hlutaðeigandi hreppsnefnd ákveður. Hver fjáreigandi er 
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skyldur til að sjá sjer sjálfur fyrir dilkrúmi í þeirri aðal-rjett, sem hann á sókn 

handa öllu því fje, er hann á á afrjetti, og eins, þó það gangi að 2 aðal- 

tum. Hver sem eigi vinnur þá skylduvinnu að fjárrjettum, sem á hann 

20 

  

      
eða vanrækir að hafa þar forsvaranlegt dilkrúm, verður sekur sem 

um gangnarof. 

12. gr. 

Nú þykir þörf á að fjölga fjárrjettum, eða færa þær af þeirra fyrri 

stöðum á annan hentugri stað; skal þá hreppsnefnd sú, er hlut á að máli, 

bera málið undir álit hreppsbúa á næsta vorþingi. Breytingar þær, sem 

hreppsnefnd því næst gerir á afstöðu eður tölu fjárrjetta, tilkynnir hún sýslu- 

nefnd, og skulu þær ritaðar í fjallskilabók hvers hrepps. Skyldur er hver að 

leggja til land undir fjárrjett og hleðsluefni, án endurgjalds, valdi það ekki 

skemmdum á túni eða engjum. 

13. gr. 

Þar sem afrjettir eru víðlendir, og hreppsbúum þykir þörf á, skal á 

sveitarkostnað byggja gangnakofa á hentugum stöðum, svo að gangnamenn 

geti notið þar húsaskjóls meðan á göngum stendur, og gengst hlutaðeigandi 

hreppsnefnd fyrir framkvæmd á því. 

14. gr. 

Hver fjáreigandi, sem á sauðkindur á afrjett, er skyldur að gjöra fjall- 

skil á þann hátt sem hreppsnefnd ákveður, en skyldur er hver húsráðandi að 

inna fjallskilin af hendi fyrir heimamenn sína. Enginn er undanþeginn al- 

mennri fjallskilaskyldu þótt hann hafi sleppt geldfje sínu í heimalönd, annað 

hvort í óleyfi eða samkvæmt 4. gr. 

15. gr. 

Veita má hreppsnefnd bágstöddum einyrkjum og heilsulitlum undan- 

þágu frá einum eða tvennum göngum. 

16. gr. 

Nú eiga nekkrir búendur fje sitt á afrjettum annara hreppa en þeir eru 

búsettir í, og verður að leggja þangað menn í göngur; skulu þeir engu að síð- 

ur skyldir að hreinsa heimalönd sín og leggja til gangna í sínum hrepp að 

hálfu leyti við það, er þeim var skylt samkvæmt 14. gr., ef þeir hetðu átt fje 

sitt á afrjettum hreppsins, nema þeir sanni, að þeir hafi ekki getað fengið 
afrjett í sínum hrepp, eða að sá afrjettur sje othlaðinn; en um það, hve margt 
fje sá eða sá afrjettur, sem um er að ræða, muni bera til góðra nota, skal 

hreppsnefndin, ef krafizt verður, láta 3 til kjörna menn gjöra áætlun eptir kunn- 

ugleikum og því sem reynzt hefur. Þá er nokkur búandi rekur fje sitt til af- 

rjetta í annan hrepp, en hann er búsettur í, skal hann skyldur að skýra hrepps- 

nefndinni í þeim hreppi frá tölu þess fjár, og er hann skyldur að leggja til 

fjallskila í þeim hreppi eins og hann væri þar búsettur (sbr. 14. gr). Van- 

ræki hann að gefa skýrslu þá, sem hjer ræðir um, verður hann sekur sem um 
gangnarof,
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17. gr. 

Nú vanrækir einhver að gjöra þau fjallskil sem á hann hafa skipzt, 

eða leggur ógildan mann til fjallskila (sbr. 18. gr.) og er honum það sjálfrátt, 

þá eru það gangnarof, og varðar það 2—10 kr. sektum í hvert skipti. Sje 

brotið ítrekað, tvöfaldast sektin; þó má hún aldrei verða hærri en 200 kr. 

18. gr. 

Sá er gildur til fjallskila, sem er fullra 16 ára að aldri. enda sje hann 

eigi ófær til þeirra fyrir sakir elli, sjúkdóms, drykkjuskapar, klæðleysis eða 

annara orsaka. Hæfan gangnamann skal álíta þann, sem gangnaforinginn og 

helmingur gangnamanna með honum tekur gildan. Nú verður einhver gangna- 

maður sannur að óhlýðni, hirðuleysi eða einhverjum þeim handvömmum, sem 

honum er sjálfum um að kenna, þá skal svo álitið, sem enginn hafi verið lagð- 

ur til fjallskila í það sinn, og varðar það sektum sem fyrir gangnarof. 

19. gr. 

Þrenn fjallskil skulu gjör haust hvert, að minnsta kosti, á þeim tíma, 

sem venjulegt er og bezt þykir haga í hverri sveit. Því að eins skal gera 

fleiri fjallskil, að brýn nauðsyn krefji, svo sem að fje vanti af afrjettum venju 

fremur, fjallskil hafi misheppnazt sökum óveðurs og annað þess konar. Nú eru 

gangnamenn komnir á stað Í göngur, og kemur óveður upp á, svo að göng- 

urnar verða að litlu eða engu gagni, og skal þá svo álita, sem engar göngur 

hafi verið gjörðar í það skipti. 

on
 

20. gr. 

Nú eru göngur ráðnar og kemur óveður þann dag, sem fara skal, eða 

næstu daga á undan, svo tvísýnt þykir, hvort göngur megi að gagni verða, 

nema veðrátta fari batnandi, og skal þá fresta göngum, þar til fært þykir að 

fara. Nú eru gangnamenn farnir af stað og komnir saman þegar óveður kem- 

ur upp á, og vilja sumir fara en sumir ekki, og skal þá atkvæði gangnafor- 

ingja ráða úrslitum. 
21. gr. 

Hver hreppsnefnd skal gjöra áætlun um, hvað marga menn þarf til 

fjallskila á þá afrjetti, sem hún á yfir að segja. En að teknu vorframtali bú- 

enda ár hvert, skal hún semja skrá yfir alla þá menn í hreppnum, sem fjall- 

skil eiga að gjöra það ár, og hvað hverjum ber til að leggja (sbr. 14. og 16. 

gr.). Þyki það þá auðsætt, að of liðfátt muni verða, jafnar hreppsnefndin á 

alla fjallskilaskylda menn í hreppnum, svo miklu aukatillagi til fjallskilanna, 

sem með þarf, til þess þau verði forsvaranlega gjörð. 

22. gr. 

Þyki einhverjum sjer gjört hart til í fjallskilum í samanburði við aðra, 

á hann kost á að kvarta um það fyrir hlutaðeigandi hreppsnefnd og færa sönn- 

ur á mál sitt; vilji nefndin ekki hliðra til, getur hann skotið málinu undir úr- 

skurð hlutaðeigandi sýslunefndar. 

1894 

87



1894 

87 

134 

23. gr. 
Hver hreppsnefnd skal útnefna einn gangnaforingja fyrir hvern afrjett, 

sem hún á?yfir að segja, eða fleiri, eptir því sem afrjettir eru víðlendir. Til 
sgangnaforingja skulu útnefnast ekki aðrir en valinkunnir menn, sem eru al- 
þekktir að kunnugleika, dugnaði og trúmennsku. Enginn getur skorazt undan 
að vera gangnaforingi 3 ár í senn, nema hann sanni með læknisvottorði, að 
hann: sje ófær til þess sökum heilsuleysis. 

24. gr. 
Gangnaforingjar skulu jafnan vera sjálfir í göngunum nema lögmæt 

forföll banni, og skipa fyrir um, hvernig þeim skal haga eptir samkomulagi 
við fjallskilastjóra. Þeir skipa fyrir um, hvað hver gangnamaður skal ganga 
hvern dag, sem göngurnar standa yfir. Er hver gangnamaður skyldur að sýna 
þeim fullkomna hlýðni, — enda sje skipnn gangnaforingja forsvaranleg —; en 
ef út af því ber, skal kæra það fyrir hlutaðeigandi hreppsnefnd. 

25. gr. 

Gangaforingjar skulu sjá um, að fjallsöfnin sjeu rekin með reglu til rjetta, 
og komi þangað í tækan tíma, sem og, að vel og gætilega sje farið með fjeð, 
þegar á rjett er komið, og sje fjallskilastjóri þar eigi sjálfur til staðar, gengur 
gangnaforingi í hans stað, og skipar fyrir um, hversu fjárdrætti skuli haga o. 
s. frv. (sbr. 26. gr.) og hefur í því efni sama vald og sömu rjettindi sem fjall- 
skilastjóri. 

26. gr 

Hver hreppsnefnd velur einn mann úr sínum flokki til að hafa yfir- 
stjórn og umsjón allra fjallskilamálefna í hreppnum, og nefnist hann fjallskila- 
stjóri. Hann skal vera sjálfur til staðar í þeirri fjárrjett í hreppnum, sem mest 
þykir um varða. Skipar hann fyrir um, hversu fjárdrætti skal haga í rjettinni, 
og heldur mönnum til starfa. Hann hirðir úrtíningsfje, sem eptir kann að 
verða, þá er safnið er dregið upp og heldur því til skila samkvæmt þeim regl- 
um, sem um það eru settar í þessari reglugjörð. Hann bannar stranglega allt 
slark og óreglu, sem miðar til að hindra störf manna í rjettinni. Heimilt er 
fjallskilastjóra að krefjast þess, að hlutaðeigandi hreppstjóri sje í rjett til að 
gæta þar lögreglu. Öll óhlýðni og þrjózka gegn skipunum fjallskilastjóra í 
fjárrjettum varðar sektum sem fyrir gangnarof, 

27. gr. 

Hverjum búanda, sem á fje á afrjetti, er skylt, þá er þörf krefur, sam- 
kvæmt ákvörðun hlutaðeigandi hreppsnefndar að leggja auk gangnamanns síns 
einn mann til fjárdráttar í þá fjárrjett, sem hann á sókn að, og skulu þeir 
menn komnir til rjettar í tæka tíð. Enginn má hverfa frá fjárdrætti eður 
reka fje burtu af rjett, fyr en safnið er dregið upp, nema fjallskilastjóri (eða 
gangnaforingi, sbr. 25. gr.) leyfi. 

28. gr. 

Fjallskilastjóri kveður menn til fjallskila, með umburðarbrjefi 14 dögum
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áður en fjallskil byrja. Skal þar tekið fram, hvað hverjum ber að leggja til 

fjallskila það haust, hverjir eru gangnatoringjar, hverjir leggja skulu til sendi- 

menn í aðra hreppa (sbr. 32. gr.);; enn fremur hverjir leggja skuli aukamenn í 

rjettir til fjárdráttar (sbr. 27. gr.). Umburðarbrjef þessi berist sem þingboð. 

29. gr. 

Búandi hver er skyldur að hreinsa heimalönd sín og búfjárhaga tveim 

sinnum hvert haust. Hin fyrri hreinsun skal gjörð um sama leyti og fyrstu 

fjallskil fram fara, og hin síðari, áður en þriðju fjallskilum er lokið. 

30. pr. 

Hreppsnefndirnar skulu, hver í sínum hreppi, gjöra ákvörðun á vor- 

þingi um hreinsun búfjárhaga og heimalanda. Það skal vera aðalregla, að 

þeir búendur, sem lönd eiga saman, hreinsi lönd sín Í sameiningu á svo stóru 

svæði, sem hreppsnefndin ákveður, og skal haga hreinsuninni þannig, sem hún 

skipar fyrir. Nú liggja heimalönd tveggja eða fleiri hreppa saman, og skulu 

þá hreppsnefndir þær, sem hlut eiga að máli, koma sjer saman um, hvernig 

hreinsuninni skal haga á því svæði. Greini þær á um hreinsunina skal fylgja 

því, sem flest atkvæði eru fyrir. 

ol. gr. 

Fjársöfn þau, er saman koma við hina fyrri hreinsun heimalanda og 

búfjárhaga, skulu rekin beinustu leið til þeirra rjetta, sem þau heyra undir, 

hvort sem heldur eru aukarjettir eðá aðalrjettir. En fje það, sem finnst við 

aðra hreinsun, skal ganga sem aðrir fjárrekstrar. Hvers konar óhlýðni gegn 

skipunum hreppsnefnda um hreinsun heimalanda varðar sektum sem fyrir 

gangnarof. 

32. gr. 

Þar, sem því verður við komið, skulu hreppsnefndir eður fjallskilastjór- 

ar næstu hreppa fyrir fram koma sjer saman um, að einn eða fleiri gangna- 

menn í fyrstu, og ef þörf gjörist, einnig í öðrum göngum, skiptist á þar, sem 

göngur mætast, og fari með gangnamönnum hins hreppsins, til að hirða þar 

fje hreppsbúa sinna, og reka heim í sinn hrepp. Verði þessu ekki við komið, 

skulu fjallskilastjórar, samkvæmt ákvörðunum hreppsnefndanna kveðja svo 

marga menn, sem með þarf, til að fara Í tækan tíma í þær fjárrjettir næstu 

hreppa, sem þörf krefur, til að taka þar á móti fje hreppsbúa sinna, og reka 

það tafarlaust heim í sinn hrepp. Sjeu rjettir enn eigi byrjaðar, þá er fjeð 

kemur í hreppinn, skal fjallskilastjóri hafa gjört ráðstöfun fyrir, hversu með 

það skal fara. Annarskostar gengur það beinustu leið til þeirrar fjárrjettar Í 

hreppnum, er bezt liggur við, eður og sem aðrir fjárrekstrar, hvert sem betur 

þykir henta. 

Svo skal álíta, sem sendimenn þeir, er hjer ræðir um, hafi farið í einar 

göngur. Rjett er þó hlutaðeigandi hreppsnefnd að veita þeim, er leggja til 

slíka sendimenn, meiri undanþágu frá fjallgöngum, ef henni virðist ástæða til. 
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Hver maður er skyldur að hirða pad fje, sem finnst í heimalöndum og 
bufjårhågum, eptir ad fyrstu hausthreinsun er lokid, og reka til næsta bæjar 
þá leið, sem það á að ganga. Nú kemur fjárrekstur til manns frá næsta bæ, 
og er hann skyldur að reka hann tafarlaust þá leið, sem hann á að ganga 
nema kvöld sje komið eða óveður, svo að eigi þyki fært að reka fje bæja á? 
milli. Skal þá beita fjenu eða gefa því hey, unz fært er að reka það. Hver, 
sem sleppir fjárrekstri, eða á annan hátt vanrækir skyldur þær, sem teknar eru 
fram í þessari grein, skal sæta sektum frá 5—20 krónum, enda varði eigi brot 
hans við almenn lög. 

34. gr. 

Þá er fjallskilum er lokið er hverjum heimilt að gjöra eptirleiti hvern þann 
afrjett, er hann vill. En í fyrsta sinn skal hver sá, er eptirleit vil gjöra, skýra 
hlutaðeigandi fjallskilastjóra frá fyrirætlun sinni, og skal þá fjallskilastjóri gjöra 
annaðhvort, semja við manninn um ákveðna borgun fyrir eptirleitina, upp á 
væntanlegt endurgjald frá sveitarfjelaginu, eða gefa honum heimild til að fara 
á egin kostnað. 

35. gr. 

Nú finnur maður fje á afrjett í eptirleit, og verðleggur hann þá fjeð, 
en eigandi hefur rjett til að innleysa það, móti því að greiða í fundarlaun 
helming hins ákveðna verðs fyrir lömb, þriðjung verðs fyrir veturgamalt fje, 
og dilkær með dilkum, og fjórðung verðs fyrir 2ja vetra sauði og eldri, samt 
geldar ær. 

Nú greinir á um virðingu fjárins, og er þá finnandi skyldur að kaupa 
fjeð því verði, er hann hefur lagt á það, ella fái hann fundarlaun eptir óvil- 
hallra manna mati. 

Fyrir óheimt fje, sem finnst í heimalöndum, eða við smölun fjár, eptir 
að fjallskilum er lokið, er eigi skylt að greiða nein fundarlaun. 

36. gr. 

Hver maður skal einkenna fje sitt með glöggu marki á eyrum, en ef 
soramarkað er, með brennimarki á hornum eða klaufum. Enginn má hafa 
nema eitt fjármark á fje sínu, nema sýslunetndin leyfi. Yngri menn en 16 ára 
mega ekki fjármark upptaka nje brúka, Eigi þeir fje, skulu þeir eiga fjármark 
feðra sinna og einkenni að auk. Skrúð á eyrum og brögð eru einkenni en 
ekki mörk. Um markrjettindi og sammerkingar fer sem ákveðið er í lögum. 

31. gr. 
Öll fjármörk sýslunnar skal rita í eina skrá, og skal prenta hana og 

útbýta í sýslunni og næstu sýslum, svo víða, sem sýslunefndin álítur nægilegt. 
Nú vill einhver taka upp nýtt fjármark. eður breyta sínu eldra marki, skal
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Reglugjörð 
fyrir 

Norður-Þingeyjarsýslu austan Jökulsár um fjallskil og eyðing refa. (Framb.) 

hann þá senda hlutaðeigandi hreppsnefndum markið, sem skulu skyldar að inn- 

færa það í markaskrána. Vanræki hann þetta, og sje honum það sjálfrátt, skal 

farið með fje það, sem óskilafje. Sama gildir um bå, sem flytja inn í fjall- 

skilafjelagið. 
38. gr. 

Ef fje kemur fyrir í fjárrjettum eða heimalöndum, sem ekki finnst eig- 

andi að, þá gengur það til fjallskilastjóra, og hirðir hann það sem sitt fje. 

Skal hann bå tafarlaust senda lysing af bvi fje til næstu fjallskilastjóra, og 

svo langt sem hann fær því viðkomið. Nú leiða eigendur sig ad sumu fjenu, 

en sumu ekki, og skal þá það, sem óútgengið er að næstu veturnóttum, seljast 

á lögmætu söluþingi. Því fje, sem þannig er selt, skal hreppstjór 

næst prentuðu blaði með mörkum, lit, aldri og einkennum. Hafi enginn leitt 

sig eiganda að fjenu að missiri liðnu, frá því auglýsing um það kom út í blað- 

inu, fellur verðið í hlutaðeigandi sveitarstjóð, að frádregnum öllum kostnaði. 

Með afeyrðar kindur og ormjetnar, eða sje mark svo skemmt að því verði 

ekki lýst, skalfara sem annað óskilafje. Sömuleiðis með ómerkinga ef ær ekki 

helga sjer þá eða eigendur leiða sig að þeim á annan hátt. 

39. gr. 

Nú ætlar einhver að hann muni eiga kind se í 

eða ormjetin, og fer hann þá til þess fjallskilastjóra, sem hlut á 

lýsir fyrir honum þeim einkennum, sem hann hyggur vera á kindinni; þyki 

    

KF 

    

fjallskilastjóra ekki nægilega upplýst að kindin sje hans ; eign, verður hann að 

leita dóms og laga til að sanna eignarrjett sinn. 

40. 

Hver hreppsnefnd haldi sjerskilda fjallskilabók staðfesta af oddvita 

sýslunefndarinnar. Í hana skal rita auk þess, sem áður er tilgreint 

4. og 12. gr.) allar þær ákvarðanir, sem hreppsnefndin gjörir um fjaliskilamál- 

efni. Oddviti sýslunefndarinnar getur heimtað endurrit af fjallskilabókinni, hve- 

nær sem með þarf. 

    

þa
 

II. Kafli. 

Um eyðing refa. 
41. gr. 

Hreppsnefndirnar hafa alla stjórn og umsjón með eyðingu refa, hver í 

sínum hreppi, en kjósa mega þær einn mann úr sínum flokki, til að hafa á 

hendi alla framkvæmd þeirra, og kallast hann refaveiðastjóri. 

42. gr. 

Skyldur er hver ábúandi að leita að grenjum í búfjárhögum og heima- 

landi ábýlisjarðar sinnar endurgjaldslaust. Refaveiðastjóri lætur leita að gren}- 

25. dag októbermán. 1894, 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1894. 
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um i afrjettum og kveður til þess svo marga menn, sem hann álítur með 

þurfa í hvert skipti, og er hver sá, sem gjöra á fjallskil, skyldur að leggja 

mann til þess, eptir ákvæðum refaveiðastjóra, nema sjerleg forföll banni, en 

borgun skulu þeir fá, þó eigi yfir 2 krónur fyrir daginn. Leitirnar skulu fram- 

fara að minnsta kosti einu sinni á vori á tímabilinu frá 4—8 vikur af sumri, 

eptir fyrirmælum refaveiðastjórans. Hann skipar formann fyrir hverja leit, og 

eru leitarmenn skyldir að hlýða honum í öllu því, er að leitinni lýtur. 

43. gr. 

Til að eyða refum skal einkum viðhafa eitrun með strychnin, og skal 

einkum nota fugla í heilu líki og egg til eitrunar. 

44. gr. 

Hreppnefndin skal sjå um ad åvallt sje nægilegt eitur til i hreppnum. 

Skal hún kjósa 1 mann eða fleiri, eptir því sem þörf krefur, til þess að eitra 

agn það, sem út er borið. Skulu þessir menn eiðsvarnir til tryggingar því, að 

þeir einir hafi eitrið undið höndum, svo að ekki verði skaði að. Þessir menn 

leggi til agn til eitrunar móti endurgjaldi fyrir það og fyrirhöfn sína af hrepps- 

sjóði, samkvæmt reikningi, er hreppsnefndin samþykkir. 

45. gr. 

Nú finnst gren í búfjárhögum er refar hafa lagzt í, og skal sá, er það 

hefur fundið þegar tilkynna það ábúanda þeirrar jarðar, er það heyrir til, og 

skal hann tafarlaust sækja útburð á grenið til þeirra manna, er eitrunina hafa 

á hendi, og bera hann út á grenið svo fljótt sem því verður við komið. 

46. gr. 

Við leitun grenja á afrjettum skulu leitarmenn, að svo miklu leyti sem 

því verður viðkomið, hafa með sjer eitrað agn, eptir því sem refaveiðastjóri á- 

kveður nægilegt, til að bera á þau gren, er þar finnast kynnu, hvort refar eru 

í þeim eða ekki. 

47. gr. 

Um eitrun á öðrum árstíma skipar hreppsnefndin fyrir, eptir því sem 

hún álítur að með þurfi og að beztu haldi komi, og ber að hlýða fyrirmælum 

hennar í því efni. 

48. gr. 

Enginn getur skorast undan að vera eitrunarmaður, og hafa þann starfa 

á hendi i 3 ár í senn móti endurgjaldi sbr. 44. gr. 

49. gr. 

Um borgun fyrir eyðing refa á annan hátt en til er tekið í reglugjörð 

þessari, skal fara eptir því, sem viðkomandi hreppsnefnd álítur hæfilegt, og á- 

kveður hún slíka borgun í hvert skipti eptir atvikum. 

50. gr. 

Allur kostnaður við eyðing refa skal greiðast úr sveitarsjóði. 

51. gr. 

Hver hreppsnefnd hefur sjerstaka refaveiðabók, og skal rita í hana 

reikninga þá, sem nefndir eru í þessari reglugjörð, yfir allan kostnað við eyð-
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ingu refa, þá er þeir hafa verið rannsakaðir og samþykktir af hlutaðeigandi 87 

hreppsnefnd. 
ðl. gr 

Með brot gegn reglugjörð þessari skal fara sem almenn lögreglumál 

sbr. lög 22. marz 1890. 

Amtsráð Austuramtsins, Seyðisfirði 14. ágúst 1894. 

Kl. Jónsson Þorgr. Þórðarson. Árni Jónsson. 

settur. Sigurður Einarsson. Arni Kristjánsson. 

Reikningur 88 

yfir tekjur og gjöld kirkjusjóðs Íslands frá 1. júlí 1891 

til 31. desbr. 1893. 

Tekjur: 

1. Innborgað kirknafjé 22 eee eee er erne 24758 78 

„ Endurborgað lánsfje oo ke sn 620 66 

3. Vextir: 

a, af láni Lágafellskirkju til /6 1892 2... 5 33 

b, — kirknalånum til 11/6 1893 . 2 20 2 een ne 510 91 

c, bankavextir, 31/12 791, #1/19 "92 og ia 93. 0 212 24 788 48 

Samtals kr. 26167 92 
Eignir kirkna $!/1s 1893: 

1. Innborgaður höfuðstóll (kirknasjóðir) . . . . . . 24758 78 

2. Vextir af fje þessu frá fr 9112 793. . . …. - 788 48 

kr. 25547 26 

= Frádregst gjaldl. 1. og2. 000. 19 40 

Eptir kr. 25527 86 
Gjöld: 

1. Samkvæmt athugasemd á fylgiskj. A. færist til útgjalda . .. 13 60 

9, Ýmisleg útgjöld . .. A. 5 80 

3. Til jafnaðar móts við tekjulið 2. 0. 620 66 

4. Ógoldnir vextir til 1/6 1893 . 2 2 0 eee eee erne 12 09 

5. Lánað kirkjum og í útláni hjá 4 privatmönnum „2. 2. 2. 15319 34 

6. Á vöxtum í landsbankanum . . . . . . 2 2... 10136 43 

Samtals kr. 26167 92 
Eign kirkjusjóðsins 51/12 1893. 

1. Veðskuldabrjef kirkna og einstakra manna . . . 15319 34 

2. Vaxtafje í landsbankanum  . . . . . . . . > 10136 43 

3. Vaxtaskuldir til 11/6 1893 „0 0 12 09 

Samtals kr, 25527 86 

Stiptsyfirvöld Íslands, Reykjavík, 14. júlí 1894. 

Kristján Jónsson, Hallgr. Sveinsson. 

settur.
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88 Skyrsla 
um innlög kirkna í hinn almenna kirkjusjóð á ýmsum tímum frá 26. juni 1891 
til 31, desember 1893, og hlutdeild hverrar kirkju í sjóðnum við árslok 1898. 

Innlög. Hlutfallslegur 
Kirkjur. ágóði. 

Kr. a. Kr. a. 
I. Norður-Múlaprófastsdæmi : 

1. Skeggjastaðakirkja . 2... 126 43 7 54 
2, Åskirkja i Fellum ..........., 536 97 36 25 
3. Hofskirkja í Vopnafirði . ........ 0. 1722 46 26 42 
4 Hjaltastaðakirkja 0. ÍST 55 5 79 
5.  Hotteigskirkja . . ... 0.0. 339 71 7 41 

II. Norður-Þingeyj jarpréfastsdæmi : 

6. Åsmundarstadakirkja en eee es. 200 00 8 70 
7. Svalbardskirkja se 77 92 3 14 
8. Skinnastaðakirkja . . FA eee 499 53 12 15 

ÍlI. Suður- Þingeyj ar prófastsdæmi : 
9. Húsavíkurkirkja . . . „3145 35 100 07 

IV. Eyjafi jarðarprófastsdæmi: 

14. Grímseyjarkirkja 10 37 
15. Upsakirkja eee eee ne. 136 00 

V. Skagafjarðarprófastsdæmi : 

10. Glæsibæjarkirkja 2 eee 56 00 3 19 
11. Kaupangskirkja . 2... 169 00 297 
12. Saurbæjarkirkja . 2. 92 00 4 55 
3. Stærra- Árskógskirkja 40 7 09 

9 

4 

16. Barðskirkja í Fljótum . . ........, 102 23 1 95 
17. Goddalakirkja . 2... 136 95 3 93 
18. Rípurkirkja ..........,.,.,, 200 76 5 34 

VI. Húnavatnsprófastsdæmi : 
19. Hjaltabakkakirkja . . . . 899 46 10 84 
20. Tjarnarkirkja . 2. 2 50 00 90 

VII. Strandaprófastsdæmi : 

21. Staðarkirkja í Steingrímsfirði AÐ „0. 0. 418 59 15 34 
VIII. Norður- Ísafjarðarprófastsdæmi : 

22, Vatnsfjarðarkirkja . . . . . 194 80 5 94 
23. Unaðsdalskirkja 53 9 6 37 
24. Staðarkirkja í Aðalvík . .. ….… . 107 62 5 13 

IX, Vestur. Ísafjarðarprófastsdæmi 
25. Holtskirkja í Önundarfirði . ,. . .. .… … 149 82 0 45 

Flyt 8677 25 295 27
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Kirkjur. ágóði. 

Kr a. Kr. a. 

X, Barðastrandarprófastsdæmi : Flutt 8677 25 295 21 

26. Sauðlauksdalskirkja . . . 81 12 5 63 

27. Gufudalskirkja . . . . 2. . 2... 100 00 6 05 

28. Brjánslækjarkirkja . 2... 99 72 3 27 

XI. Dalaprófastsdæmi: 

XII. Snæfellsnessprófastsdæmi : 

29. Helgafellskirkja . . . 0... 120 00 2 60 

XIII. Mýraprófastsdæmi : 

30. Ålptaneskirkja ...........….…. 1105 7 45 

31. Stadarhraunskirkja . . . . . . . 2 2 2. „ 100 00 4 36 

32. Stafholtskirkja ... „120 00 178 

XIV. Borgarfjarðarprófastsdæmi ! 

33. Garðakirkja á Akranesi . ... 0... 3076 69 105 11 

XV, Kjalarnesprófastsdæmi : 

34. Reynivallakirkja 264 73 9 63 

35. Utskålakirkja . . . FR 95 38 3 07 

36. Staðarkirkja í Grindavík FNF eee 83 50 3 38 

XVI. Árnessprófastsdæmi : 

31. Hraungerðiskirkja . . . . 2... 914 50 11 91 

38. Ólafsvallakirkja . . . . . . . . . 2. . 500 00 15 16 
39. Hrepphólakirkja . . . . . . .... . .  ÐI5 54 31 36 

40. Hrunakirkja . . . . 185 30 2 76 

41. Mosfellskirkja . . 2... 128 00 6 04 

42. Klausturhólakirkja . . . . . . 2... 456 14 14 32 

43. Þingvallakirkja 2 . 29 22 1 00 

44. Arnarbæliskirkja,. . . . . 448 91 7 63 

45.  Hréarsholtskirkja. . . .....2.2.,. . 134 23 5 54 

46. Gaulverjabæjarkirkja . .........…. 959 98 61 58 

47. Strandarkirkja i Selvogi . . . eee 50 00 1 76 

XVIL Rangárvallaprófastsdæmi: 

48. Breiðabólsstaðarkirkja . . .. . . 352 63 11 38 

XVIII. Vestur- Skaptafellsprófastsdæmi: 

49. Reyniskirkja . . . 2... 1186 00 62 18 

50. Sólheimakirkja . .. - - 200 00 4 67 

XIX. Auttur- Skaptafellsprófastsdæmi: 

51. Einholtskirkja . . . . 0000 15 89 

52. Stafafellskirkja . .. 0... 200 00 2 00 

XX. Sudur- Múlaprófastsdæmi: 

53, Hólmakirkja 2... 8407 22 39 24 

Flyt 22797 11 742 02
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Innlög. Hlutfallslegur 

Kirkjur. ágóði 

Kr. a. Kr. a. 

Flutt 22797 11 742 02 

54, Eydalakirkja . . . 0 00 eee 444. 135 00 7 40 

55. Vallaneskirkja. . . . 00000044. 1000 00 19 66 
  

Samtals 23932 11 769 08 

Athugasemdir. 

Sú upphæð, sem kemur til skipta, eru vextirnir, sem tilfallið hafa frá 

því fyrst var lagt í sjóðinn, 26. júní 1891, til 31. desbr. 1893, að frá dregnum 

glaldliðum 1. og 2. á reikningi þeim yfir tekjur og gjöld sjóðsins frá 1. júlí 

1891 til 31. desbr. 1893, sem prentaður er hjer að framan, og er ágóð- 

inn reiknaður út með tilbærilegri hliðsjón af því, að innlögin frá kirkjunum 

eru inn komin á ýmsum tímum og ávöxtuð að nokkru leyti með 31/s %/0 og ad 

nokkru leyti með 4 0/o, 

Glæsibæjarkirkja í Eyjafjarðarprófastsdæmi á geymt hjer, auk áður- 

greindrar innstæðu í sjóðnum, veðskuldabrjef, út gefin 16. desbr. 1881 og 6. 

júní 1882, upp á 200 kr. hvort, alls 400 kr., en vextirnir af þessum upphæð- 

um greiðast ekki hjer, heldur í sjóð kirkjunnar sjálfrar. 

Strandarkirkja í Selvogi í Árnesprófastslæmi á sömuleiðis hjer eitt veð- 

skuldabrjef, út gefið 2. ágúst 1884, upp á 200 kr., og greiðast vextirnir af því 

í sjóð kirkjunnar sjálfrar. 

Hofteigskirkja í Norður-Múlaprófastsdæmi átti enn fremur við árslok 

1893 í skuldabrjefi sjera Einars Þórðarsonar, út gefnu 24. júní 1892, 226 kr. 

67 aura. 

Stiptsyfirvöld Íslands, Reykjavík 26. septbr. 1894. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

Yfirlit 
yfir efnahag sýslusjóða norðuramtsins 1892. 

1. Húnavatnssýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fá... 2... kr. 838,58 

Niðurjöfnun 10 a. á hndr. eee — 1163,84 1599 492 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðssins . . . . .„ . . . . . „2... kr. 1006,00 

Eign til næsta árs . 2... — 496,42 1502 42
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Niðurjöfnun 10 a. á hndr. 
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Skagafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Aðrar tekjur og tillög úr landssjóði 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Eign frá Í. á. 

Niðurjöfnun 141/* a. á hndr. 

Tillag úr landssjóði 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Eign frá f. á. . . 

Niðurjöfnun 10 a. á hndr. 

Aðar tekjur 

Útistandandi af tóvinnuvjolaláni 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

1. Í sjóði í. jan. 1893: 

Gjöld: 

Eyjafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Suður-Þingeyjarsýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

skrifstofu ) Norðuramtsins, 16. júlí 1894. 

Kl. Jónsson 

settur. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Norðuramtsins 1893. 

Tekjur: 

a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum 

b. Innritunarskirteini A. fol. 98 

c, Í skuldabrjefum einstakra manna 

2. Vextir: 

kr. 602,57 
— 1185,39 
— 1466,85 

— 28339,20 
— 915,61 

kr. 585,75 
— 1734,34 
— 50,00 

— 2237,10 
—. 132,99 

kr. 100,59 
— 856,61 
— 50,00 
— 565,98 

— 1421,89 
— 151,29 

kr. 594,66 
— 400,00 
— 2050,00 

Flyt: 

Kr. a. 

3254 81 

3254 81 

2370 09 

2370 09 

1573 18 

1573 18 

Kr. a. 

3044 66 

3044 66 
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Flutt: 3044 66 

  

a. Af uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum . . . — 23,79 Kr a. 

b. — innritunarskirteini A. fol. 98 . . . . . . — 14,00 

G. — skuldabrjefum einstakra manna . . . . . —  82,00 119 79 

Samtals: 3164 45 
Gjöld: 

1. Skuld frá fá. 2 ea eee eee es 26 79 

Styrkur veittur búnaðarskólanum á Hólum . .....….… 93 00 

3. Í sjóði við árslok: 

a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum . . . . kr. 594,66 

b. Innritunarskirteini A. fol. 98 . . . . 2. 2. — 400,00 

c. Í skuldabrjefum einstakra manna  . . . . . — 2050,00 8044 66 

Samtals: 3164 ál 
Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri, 3. jan. 1894. 

J. Havsteen. 

Embættaskipan og sýslana. 

1. ágúst setti ráðgjalinn fyrir Ísland cand. jur. Jóhannes Jóhannesson til þess frá 

1. sept. að gegna á eigin ábyrgð sýslumannsembættinu í Húnavatnssýslu. 

12. sept. var sýslumaður í Rangárvallasýslu Páll Brjem af konungi skipaður gmt- 

maður í Norðuramtinu og Austuramtinu. 

S. d. var hjeraðslæknir Davíð Sch. Thoxsteinson af konungi skipaður hjeraðslækn- 

ir í 4. læknishjeraði (Stykkishólmi). 

14. sept. veitti konungur presti til Mýrdalsþinga, síra Þórarni Þórarinssyni, Val- 

Þþjófsstaðar prestakalli í Norður-Múlaprófastsdæmi frá næstkomandi fardögum að telja, sam- 

kvæmt kosningu hlutaðeigandi safnaða. 

29, sept. endurveitti landshöfðingi cand. med. á chir. Sigurði Hjörleifssyni styrk 
sem aukalækni í Grýtubakka- Háls. og Ljósavatnshreppum frá 1. jan. fyrst um sinn til 

aprilloka 1895. 

8. okt. var læknaskólakandidat Jómas Helgason af landshöfðingja settur til þess 

frá 1. s. m. að þjóna %hjeraðslæknisembættinu í 5. læknishjeraði, þangað til önnur ráðstöfun 
yrði gjörð. 

19. okt. var cand. jur. Magnús Torfason af landshöfðingja settur til þess að þjóna 

sýslumannsembættinu í Rangárvallasýslu frá 1. nóv. 1894 að telja, þangað til önnur ráðstöf- 

un yrði gjörð. 

Heiðursmerki. 
12. sept. var amtmaður í Suðuramtinu og Vesturamtinu J. Havsteen, R. af dbr., af 

konungi sæmdur heiðursmerki dannebrogsmanna.
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Skýrsla 91 
um amtsrådsfund austuramtsins 14,—15. ågust 1894 

År 1894, pann 14, ågust, var aða 

settur og haldinn á Seyðisfirði af settum 

  

    

  

mens Jónssyni og amtsráðsmönnunum Þorgrími lækni 

fræðing Einarssyni á Hafursá, varaamtsráðsmanni Ár 

  

síra Einars Jónssonar og amtsráðsmanni úr Norður-Þi 

Jánssyni á Lóni í Kelduhverfi. 

1. Forseti lagði fram brjef lan 

þar sem skýrt er frá því, 

fellssýsla skuli að því er svei 

lögð til austuramtsins, hefðu þesa 

verið gjörðar til þess, 

forseti Degar med brjefi, 

sjóðsgjaldi á nefnda 

hvert gjaldskylt lausafjárhundrað í sai 

fundi þess 22.—23. ág 

hlaut að hækka um það, 

     
hefðu 

    

    

  

   

        

     
      

  

   

   

    

   

    

af meðtekinni skýrslu um 

sýslu síðastliðið haust, sem 

Enn fremur hefur forseti 

eigandi amtsráðsmann til fund 

2. Þótt forseti í br 

og 27. desbr 

< ter áð 
AMNLSTAGSI 

  

jefum sínum til hlut        

og Norður-Múlas 

sem eptir stóð 

sem frá höfðu farið og fallið c 7 TV 

  

Raufarhöfn og Árna Árnasonar 

og Þorvarðar læknis Kerúlfs 

kosningum, sem gilda skyld 

þess, að amtsráðsmennirnir og va 

um, skyldu, samkvæmt framförnu 

ágúst Í. á., ganga úr amtsráðinu 31, c 

kvæmt fram lögðum útdráttum ai g 

13.— 14. april þ. á. samt kosið án þess 

verður þá amtsráðið að álita, að þær hafi kosið 

sömu menn og vill eptir kringumstæðum taka kosi í 

Samkvæmt þessu eru þá kosnir í Norður-Þingeyjarsýsl 

stjóri Krintjánsson á Lóni í Kelduhverfi sem 

es Þorsteinsson á Víðirhóli sem vara-amtsráðsmaðui 

til 31. desbr. 1894 og fyrir tímabilið frá 1. jan. 18 95 til 31. des 

en í Norður Múlasýslu Árni læknir Jónsson á Vopnafirði sem vaáraamts- 

   og 

  

25. dag októbermán. 1894. 

Beykjavík, Ísafoldarprentsmiðja 1894.
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ráðsmaður til 31. desbr. 1894 og sömuleiðis fyrir tímabilið frá 1. jan. 1895 
til 31. desbr. 1900, en síra Einar Jónsson á Kirkjubæ endurkosinn sem 
amtsráðsmaður fyrir tímabilið frá 1. jan. 1895 til 31. desbr. 1900. 
Fram var lagður reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs austuramts- 
ins fyrir 1893 með fylgiskjölum. Amtsráðið yfir fór þenna reikning og 
samþykkti hann án breytinga. 

Fram voru lagðir til rannsóknar eptirfylgjandi reikningar yfir tekjur og 
gjöld ýmsra sjóða: 

a. Búnaðar sjóðs austuramtsins. 

b. Búnaðarskólasjóðs Norður-Þingeyinga. 

c. Gjafasjóðs Guttor ms prófasts Þorsteinssonar til fátækra í Vopnafirði eða 
Hofssóki 

d. Gjafasjøds Pjeturs sýslumanns Þorsteinssonar til fåtækra i Vallanes- 
sókn. 

keikningar þessir voru samþykktir af amtsráðinu og fannst ekkert 
við þá að athuga. 

Fram var 180u jur og gjöld bókasafns austuramtsins 
fyrir 1893, og fannst ekkert við hann að athuga og var hann því sam- 

  

þykktur. 

Amtsráðið veitti bókasafninu 200 kr. úr jafnaðarsjóði fyrir yfirstand- 
andi ár. 

Fram var lögð umsókn frá kvennaskólanum á Laugalandi um 50 króna 
] ( vislu um kennsluna 1893/04 og reikningur skólans fyrir 

3. Amisrådid veitti skolanum 50 kr. styrk úr jafnaðarsjóði. 
Fram var lögð umsókn um styrk frá Kvennaskólanum á Ytri-Ey ásamt 

    

   

þa 

      með skýrslu um kvennaskóla 18%/04 og reikningi skólans fyrir 1893. 

Amtsráðið veitti skóla þessum 50 kr. styrk. 

Forseti lagði fram brjef frá búnaðarfjelagi suðuramtsins 19. febr. þ. á., þar 
sem það tilkynnir amtsráðinu, að því standi enn opið að ; ganga Í samband 
'ið nefnt búnaðarfjelag samkvæmt brjefi þess 12. apríl f. á. 

htsráðið sá sjer eigi fært að taka þessu tilboði af hinum sömu ástæð- 
um, sem teknar eru fram á síðasta fundi 2223. ágúst f. á. (Stj.tíð. 1898 

Forseti skýrði amtsráðinu frá því, að hann samkvæmt ályktun þess á fundi 
22.—25. ágúst f. á. (Stjtíð. 1893 B. bls. 156) hefði skrifað landshöfðingjan- 
um 1. sept. Í. á. viðvíkjandi því, að gjörð yrði ráðstöfun til, að kunnugur 
maður, sem vit hefði á brúargjörð, skoðaði brúarstæði við Gilsá á Jökul- 
dal, og segði til, hvað brú þar mundi kosta og flutningur á brúarefni frá 
sjó. 

Amtsráðið ítrekaði enn þá beiðni sína um það, að verkfræðingur lands- 
ins yrði sem fyrst sendur austur til þess að skoða brúarstæðið og veginn 
og brúarstæði á ánum út Jökuldalinn og brúarstæði á Lag garfljóti og 
Gljúfurá.
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Å fundi amtsrådsins 22.—23, ågust f. å. (sbr. Stj.tid. 1893 B. bls. 156) hafði 

forseti skyrt amtsrådinu frå, að hann enn þá ekki hefði meðtekið skýrslu 

frá sýslumanninnm í Norður-Múlasýslu um, hvað liði vegabótum þeim á 

Möðrudalsheiði, sem landshöfðingi hefði endurveitt 250 kr. til með brjefi 

sínu, dags. 25. marz 1892, ef verkamenn fengjust með sæmilegum kjörum. 

Nú gat forseti skýrt frá, að hann loks hefði meðtekið með brjefi sýslu- 

mannsins, 15. febr. þ. á., reikninga og skýrslur um vegabætur þessar, sem 

fram höfðu farið á sumrinu 1892, en bæði reikningarnir og skoðunargjörð- 

ir þær, sem þeim fylgdu, eru svo illa úr garði gjörðar, að það var ómögu- 

legt að gjöra sjer nokkra hugmynd um, hvort hinar unnu vegabætur sam- 

svöruðu kostnaðinum eptir reikningunum; þar að auki hafði sýslumaður 

farið langt fram úr fjárveifingunni. sem sje um 196 kr. 10 a., enda hafði 

verið varðað svæðið frá Möðrudal vestur á Biskupsháls, sem fjárveitingin 

alls eigi náði til. Með svo felldu móti hafði forseti orðið að endursenda 

sýslumanni þessa reikninga hans til umbóta með brjefi sínu 2. marz þ. á., 

en enn þá voru engin skil þar að lútandi komin. 

Beiðni frá sýslunefnd Austur-Skaptafellssýslu með brjefi 31. maí f. á. um 

breytingu á póstleiðinni um Hofshrepp þannig, að Í stað vegarins frá Græn- 

dýjalæk að Prestasteini komi vegur, sem liggi sem beinast úr götunni, er 

liggur upp Kúadalsbrún að Prestasteini og að amtsráðið hlutist til um, að 

veittar verði úr landssjóði 150 kr. á ári 12 år til að gjöra greiðfæran veg 

á þessu svæði mót 50 kr. á ári úr sýslusjóði, þeim helming sýsluvega- 

gjaldsins, er ganga á til aðalpóstleiðanna, á móti því, að hreppsnefndin ljúki 

verkinu, þótt hin veitta upphæð reynist of lítil. Amtsráðið fellst á, eptir 

framkomnum upplýsingum, að rjett væri að breyta póstveginum í þá átt, 

sem farið er fram á og beinir málinu um styrkveitingu úr landssjóði til 

landshöfðingja með sínum beztu meðmælum. 

Forseti skýrði frá því, að enn þá hefði hann eigi meðtekið frá sýslumannin- 

um í Norður-Múlasýslu skýrslu um vegagjörð þá á Fjarðarheiði, sem landshöfð- 

ingi hefði með brjefi dags. 29. nóvbr. 1892 veitt allt að því 5000 kr. til, sbr. 

skýrslu um amtsráðsfund 22.—23. ágúst f. á. (Stjórnartið. 1893, B. bls. 

156). 

Erindi frá Böðvari Jónssyni pósti um illfæra brú við Ytra-Áland á póst- 

leiðinni, og óskar hann eptir að fá skaðabætur fyrir hest, sem laskazt 

hafði þar, og gjört yrði við brúna. 

Með því að engar upplýsingar eru fyrir hendi um þetta mál, vísaði 

amtsráðið því frá sjer. 

Út af aðgjörðinni á brúnni yfir Jökulsá á Jökuldal (sbr. skýrslu um fund 

amtsráðsins, 2223. ágúst f. á. „Stjórnartið. 1893 B. bls. 162) hafði forseti 

skrifáð sýslumanninum í Norður-Múlasýslu 4. sept. f. á, svo landshöfðingja 

yrði síðar skrifað um það mál, og var framlagt brjef sýslumannsins, dags. 

2. október f. á., þar sem hann skýrir svo frá, að sýslunefndarmaðurinn úr 

Hlíðarhreppi hafi tekið að sjer, að sjá um þessa aðgjörð, og að hann hefði 
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skýrt svo frá, að þessu starfi skyldi lokið sama haust. Samt sem áður 
hafa engin skeyti komið frá sýslumanni, sem amtið hefur áminnt með brjefi 
dags, 8. febr. þ. ið 

  

Forseti vernig þeim helming sýsluvegagjaldsins úr Suður-Múla- 
sýslu, sem ganga skyldi t til aðalpóstvega, hefði verið varið á árinu 1893, 
og hvernig verja skyldi á yfirstandandi ári eptirstöðvunum af þessu gjaldi 

sýsluvegagjaldin 394, samkvæmt brjefi landshöfðingja 3. Júlí 1894. 
” athu mí , sem amtsráðið á fundi sínum 92.—93. ágúst f. á. 

sýslunefndin í Norður-Múlasýslu hefði 24. apríl f. á. 
reppsnefnd "óku alshrepps að verja hreppavegagjaldinu þar til 

þess að bæta samgöngur í hreppnum, án tillits til þess ákveðna hreppavegs, 
ennfremur ákveðið, að sýsluvegagjaldinu úr hreppnum skyldi varið til 

,„ án þess að sagt væri hvar, lagði forseti 
stumannsins 2. október f. á., og sjezt á því, að meiningin hafi 

   
     

hn 
n 

drætti á Jökulsá    fram 

verið sú, að láta bæði breppsvega- og sýsluvegagjaldið ganga til dráttar á 
Jökulsá á sýsluvegi. Þó að þessi ráðstöfun kæmi, hvað hreppsvegagjaldið 
snertir, eigi alveg heim við fyrirmæli 16. gr. laga 10. nóvbr. 1887, um vegi, 

"set it eptir kringumstæðum leyft, með brjefi dags. 27. október 
Í. á, að við svo búið mætti í standa, og fellst amtsráðið á það. 
Forseti lagði fram nýtt frumvarp til reglugjörðar fyrir Norður-Þingeyjar- 
sýslu austan Jökulsár, um fjallskil og eyðing refa, en amtsráðið hafði eigi 

  

fært að staðfesta samskonar frumvarp á fundi sínum 22,—93, 
í, af tilgreindum ástæðum. Sýslunefndin hafði nú samið nýtt 
og tekið tillit til aðfinninga amtsráðsins við fyrra frumvarpið og 

fellt úr 41. og 54. gr. þess. 
ví leyti sem amtsráðið hafði skotið því til nákvæmrar íhugunar 

>fndarinnar, hvort eigi væri rjett að setja þau fyrirmæli í reglugjörð- 
ina, að göngur skyldu byrja sama dag Í öllu fjallskilafjelaginu (Norður- 
ingeyjarsýslu austan Jökulsár) gagnstætt því, sem fyrirmælt væri í 19. 

sr. reglugjörðarinnar, þá hafði sýslunefndin lýst því yfir, að hún gæti eigi 

    

komizt að þeirri niðurstöðu, að unnt væri að láta göngur byrja sama dag i 

  

    

í öllu fjallskilafjelaginu, bar sem Langnesingar væru bundnir við Norður- 
Múlasýslumenn eptir staðháttunum með fjallskil sín, en aptur álíti Fjalla- 
menn, að nauðsynlegt sje, að ganga fjallgarðana sem fyrst, áður en hætt 
yrði við, að fje fennti. 

Amtsráðið yfirfór frumvarpið aptur, og staðfesti það til að öðlast gildi 
1. jan. 1895 

Með skírskotun til þess. sem gjörst hefði á fundi amtsráðsins 29. 93. ágúst 
Í. á. (Stjórnartið. 1893, B. bls. 160) út af væntanlegri hluttekningu Norður- 
Þingeyjarsýslu í búnaðarskólahaldinu á Eyðum, skýrði forseti frá því, að 
hann að afloknum þessum amtsráðsfundi hefði skrifað landshöfðingja um 
þetta mál 2. septbr. f. á., og lagt það til, að honum mætti þóknast að fyr- 
irskipa, að Norður-Þingeyjarsýsla gengi Í fjelag við Múlasýslurnar um bún-
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aðarskólahaldið á Eyðum, með þeim skilmálum, sem nefndar sýslur hefðu 

gefið kost á, og að búnaðarskólagjaldið úr Norður-Þingeyjarsýslu leggist 

til nefnds skóla. 

Út af þessu hafði landshöfðingi, í brjefi dags. 11. oktbr. f. á., sem var 

framlagt, sagt svo fyrir, að forseti amtsráðsins tilkynnti sýslunefndinni í 

nefndri sýslu tilboð Múlasýslnanna og hjeraðlútandi ályktun amtsráðsins Í 

Austuramtinu, og leitaði á ný yfirlýsingar sýslunefndarinnar í Norður-Þing- 

eyjarsýslu, hvort hún vildi eigi hlýta þannig löguðu sambandi, eða hjeldi 

fast við þann kost, að vera heldur fyrir utan sambandið. Þetta hafði for- 

seti nú gjört með brjefi, dags. 30. obtbr. f. á. Nú mátti sjá af útskriptinni 

úr gjörðabók sýslunefndar Norður-Þingeyjarsýslu, viðvíkjandi fundarhaldi 

hennar, 9—-10. apríl þ. á. að nefndin vill hvorki ganga í samband við 

Eyðaskólann nje aðra búnaðarskóla, með því fyrirkomulagi, sem nú er 

á þeim. Í sambandi við þetta gat forseti þess, að hann eigi hefði fundið 

ástæðu til þess, að skrita sýslunefndunum í Múlasýslunum um breytingar 

á reglugjörð Eyðaskólans, því um þær yrði ekkert spursmál, fyrr en vissa 

fengist fyrir því, að Norður-Þingeyjarsýsla gengi í sambandið, og Austur- 

Skaptafellssýsla líka. 

Með því amtsráðinu þykir sýnt eptir þessu, að Norður Þingeyjarsýsla 

eigi ætli sjer að ganga í samband við Eyðaskólann eða aðra búnaðar. 

skóla, þá vill það enn á ný leggja það til, að landshöfðingi skipi svo fyrir, 

að Norður-Þingeyjarsýsla skuli taka þátt í búnaðarskólahaldinu á Eyðum, 

með þeim sömu skilmálum og áður hafa verið teknir fram, með því amts- 

ráðið hlýtur að álíta, að landshöfðingi hafi fullt vald til þess, samkvæmt 

tilsk. 12. febr. 1872. I sambandi við þetta ályktaði amtsráðið að skora á 

sýslunefndina í Austur-Skaptafellssýslu, að leggja sitt búnaðarskólagjald til 

búnaðarskólans á Eyðum. 

Framlagðir voru reikningar búnaðarskólans á Eyðum, fyrir árið 1893— 1894 

með árituðum athugasemdum og svörum reikningshaldara. og skýrsla um 

kennsluna. Til þess að semja tillögur til úrskurðar á þeim voru kosnir 

Þorgrímur Þórðarson og Sigurður Einarsson. 

Af fundargjörðum sýslunefndanna í Norður-Múla- og Suður-Múlasýslum frá 

13. og 14. apríl og 11. s. m. má sjá, að reikningsnefnd sú, sem kosin hafði 

verið til þess að semja eða gjöra upp millireikning sýslnanna út af skóla- 

haldinu á Eyðum, hafði lokið þessu starfi sínu, og auk annars látið uppi 

það álit, að styrktarupphæðir þær úr landssjóði til eflingar búnaði í Norð- 

ur-Múlasýslu á árunum 1887, 1888 og 1889, sem gengið hefðu til búnaðar- 

skólans á Eyðum, alls 645 kr., skyldu eigi teljast með viðskiptareikningun- 

um eða koma til greina þá er millireikningar yrðu útkljáðir, og hefur 

sýslunefndin í Suður-Múlasýslu aðhyllst þessa skoðun. Sýslunefndin í Norð- 

ur-Múlasýslu er aptur á móti á þeirri skoðun, að þetta fje verði að álítast 

sem innieign þeirrar sýslu, og að hún eigi kröfu á að fá það aptur greitt í 

hendur sjer, til að verja því á þann hátt, sem upphaflega hefur verið til- 
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91 ætlazt, eins og komizt er að orði. Nefndin álítur í samhljóðun við þetta, 
að framangreindar 645 kr. skyldu greiðast henni aptur af fje skólans á 6 
árum, frá fardögum 1895 að telja, og væntir nefndin eptir, að sýslunefnd- 
in Í Suður-Múlasýslu samþykki þessa ályktun. 

Amtsráðið verður að álita, að þessi upphæð sje beinlínis veitt búnaðar- 
skólanum á Eyðum, einmitt eptir tillögum sýslunefndarinnar í Norður. Múla- 
sýslu sjálfrar af því fje, sem tilfjell sýslufjelaginu til eflingar búnaði, og 
felldi því ályktun sýslunefndarinnar í Norður-Múlasýslu úr gildi, en vill 
jafnframt bendu tjeðri sýslunefnd á, að ef hún vill hafa þetta fje af Eyða- 
skólanum, þá verður hún að fá leyfi landshöfðingja til þess. 

21. Forseti lagði fram kæruskjal nokkurt frá verzlunarstjóra Örum £ Wulffs á 
Vopnafirði, sem borizt hafði forseta hjer um bil fylgiskjalalaust rjett fyrir 
amtsráðsfundinn 22.— 23. ágúst f. á., þar sem verzlunarstjórinn áfrýjar til 
amtsráðsins úrskurði sýslunefndarinnar í Norður-Múlasýslu 24. april f. á., 
sem lækkar útsvar þeirra Árna læknis Jónssonar á Vopnafirði og Helga 
bónda Guðlaugssonar á Torfastöðum, og bætir lækkuninni við útsvar Örum 
í Wultfs, eptir að nú eru fengin málsskjölin öll og umsögn hreppsnefndar- 
innar í Vopnafirði og sýslunefndarinnar, enda hafði verzlunarstjórinn með 
brjefi, dags. 24. maí þ. á., sent eptirrit af flestum skjölum þessa máls. 

Það er að vísu svo fyrir mælt í lögum 9. jan. 1880, um breytingu til- 
skipunar um sveitarstjórn á Íslandi, að sýslunefnd leggi endilegan úrskurð 
á útsvarskærur, en þetta útilokar amtsráðið alls eigi frá því, að gjöra 
ályktun um það, hvort sýslunefnd hafi í slíku tilfelli farið fram yfir vald 
sitt eða beitt ólögum sbr. 52. gr. 1. tilskipunar 4. maí 1872. Það ter nú 
fjarri því, að sýslunefndin hafi gjört þetta í þessu máli og er því úrskurð- 
ur hennar í því endilegur. Amtsráðið finnur samt ástæðu til að gjöra 
nokkrar athugasemdir viðvíkjandi þessu máli. 
a. Þar sem sýslunefndin á fundi sínum 13.—14. apríl þ. á. vísar málinu 

frá sjer sem sjer óviðkomandi, þar eð amtsráðið hafi eigi fundið ástæðu 
til að gjöra athugasemdir við hina formlegu hlið málsins, þá vill amts- 
ráðið geta þess, að það fylgir yfir höfuð þeirri reglu, að dæma ekki 
um neitt mál, fyr en umsögn þess er komin, er málið áhærir. Athuga- 
semd sýslunefndarinnar á því alls eigi hjer við. ” 

b. Úrskurður sýslunefndarinnar gengur út á það, að lækka útsvar Helga 
Guðlaugssonar úr 469 fiskum niður í 300 fiska, og útsvar Árna læknis 
Jónssonar úr 200 fiskum niður í 80 fiska, svo að lækkunin munar alls 

269 fiskum, en sýslunefndin hefur bætt 299 fiskum við útsvar Örum & 

Wulffs, sem hún eptir atvikum hefur haft fullt vald til. 
22. Forseti lagði fram brjef sýslunefndar Norður-Múlasýslu, 2. maí þ. á. og 

þar með fylgjandi útdrátt úr gjörðabók nefndarinnar þar, um að fá sam- 
þykki amtsráðsins til þess, að hún mætti borga úr sýslusjóði 1167 krónur 
til þess, að koma upp gufubátsferðum á Lagarfljótsós á móti 500 kr. úr 
sýslusjóði Suður-Múlasýslu og styrk úr landssjóði, og skýrði frá, að hann 
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hefði samþykkt þessa ályktun sýslunefndarinnar í Norður-Múlasýslu fyrir 

hönd amtsráðsins til þess, að flýta fyrir málinu og til þess, að eigi skyldi 

á samþykki amtsráðsins standa, ef fundarhald þess kringumstæðanna vegna 

skyldi dragast eitthvað. 

Sömuleiðis hafði forseti samþykkt samkvæmt framlagðri útskript úr 

gjörðabók sýslunefndarinnar úr Suður-Múlasýslu frá 11. april þ. á, að 

borga mætti úr sýslusjóði þeirrar sýslu hinar áðurnefndu 500 kr 

að þær þá fyrst yrðu greiddar, þegar 0. Wathne á Seyðisfirði hefði farið 

3 ferðir gegnum Lagarfljótsós og flutt inn í hann upp að steinboga vörur, 

sem næmu minnst 300 tons. 

Amtsráðið fellst á þessa ráðstöfun. 

Forseti lagði fram brjef heilbrigðisnefndariunar í Vopnafjarðarhrer 

maí þ. á. og þar með fylgjandi reikning með fylgiskjölum yfir kostnaðinn 

við sóttvörn gegn kvef-landfarsóttinni á síðastliðnum vetri, að UPP DVD 

98 kr. 50 a. sem nefndin óskar eptir að fá endurgoldnar úr jafnaðarsjóði. 

Forseti lagði enn fremur fram brjef amtsins dags. 28. mal þ. á. il hjer. 

aðslæknisins í 13 læknishjeraði og brjef hans til amtsins dags. 28. júní þ. 

banni r., þannig, 

  

    

á. um sóttvarnir þessar. 

Amtsráðið samþykkti að borga út þessa upphæð úr jafnaðarsjóði, en 

vill jafnframt brýna fyrir sýslunefndum, að annast um að hreppsnefndir 

gegni skyldu sinni viðvíkjandi heilbrigðisástandi manna samkvæmt út- 

gefinni reglugjörð 19. júní 1886, sbr. einnig Stjórnartíðindin B. 1886, 

bls. 118. 

Þá lagði forseti fram brjef landshöfðingjans, dags. 5. juli þ. á. þar sem 

skýrt er frá hve mikið Austur-Skaptafellssýsla hlaut af eignum Suðuramts- 

ins samkvæmt lögum 16. sept. 1893, 2. gr. og verður það 296 kr. 06 nur, 

sem greiðist annað hvort Í peningum eða með einhverju skuidabrjefi til 

búnaðarskólasjóðs eptir samkomulagi milli amtanna. 

Amtsráðið ákvað, að framvegis skuli árlega framfara Ítarleg skoðun. 

því fje, sem flutt er út lifandi á hverju hausti. Var forseta 

fyrir lögreglustjórum, að kveðja hæfilega marga menn til þess, að fram- 

kvæma starfa þenna, eptir bezta megni og þekkingu. Að | starfi 

skulu skoðunarmenn gefa vottorð upp á æru og sámvizku, að þeir álíti 

ekkert varúðarvert við útflutning fjársins. Slíkt vottorð skal fyl 

um skipsfarmi af útfluttu sauðfje og endurrit af því sendast forseta amts- 

ráðsins. Borgun til skoðunarmannanna greiðist úr jafnaðarsjóði. 

Viðvíkjandi búsetu dýralæknisins í Norður- og Austuramtinu áleit amtsráðið 

að heppilegast væri að hann sæti sem næst miðju umdæmisins Í sveit. 

Út af kæru frá hreppsnefndinni í Presthólahreppi, þar sem hún fer fram á, 

að úrskurður sýslunefndarinnar í Norður-Þingeyjarsýslu, sem fellir úr gildi 

útsvarshækkun hreppsnefndarinnar á Þórarni Benjaminssyni á Efrihólum, 

verði felldur úr gildi sem ólögmætur, og ályktaði amtsráðið, að með því 
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að engin skilríki væru fyrir því, að úrskurður sýslunefndarinnar væri 6- 
lögmætur, yrði hann að öllu leyti að standa óhaggaður. 
Var rædd og samþykkt áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Austur- 
amtsins 1895. 

Tekjur: 
Væntanlegar eptirstöðvar frá 1894 . .„ „ . kr. 1000,00 

2. Jafnaðarsjóðsgjald —. . . . . . . . . . — 2100,00 kr. 3100,00 

Gjöld: 
1. Atfsráðið . ere 850,00 
2. Sáttamál . . A 10,00 
3. Heilbrigðismál 0... 0. 400,00 
4. Menntamál: 

a. Kvennaskólinn á Laugalandi . . . kr, 50,00 
b. — - Ytri-Ey . ....…. — 50,00 
c. Bokasafn Austuramtsins . . ..... — 200,00 — 300,00 

5. Heyrnar- og målleysingjar 2 2 0 eee 280,00 
6. 8 afborgun af láni til Skjálfandabrúar . .....…. — 81,48 
1. Kostnaður við notkun fangahúss á Eskifirði . ....— 50,00 
8. Oviss Utgjåld ss 300,00 
9. Eptirstöðvar 2 ere 828,52 

kr. 8100,00 
Framlögð voru eptirfylgjandi eptirrit af gjörðabókum sýslunefnda, sem 
voru yfirfarin: 

a. Frá Norður-Þingeyjarsýslu fundargjörðir frá 9.—10. apríl þ. á. 
b. Frá Norður-Múlasýslu fundargjörðir frá 13.— 14. april þ. á. 

samkvæmt tillögum sýslumanns fyrir hönd sýslunefndarinnar í 
brjefi 30. apríl þ.á. samþykkti amtsráðið, að nefndin hafði jafnað niður 
sem sýslusjóðsgjaldi fyrir yfirstandandi ár 2497 kr. 50 a., eða 30 aur. 
á hvert hundrað, en sú upphæð, sem jafna hefði mátt niður, hleypur 
undir það 1500 kr. Orsökin til þessarar miklu hækkunar er fjárveiting 
sýslunefndarinnar til uppsiglingar á Lagarfljótsós. 

Að því leyti sem sýslunefndin hafði ályktað, að gjöra svolitla 
breytingu á stefnu sýsluvegarins við kauptúnið á Vopnafirði og færa 
sýsluveginn um Djúpalækjarmýrar ofan að sjó, áleit amtsráðið þessar 
breytingar svo óverulegar, að til þeirra þyrfti eigi samþykki amtsráðs- 
ins. 

Þar sem sýslunefndin ákveður svo um sýsluvegagjörðir á þessu 
sumri, að hver hreppur mætti verja sínu sýsluvegasjóðsgjaldi til fram- 
halds og viðhalds þeim vegabótum, sem þegar er byrjað á, sbr. 11. gr. 
laga 10. nóv.br. 1887, um vegi, þá verður amtsráðið samt að taka það 
fram, að sýsluvegagjaldið skuli borgað til oddvita sýslunefndarinnar á 
rjettum tíma. (Framh.).
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d. 

Skýrsla 
um amtsráðsfund austuramtsins 14.—15. ágúst 1894. — (Framh.). 

Frá Suður-Múlasýslu fundargjörðir frá 11. april þ. á. og 8. júni þ. á. 

Samkvæmt tillögum sýslumannsins fyrir hönd sýslunefndarinnar í 

brjefi, 21. apríl þ. á., samþykkti amtsráðið að sýslunefndin hefði jafnað 

niður sem sýslusjóðsgjaldi fyrir yfirstandandi ár 1578 kr. 40 aur. eða 

20 aur. á hvert hundrað, en það sem jafna mátti niður, hleypur 1019 

05 aur.  Orsökin til þessa gjaldsálags er sjer Í lagi kostnaður út af 

Eyðaskólanum. 

Að því leyti sem það sjezt, að sýslunefndarmaðurinn úr Reyðar. 

fjarðarhreppi hefur hreyft efasemdum um það, hvort sýslunefndarfund- 

urinn væri lögmætur úr því að eins o kosnir sýslunefndarmenn af 10 

væru á fundi, lýsti amtsráðið því yfir, að fundurinn væri lögmætur, 

samkvæmt rjettum skilningi á 34. gr. tilsk. 4. maí 1872, um sveitar. 

stjórn á Íslandi, úr því 6 hefðu verið á fundi, að meðtöldum oddvita, 

sem eigi síður er nefndarmaður eða meðlimur sýslunefndarinnar en 

hinir kosnu sýslunefndar menn. 

Eptirrit af gjörðabók sýslunefndarinnar í Austur-Skaptafellssýslu, fund- 

argjörðir frá 30.—31. maí. þ. á. 

Framlagðir voru til rannsóknar og úrskurðar eptirfylgjandi sýslusjóðs- 

reikningar fyrir 1893, sem forseti amtsráðsins hafði áður yfirfarið: 

a. Við reikninginn úr Norður-Þingeyjarsýslu fannst eigi annað að athuga, 

en að llta fylgiskjalið, kvittun einnar yfirsetukonu, vantar, og var 

reikningurinn samþykktur með því skilyrði, að kvittunin yrði send til 

forseta ráðsins innan 3 mánaða, enda hefur sýslumaðurinn lofað að 

senda fylgiskjalið. 

Við reikninginn úr Norður-Múlasýslu: Reikningurinn er óúrskurðaður 

af sýslunefndinni. Amtsráðið ákvað að láta endurskoða hann af syslu- 

nefndinni og fól síðan forseta sínum að úrskurða hann. 

Forseti skýrði frá, að úrskurði amtsráðsins á sýslusjóðsreikningnum 

fyrir 1891 væri fullnægt, og að hann því samkvæmt umboði amtsráðs- 

ins hefði samþykkt reikninginn. 

Forseti skýrði ennfremur frá úrskurði þeim, sem hann 28. septbr. Í. 

á. hefði lagt á sýslusjóðsreikninginn fyrir 1892 í umboði amtsráðsins og 

hefði hann samþykkt reikning þenna. 

Reikningur Suður-Múlasýslu: 

Forseti gat þess, að reikningshaldari hefði nú fullnægt úrskurði amts- 

ráðsins á sýslusjóðsreikningnum fyrir 1890, um að færa skyldi til inn- 

tekta 1 eyri, sem var vantalið sýslusjóðsgjald úr Berunesshrepp. 

Forseti skýrði ennfremur frá, að reikningshaldari hefði fullnægt úr- 

úrskurði amtsráðsins á sýslusjóðsreikningnum fyrir 1892. 

Við sýslusjóðsreikninginn fyrir 1893 hafði endurskoðandi sýslunefnd- 

29. dag októbermán. 1894. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1894. 
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91 arinnar gjört eptirnefndar athugasemdir, sem reikningshaldari hefur 

svarað: 

1. Gjaldið úr Berunesshrepp er vantalið um 18 aura, en úr Norðfjarð- 

arbreppi oftalið um 23 aur 

Amtsráðið úrskurðar, að nefndir 13 aur. skuli innheimtast og fær- 

ast til inntektar í næsta reikningi; 23 aura skal endurboga og færa 

til útgjalda í næsta reikningi. 

2. Athugasemd um greiðslu 50 kr. fyrir borgarabrjef til verzlunar fell- 

ur niður. 

Reikningurinn var svo samþykktur með því skilyrði, að reiknings- 

haldari fullnægi framanrituðum úrskurðum. 

d. Við reikninginn úr Austur-Skaptafelissýslu fannst að athuga: 

Anmitsráðið athugaði fyrst, að relkningurinn næði bæði yfir sýslusjóð- 

iun og sas eins og tiðkast í Suður- og Vesturamtinu, en 

ýsluvegareikningnum er samt sem áður haldið að nokkru leyti út af 

fyrir sig þar sem hann kemur fram sem aðalfylgiskjal með tilheyrandi 

undirfylgiskjölum.  Amtsráðið ályktaði að skora á sýslumanninn, að 

semja eptirleiðis hvorn reikninginn algjörlega út af fyrir sig. 

Í annað stað óskar amtsráðið eptir, að skilagrein fylgi sýslusjóðs- 

reikningnum eptirleiðis um hið niðurjafnaða gjald eða sýslusjóðsgjaldið, 

sem sýni tölu lausafjár og fasteignarhundraðanna og upphæð gjaldsins 

  

1 
31 

. I 
Undir gjaldlið b. eru tilfærðar fyrir vörumats-kostnað 40 kr, sem 

ti 104 kr. frá versluninni á Papós. Úr því 

reikningshaldari hefur vottað, að gjal eitt eptir ályktun sýslu- 

í Suðuramtinu hefur samþykkt, þá er ekk- 

ert hjer um að en amtsráðið fyrir sitt leyti álítur það naumast 

rjett, að sýslan greiði þessi útgjöld, sem hlutaðeigendur sjálfir, kaup- 

menn og skiptavinir þeirra ættu að borga. Var hann því samþykktur 

skilyrðislaust. 

31. Framlagðir voru til rannsóknar og úrskurðar eptirnefndir sýsluvegasjóðs- 

sýslan hafi greitt á mc 

  

A
 

a Øg a
 

så
s 

  

nefndarinnar 

  

reikningar, sem forseti ráðsins hafði áður yfirfarið: 

a, Reikningur úr Norður-Þingeyjarsýslu. 

Forseti skýrði frá, að úrskurði  amtráðsins á sýsluvegareikningum 
v oOo 

1892 væri fullnægt; þó gat hann þess, að sk ýrslurnar um vegagjörðirn- 

ar milli Svalbarðs og Kollavíkur og milli Syðra-Lóns og Sauðaness 

bæru það með sjer, að brautir þær, sem hlaðnar hefðu verið, væru eigi 

nema 3!/2 al, á breidd. Forseti vildi samt leggja það til, að amtsráðið 

ljeti við svo búið standa með hliðsjón af lögum 7. febr. 1890, um við- 

auka við lög um vegi 10. nóvbr. 1887, og var það samþykkt. 

Við Tue egasjóðsreikninginn 1893 fann amtsráðið að athuga: 

Gjaldliður 3. vegurinn um  Sauðanesshrepp er að eins3!/2 al. breið- 

ur en það má við svo búið standa í þetta skipti. Amtsráðið býst samt 
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við að sýslunefndirnar í tíma beri upp tillögur sínar um breidd sýsluvega 

samkvæmt fyrnefndum lögum, 7. febr. 1890, og óskar eptir að úttekt- 

irnar sjeu sem nákvæmastar og tilgreini sjerstaklega breidd, hæð og 

lengd vegarins og hvað margar vatnsrennur sjeu Í gegnum brýrnar og 

úr hvaða efni vegurinn sje gjörður. 

Amtsráðið samþykkti reikninginn. 

Reikningurinn úr Norður-Múlasýslu var ókominn, og fól amtsráðið for- 

seta sínum að innkalla hann sem fyrst og úrskurða hann. 

Við reikninginn úr Suður-Múlasýslu, hafði endurskoðandi sýslunefndar- 

innar gjört þessar athugasemdir: 

1. Fyrir að taka út vegagjörðirnar á Hallormsstaðaásum (gjaldal. 4.) og 

Hallormsstaðahálsi (gjaldal. 5.) er borgað samtals 18 kr. sem eru 

tilgreindar í fylgiskjalinu við 4. gjaldal. en Í aðalreikningnum er 

þessari upphæð skipt jafnt milli gjaldliðanna. 

Vegabótagjaldið er, sem og endurskoðandi ætlar, reiknað eptir rangri 

verðlagsskrá, sem sje eptir verðlagsskránni fyrir 1693— 94, í staðinn 

fyrir eptir verðlagsskránni 1892—93; hjer munar að eins um 4 kr. 

83 a. sem eru vanheimtar. 

Amtsráðið úrskurðaði að við svo búið mætti standa en brýnir fyr- 

ir sýslumanni að viðhafa rjetta verðlagsskrá eptirleiðis. 

Amtsrådid fann að öðru leyti að athuga, að úttektir vanta viðvíkj- 

andi vegabótunum á Þórudal (gjaldal. 6.) og á Áreyjadal (gjaldal. 8.) 

og skyldu endurrit af þessum úttektum, sem verða að framfara, 

sendast til forseta ráðsins innan 3 mánaða. Með þessu skilyrði var 

reikningurinn samþykktur. 

Við reikninginn úr Austur-Skaptafellssýslu fannst ekki annað að athuga, 

en að eigi fylgdu endurrit af úttektum á hinum unnu vegabótum, held- 

ur að eins vottorð sýslumannsins og sýslunefndarmanna um það hvern- 

ig vegabótin sje unnin. 

Amtsráðið athugaði, að reikningshaldari hefði farið eptir þeirri reglu 

sem amtsráðið í Suðuramtinu hefði sett í þessu tilliti á fundi 27. og 29. 

júní f. á. (Stjórnartíð. 1893 B. bls. 120) sem sje að slík vottorð sýslu- 

nefndarmanna eða skilvísra manna nægðu og mættu koma í stað skoð- 

unargjörða, ef vegagjörðin eða vegabótin eigi næmi 100 kr. en nemi 

hún því eða meiru, skyldi ávallt skoðunargjörð tilkvaddra manna fram- 

Do
 

  

fara å hinu unna verki. 

Forseti gat þess, að reglan í Norðuramtinu væri sú, að ef vegagjörð- 

in nemi eigi meiru en svo sem 25 kr. þá nægði vottorð sýslumanns eða 

tveggja valinkunnra manna, sem eigi hefðu tekið þátt í vegabótinni. 

Amtsráðið ályktaði að fylgja hinni sömu reglu og í Norðuramtinu nema 

í Austur-Skaptafellssýslu, þar skyldi regluleg úttekt því að eins fara 

fram, að verkið nemi 100 kr 

Amtsráðið samþykkti svo reikninginn. 

1894 

91
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Amtsráðið yfirfór reikninga búnaðarskólans á Eyðum fyrir 1893—94 og úr- 

skurðaði þá. 

Amtsráðið samþykkti að borga mætti 8 kr. úr jafnaðarsjóði fyrir fundar- 

stofu og hita, og 12 krónur fyrir skriptir og skriffæri. 

Fleiri mál komu eigi til umræðu. 

Kl. Jónsson Árni Kristjánsson. Árni Jónsson. 

(settur). Sigurður Einarsson. Þorgr. Þórðarson. 

Akureyri, 28. ágúst 1894. 

Kl. Jónsson 
settur. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar 1893. 

Tekjur: Kr. a. 

Í sjóði 1. jan. 1898: 

Innritunarskírteini A. fol 91... 0... 1600 00 

Vextir frá 17/6 792 til 1/6 793 0. ae eee eee eee 56 00 

Samtals: 1656 00 
Gjöld: 

Styrkur veittur Vilhjálmi Jónssyni á Sunnudal . . . . . .. 56 00 

Í sjóði við árslok: 

Innritunarskírteini A. fol 91. 2... „ 1600 00 

Samtals: 1656 00 

Skrifstofu Austuramtsins, Akureyri 3. jan, 1894. 

J. Havsteen. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld prentsmiðjusjóðs Norðuramtsins 1893. 

Tekjur: Kr. a. 
Í sjóði 1. jan. 1898: 
Í skuldabrjefum einstakra manna ........... 2700 00 
Vextir: 

a. af skuldabrjefum einstakra manna  . . . . . kr. 108,00 

b. dagvextir af 200 kr. frá 1/6 793 til 5/8 793 . . — 1,28 109 28 

Endurborgud lån ERE 200 00 

Samtals: 3009 28 
Gjöld: 

Lánað mót fasteignarveæði „2. eee eee 200 00 
Styrkur veittur: 

a. Námspiltnm á Möðruvöllum, Gísla Helgasyni á Höskuldsstöð- 
um og Karli Finnbogasyni á Stóruvöllum . . . kr. 54,64 

Flyt: 54,64 200 00 
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Flutt: 54,64 200 00 

Nånsmeyjum á Laugalandi, Sólveigu Pálsdóttur frá 

Viðvík og Jónínu Jónsdóttur frá Íshóli 

3. Í sjóði við árslok: 
Í skuldabrjefum einstakra manna. 

. — 5464 109 28 

. 2700 00 

Samtals: 3009 28 

Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri, 3. jan. 1894. 

Í sjóði 1. jan. 1893: 
a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum 

J. Havsteen. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Austuramtsins 1893. 

Tekjur: 

b. Í skuldabrjefum einstakra manna . 

Vextir: 
a. Af uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum 

b. — skuldabrjefum einstakra manna. 

Í sjóði við árslok: 
a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum. 

b. 

Gjöld: 

- skuldabrjefum einstakra manna 

. Styrkur veittur búnaðarskólanum á Eyðum 

kr. 835,52 

— 800,00 1635 52   

kr. 33,42 

— 32,00 65,42 
Samtals kr. : 1700,94 

kr. 65,42 

— 835,52 
„ — 800,00 1635,53 
Samtals kr.: 1700,94 
        

Skrifstofu austuramtsins, Akureyri, 3. jan. 1894. 

J. Havsteen. 

Skýrsla 
um efnahag sýsluvegasjóða í norðuramtinu 1893. 

Eign frá Í. á.. 

Sýsluvegagjald 

Endurborguð lán 

Sömuleiðis. 

Vegabótakostnaður. 

I. Húnavatnssýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

kr. 

. kr 

Flyt 

61,95 
838,46 
12,00 
6,56 — 918,97 

. 233,38 
233,38 

1894 

93 

94 

95



  

  

1894 158 

95 Fluttar 233,38 
Ýmisleg gjöld. ………. — 85,00 
Afborgun og vextir af lánum „a. — 300,00 
Til jafnaðar fært . — 6,56 
Eign til næsta års . 5. …… — 294,03 918,97 

II. Skagafjardarsysla. 
Tekjur: 

Eign frå f. å. . . …. kr. 178,22 
Sysluvegagjald — 1011,22 
Tillag ur hreppa vegasjóðum —  65,50 
Skuld við árslok 505 mm 265 1247,59 

Gjöld: 
Vegabótakostnaður, - kr. 1139,59 

Annar kostnaður .. — 108,00  1247,59 
Ill. Eyjafjarðarsýsla. 

Tekjur: 
Eign frá fyrra ári. kr. 187,45 
Sýsluvegagjald BN — 120417  1391,69 

Gjöld: 
Vegabótakostnaður. „ kr. 1256,95 
Eign til næsta års. . . .. . — 135,27 1391,62 

IV. Sudur-Pingeyjarsysla. 
Tekjur: 

Eign frá fyrra ári, kr. 258,91 
Sýsluvegagjald — 900,17 1159,08 

Gjöld: 
Vegabótakostnaður , kr. 800,00 
Annar kostnaður — 135,00 
Eign til næsta års . . — 224 08 kr. 1159,08 

Skrifstofu Norðuramtsins 16. júlí 1894. 
Kl. Jónsson 

settur. 

/ 
96 Ágrip 

af sýslusjóðsreikningum í Suðuramtinu 1898. 

I. 

1. Eptirstöðvar frá f. á. 

2. Niðurjöfnunargjald 1893 

Vestur-Skaptafellssýsla, 
Tekjur: 

Flyt 

509 95 

650 00 

1159 95
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Sysluvegagjald 1893 

Ovissar tekjur . 

Sýslugjöld 

Vegabótakostnaður 

Eptirstöðvar til næsta árs: 

a. Niðurjöfnunargjald 

b. Vegagjald 

II. 

Eptirstöðvar frá Í. á. 

Niðurjöfnunargjald 1893 

Lán úr landssjóði (til aðgerðar á þinghúsinu) 

Óvissar tekjur 

Sýsluvegagjald 167 kr. 50. A. = 5 kr. (tillag úr sýslusjóði) 

Sýslugjöld 

Vegabótakostnaður 

Eptirstöðvar til næsta árs: 

a. Niðurjöfnunargjald 

b. Vegagjald 

lll. 

Eptirstöðvar frá f. á. 

Niðurjöfnunargjald 

Vegagjald 

Sýslugjöld . 

Vegabótakostnaður m. m. 

Eptirstöðvar til næsta árs: 

a. Niðurjöfnunargjald 

b. Sýsluvegagjald 

  

  

  

  

159 

Flutt 1159 95 

381 50 

kr. 1541 45 

Gjöld: 

563 55 

, 361 90 

509 86 

1 106 1f 616 00 1541 45 

Vestmannaeyjasysla : 

Tekjur: 

150 45 

470 00 

600 00 

50 00 

172 50 

kr. 1442 95 

Gjöld: 

1087 37 

172 50 

233 08 

3 233 08 

kr. 1442 95 

Rangárvallasýsla. 

  

Tekjur: 

#0... 0... 1259 99 

1896 82 

1676 64 

kr. 4833 í 45 

Gjöld: 

2212 16 

1501 32 

Kr. a. 

257 90 

„862 17 1120 07 
Kr.: 4833 45 

1894
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IV. Árnessýsla. 

Íslands Suðuramt, Reykjavík, 6. ágúst 1894. 

J. Havsteen. 

Tekjur: Kr. a. 

Eptirstöðvar frá fyrra ári 548 41 

Niðurjöfnunargjald 1280 00 

Vegagjald 1791 27 

Óvissar tekjur 50 00 

Kr.: 3669 68 
Gjöld: 

Sýslugjöld 1288 00 

Vegabótakostnaður . 1921 21 

Eptirstöðvar til næsta árs: Kr. a. 

a. Niðurjöfnunargjald 321 68 

b. Vegagjald 132 79 460 47 

Kr.: 3669 68 
V. Gullbringu- og Kjósarsýsla. 

Tekjur: Kr. a. 

Eptirstöðvar frá f. á. - 560 29 

. Niðurjöfnunargjald 1450 00 

Vegagjald 1868 25 

Kr. 3878 54 
Gjöld: 

Sýslugjöld . . . 1370 45 

.„ Vegabótakostnaður m. m. . 2016 09 

Eptirstöðvar til næsta árs: Kr. a. 

a. Niðarjöfnunargjald 361 08 

b. Vegagjald . 130 92 499 00 

Kr. 3878 54 
VI. Borgarfjardarsysla. 

Tekjur: Kr. a. 

Eptirstöðvar frá fyrra ári 461 73 

Niðurjöfnunargjald 3028 39 

Vegagjald 1988 12 

Óvissar tekjur …… 25 00 

Kr.: 5503 24 

Gjöld: 

Sýslugjöld . 3128 25 

. Vegaboåtakostnadur m. m. …… 1846 91 

Eptirstöðvar til næsta árs: Kr. a. 

a. Niðurjöfnunargjald . 300 04 

b. Vegagjald . 228 04 528 08 

Kr. 5503 24



Stjórnartíðindi B 22. 161 1894 

Brjef landshöfðingja fíl ýmsra lögreglustjóra um að senda skrár yfir blöð 97 
og bæklinga undir 6 örkum. — Að gefnu tilefni frá stjórn  landsbókasafnsins 25. júní. 

skal jeg hjer með þjónustusamlega leggja fyrir yður, (tit.) að senda mjer við 

hver árslok skrár yfir blöð og bæklinga, er prentaðir hafa verið á árinu innan 

lögreglu-umdæmis yðar, og sem senda ber yður samkvæmt 4. gr. laga 9. mai 

1855. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins í Suðuramtinu og Vesturamtinu um 98 
lán til búnaðarskólans á Hvanneyri. (Ágrip). — Með brjefi þessu samþykkti lands- 
höfðingi, að amtsráð Suðuramtsins tæki 3000 kr. lán til þess að stækka og 

umbæta skólahús búnaðarskólans á Hvanneyri, þannig að til tryggingar fyrir 

þessu láni væri eptir þörfum veðsett veðskuldabrjef búnaðarskólasjóðs Suð- 

uramtsins. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins í Norðuramtinu og Austuramtinu um 

að eigi verði afplánuð sekt eptir sátt um ósaknæman hiut. — Ut af þóknanlegu 

brjefi yðar, herra amtmaður, dags. 3. þ. m. og þar með fylgjandi bænarskrá, er 

þjer hafið lagt með, frá Jóhannesi Vilhjálssyni vinnumanni á Grímstöðum, um 

eptirgjöf á 80 kr. sekt, er hann fyrir sáttanefnd hefir skuldbundið sig til að 

greiða til Skinnastaðahrepps fyrir að hafa riptað vistarráðum við Halldór pró- 

fast Bjarnarson á Presthólum, en sem hann getur ekki greitt, skal yður hjer með 

þjónustusamlega tjáð, til þóknanlegrar leiðbeiningar, að með því að engin sekt 

liggur við því eptir lögunum, þótt hjú fari úr vist, þá hefir hegningarvaldið 

enga heimild til að láta afplána sekt fyrir slíkt, og þarf 

ekki á neinni sektaruppgjöf að halda. 

því í þessu tilfelli i 

Brjef landshåfdingja til bæjarfógetans í Reykjarík.um ha 
af skipum, sem áður hafa leitað hafnar sökum sjóskemmda. — 

brjefi, dags. 30. f. m., hafið þjer, herra bæjarfógeti, sent eptirrit af úr 

hafnarsjóðsreikning Reykjavíkur 1891 við 3. gr., stafl. C., og ýms þar að lút- 

andi skjöl, en með úrskurði þessum er ákveðið, að reikningshaldari skuli greiða 

3 kr. 7ð a. fyrir vanheimt hafnargjald af skipinu „Deux fréresc, sem kom hjer 

tvisvar sumarið 1891, fyrst sökum sjóskemmda og í annað sinn án slíkrar á- 

stæðu, en í hvorugt skiptið var krafið hafnargjalds, og haldið þjer því fram, 

að hafnarreglugjörðin 6. desbr. 1884 hafi ávallt að undanförnu verið skilin svo, 

  

   

að ekki sje heimilt að krefja hafnargjalds af skipi, er það kemur inn á höfnina 

2 sinnum á sama árinu, án þess að hafa farið til útlanda síðan það hafnaði 

sig í fyrra skiptið, jafnvel þótt það þá hati verið undanþegið hafnargjaldi sak- 

ir sjóskemmda; farið þjer þvifram á, að jeg breyti úrskurði amtsins þannig, að 

hin úrskurðaða ábyrgð verði, að minnsta kosti í þetta sinn, látin niður falla. 

Út af þessu skal yður hjer með tjáð, að með því að það virðist vafa- 

81. dag októbermán. 1894. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1894, 

  

9. júlí. 

99 
24. júlí. 

100 
24. júlí.
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24. juli. 

101 
31. júlí. 

102 
11. sept. 

103 
11. sept. 

104 
12. sept. 
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laust, að ákvæði reglugjörðarinnar um að skip, sem leita hafnar sökum sjó- 

skemmda, skuli undanþegin hafnargjaldi, geti ekki veitt skipum þessum undan- 

þágu frá hinu almenna boði í reglugjörðarinnar I. kafla í, að af þeim beri að 

greiða gjaldið, þegar þau í fyrsta skipti eptir komu fiá útlóndum eða í 

fyrsta skipti á árinu leita inn á höfnina, án þess nefnt skilyrði sje fyrir hendi, 

þá verð jeg að vera amtmanninum samdóma um, að fullt gjald hafi átt að 

greiða af skipinu „Deux fréres< þegar það kom í júnímán. 1891. Gjaldið, 3,75 

kr. er því rjettilega talið til ábyrgðar, og sje jeg ekki ástæðu til að breyta úr- 

skurðinum að neinu leyti, nje heimild til að samþykkja, að ábyrgð falli niður 

í þetta sinn. 

Brjef landshöfðingja til sýslumannsins í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu um 

bókun á aukatekjum, er sýslumönnum bera. — Ut af þóknanlegu brjefi yðar, 

herra sýslumaður, dags. 4. þ. m. viðvíkjandi því, hvort ekki beri að halda sjer- 

staka bók yfir aukatekjur þær, ferðakostnað m. m., sem sýslumönnum ber 

samkvæmt lögum Nr. 2 frá 2. febr. þ. á., skal yður hjer með þjónustusamlega 

tjáð, að tjeðar tekjur má færa inn í dálk þann í aukatekjubókinni, sem í reglu- 

gjörð um innheimtu og reikningsskil á aukatekjum 25. maí 1878 er ætlaður 

fyrir gjöld þau, sem embættismönnum bera samkvæmt lögum 14. desbr. 1877 

2. gr. o. s. frv., og verður fyrirsögn dálksins þá: Gjöld samkvæmt lögum nr. 

2, 2. febr. 1894. 

SK
 

   
Brjef landshöfðing amtmannsins í Suðuramtinu og Vesturamtinu um 

flutning á þingstað. p). — Með brjefi þessu var leyft að flytja þingstað 

Flateyjarhrepps úr Svefneyjum til Flateyjar, með því skilyrði, að hreppsnefndin 

sjái um, að jafnan sje til sæmilegt hús til þinghaldanna á hinum nýja þing- 
stað. 

Brjef landshöfðingja tél biskups um flutning kirkju. (Ágrip). — Með brjefi 
þessu var samkvæmt lögum nr. 3, 27. febr. 1880, 4. gr., sbr. lög nr. 5. s. d. 
12. gr, samþykkt, að Garðakirkja á Akranesi væri lögð niður og flutt niður á 
Skipaskaga, og endurreist þar á Bjargslóð á svæði því, er þar hefur verið 
gefið til kirkjubyggingarinnar. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins í norðuramtinu- og austuramtinu um 
ráðstafanir til þess, að iög um bæjarstjórn á Seyðisfirði 8. maí þ. á. geti gengið í 
gildi. — Samkvæmt 32. laga um bæjarstjórn á Seyðisfirði 8. maí þ. á. er hjer 
með skipað fyrir svo sem nú skal greina: 

1. Hreppsnefndinni í Innrahreppi (sbr. lhbr. 23. nóv. 1893, Stjórnart. 
1893 B bls. 210) ber að semja kjörskrá yfir alla þá kjósendur þess sveitar-
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fjelags, er fullnægja skilyrðunum fyrir kosningarjetti til bæjarstjórnar samkvæmt 

1894 

104 
5. gr. laga 8. maí 1894, fyrir miðjan desembermánuð næstkomandi, og skal 12. sept. 

hún úr sínum flokki kjósa tvo menn í kjörstjórn, til þess ásamt sýslumannin- 

um í Norður-Múlasýslu sem oddvita að stýra kosningum til bæjarstjórnar, og 

skal sú kjörstjórn annast um, að kjörskráin liggi til sýnis á hentugum stað 

hálfan mánuð á undan kjördegi. 

2. Oddvita kjörstjórnarinnar ber að boða til kjörfundar, er haldinn 

skal fyrsta virkan dag í Janúarmánuði 1895, með nægum fyrirvara samkvæmt 8. gr. 

laganna, og skal á þeim fundi kjósa 6 bæjarfulltrúa fyrir Seyðisfjarðarkaupstað 

samkvæmt 4. og 6. gr. laganna, en hreppsnefndin í Innrahreppi skal gegna 

störfum sínum þangað til hinir nýkosnu fulltrúar taka við bæjarstjórn sam- 

kvæmt 9. gr. 

3. Áætlun sú um tekjur og útgjöld Innrihrepps, sem gjörð hefur verið 

og framlögð fyrir yfirstandandi tfardagaár samkvæmt 1. gr. laga 9. jan. 1880, 

skal gilda sem áætlun um tekjur og gjöld Seyðisfjarðarkaupstaðar til fardaga 

1895, og skal niðurjöfnun hreppsgjaldanna, er hreppsnefndin gjörir samkvæmt 

sömu lagagrein 120. október næstkomandi, gilda sem niðurjöfnun fyrir 

Seyðisfjarðarkaupstað til sama tíma. 

4. Bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar annast um, að mældir sjeu til 

lóðargjalds grunnar allir undir íbúðarhúsum og geymsluhúsum og öll óbyggð, 

útmæld lóð kaupstaðarins (sbr. 19. gr. laganna). Skal hún síðan innan loka 

marzmánaðar semja áætlun um tekjur og gjöld kaupstaðarins frá fardögum 

1895 til ársloka, er rædd sje á tveimur fundum með viku millibili, og liggi til 

sýnis 14. daga innan maímánaðarloka. 

5. Kjósa skal 5 menn í niðurjöfnunarnefnd til bráðabirgða, eptir að 

bæjarstjórnin er komin á laggirnar, og skal sú nefnd hafa setu þangað til ný 

kosning getur fram farið eptir 21. gr. laganna í septembermánuði 1895. Hún 

skal samkvæmt áætluninni jafna niður samkvæmt 20. gr. hinum áætluðu gjöld- 

um fyrir tímabilið frá fardögum 1895 til ársloka (sbr. 19. gr.). 

Jafnframt því að tjá yður þetta, herra amtmaður, til frekari birtingar 

og ráðstöfunar til framkvæmda, vil jeg þjónustusamlega skora á yður, að 

leggja fyrir sýslumanninn í Norður-Múlasýslu, að taka til starfa sem bæjar- 

fógeti í Seyðisfjarðarkaupstað með svæði því, er samkvæmt 1. gr. laga 8. maí 

þ. á. verður lögsagnarumdæmi út af fyrir sig, frá 1. janúar næstkomandi að 

telja, og gangast fyrir því, að ákvæðum laganna sje hlýtt að því er snertir 

kosning nefnda, starfsmanna o. s. frv. og ber hinni tilvonandi bæjarstjórn að 

senda hingað tillögur um yfirskattanefnd fyrir kaupstaðinn samkv. 19. gr. laga 

um tekjuskatt, 14. desbr. 1877. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Austuramtsins 1893. 

Tekjur: 

I. I sjóði frå f. å.: 

105



II. 

111. 

IV. 

II. 

III 

IV. 

V. 

VI 
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a. Í óendurgoldnum fyrirfram borgunum frá 1885 . 99 55 

b. Eptirstöðvar af jafnaðarsjóðsgjaldi Suður-Múlasýslu 

1892 0... 128 58 

c. Eptirstöðvar af jafnaðarsjóðsgjaldi Norður-Múla- 

sýsln 1892... 230 59 

d. Eptirstöðvar af jafnaðarsjóðsgjaldi Norður-Þingeyj- 

arsýslu 1892 eee eee. 16 00 

e. I peningum „2. 402 34 
    

Samkvæmt brjefi amtsráðsins 16. febr. f. á. var 18 a. 

jafnað niður á hvert gjaldskylt lausafjárhundrað. 

Jafnaðarsjóðsgjald: 

úr Norður-Þingeyjarsýslu 2... 2... 233 82 

— Norður-Múlasýslu 2... 752 40 

— Suður-Múlasýslu „2... 662 22 
  

Jafnaðarsjóðsgjald; eptirstöðvar frá 1892. 

Endurgoldnar fyrirfram borganir: 

á. Híar af verði seldrar karbólsýru 1892 . . .. 6 öl 

b. ir — — — —— 1898383 . . .. 8 42 
  

882 06 

1648 44 

380 17 

Samtals kr. 2925 60 
Gjöld: 

Kostnaður við amtsráðið: 

a. Fyrir ferð amtmanns á amtsráðsfund „ „ . . 263 90 

b. Dagpeningar og ferðakostnaður amtsráðsmanna 201 00 
c. Skriptir við amtsráðið 0... 46 00 
d. Fundarhúslán BNA 30 00 

Heilbrigðismál: 

Bólusetningar 

Menntamál: 

a. Til kvennaskólans á Laugalandi „ . . . 50 00 

D. — — - Ytriey. . ....….…. 50 00 

Cc, — Amtsbókasafnsins . . ...... 5... 200 00 
d. — sira Odds V. Gislasonar ......., 50 00 

  
Heyrar- og målleysingjar: 

Meðlag með þeim daufdumba G. Sigurðssyni frá 1. 

okt. 1892 til 31. marz 1893. 

Ýmislegt: 

a. 6. atborgun og leigur af Skjálfandafljótsbrúarláninu 81 48 

b. Kostnaður við að semja verðlagsskrár ,„ ,„ . . 16 67 

c. Kostnadur vid fjårskodanir 1892 . ..... 15 00 

Til jafnadar færist tekjulidur III 

Flutt: 

540 90 

110 50 

350 00 

140 00 

113 15 

380 17 

1634 72



VII. 

VII. 

II. 

111. 

, 

b. Óborgað jafnaðarsjóðsgjald úr Norður. Múlasýslu 

úr Suður-Múlasýslu . ao 

d. Í peningum. 

Framanritaðan reikning hefur 

skoðað og samþykkt án breytinga. 

Kl. Jónsson 

0
.
 

0
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Til jafnaðar færist tekjuliður IV. a. b. 

Í sjóði til næsta árs: 

a. Óendurgoldnar fyrirfram borganir frá 1885 

Kr. a. 

Flutt: 

84 62 

352 40 

148 64 

690 29 

Kr. a. 

1634 72 

14 93 

1275 95 

Samtal: 

Skrifstofu Austuramtsins Akureyri, 11. jan. 1894. 

J. Havsteen. 

2925 60 

amtsráðið á fundi sínum í dag endur“ 

Amtsráð Austuramtsins 14. ágúst 1894. 

settur. 

sjóði frá f. á.: 

„ Í óeudurgoldnum fyrirframborgunum frá 1885. 

. Óborgað af jafnaðarsjóðsgjaldi úr Húnavatnssýslu . > 21 

. Óborgað af jafnaðarsjóðsgjaldi úr Eyjafjarðarsýslu . > 07 

. Óborgað af jafnaðarsjóðsgjaldi úr Suður-Þingeyjarsýslu 125 00 

„Í peningum FNF É…… 

Samkvæmt brjefi amtsrådsins 16. febr. 1893, var 13 a. 

Þorgr. Þórðarson. 

Sigurður Einarsson. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs norðuramtsins 1893. 

Tekjur: 

Árni Jónsson. 

    

jafnað niður á hvert skattskylt lausafjárhundrað. 

Jafnaðarsjóðsgjald: 

ur 

Endurgoldnar fyrirframborganir: 

a. Fyrir selda karbólsýru á Húsavík 1892, 

hjer 

b. Fyrir selda k 

hjer 

Húnavatnssýslu. 

Skagafjarðarsýslu . 

Eyjafjarðarsýslu. 

Suður-Þingeyjarsýslu . 

arbólsýru á Húsavík 1893, "6/27 talið 

  

Kr. a. Kr. a. 

144 79 

. 1407 95 1678 02 

567 52 

537 23 

534 17 

…… 428 54 2067 46 

16/27 talid 

9 47 

|. 1225 21 72 

Samtals kr. 
  

3767 20 

1894 

105 

106
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II. 

III. 

IV. 

VI. 

VII. 
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Gjöld: 
„ Kostnaður við amtsráðið: 

a. Fyrir mót á amtsráðsfundi 14.— 16. júní. . . . . 251 00 

b. Skriptir við amtsráðið . . . . . . 2... 5900 

c. Fundarhúslán .. 0. 010 00 

d. Band á Stjórnartíðindum 1891/92 sr 2 50 

Heilbrigðismál: 

Fyrir bólusetningar 

Menntamál: 

a. Til kvennaskólans á Laugalandi. . . . . . . . 300 00 
b. Til kvennaskólans á Ytriey . . . . . . . . . 800 00 
c. Til amtsbókasafnsins . .. 0... 200 00 

d. Brunabótagjald af amtsbókasafninu 1892. „0... 18 52 
    

Heyrnar- og målleysingjar : 

a. Kostnaður við útbúnað og flutning heyrnar. og mál- 

leysingjans Sigurðar Jóhannessonar frá Öxnafellskoti 194 15 

b. Til sjera Ólafs Helgasonar fyrir kennslu daufdumbra 
yfir tímabilið frá 1. okt. 1892 til 30. sept. 1893 . . 720 00 

c. Eptirstöðvar af flutningskostnaði Jónasar Stefánsson- 
ar haustið 1892 með Thyra ......... 2 00 

Ýmislegt: 

a. Vextir og afborgun af £ Skjålfandabrdarlånum til 4/11 
18983. . .. . 050... 118 52 

b. Kostnadur vid að semja verðlagsskrár 88 83 
c. Kostnaður við notkun fangahússins. . . . . . . 4277 
d. Kostnaður við fjárskoðanir. . . . . .. 72 00 

Til jafnaðar móti tekjulið III. a. b.. 

Í sjóði til næsta árs: 

á. Óendurgoldnar fyrirframborganir frá 1885 . . „ . 123 07 
b. Í peningum . ...... 1155 19 

  

322 50 

143 50 

818 52 

916 15 

266 62 

21 72 

1278 19 

Samtals kr. 3767 20 

Skrifstofa norduramtsins, Akureyri, 10. jan. 1894. 
J. Havsteen. 

  

Framanstandandi reikning hefur amtsrådid å fundi sinum i dag endur- 
skodad og sampykkt ån breytinga. 

Amtsråd norduramtsins, Akureyri 12. juli 1894. 
Kl. Jonsson, Olafur Briem. M. Sigurdsson. B. G. Blöndal, 

settur.
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Austuramtsins 1893. 

Tekjur: Kr. a. 

1. Í sjóði 1. jan. 1893: 
a. Í veðskuldabrjefum . .. . 0008... 1450 00 

b. Skuldabrjef Akureyrar kaupstaðar a 150 00 

c. Í peningum FS ere 1 43 

2, a. Vextir af vedskuldabrjefum frå 1/6 792—11/6 793 . 58 00 

b. Vextir af láni bæjarstjórnarinnar á Akureyri frá 

tg 792—7/12 793 2 eee eee re kk R 6 00 

3. a. Seld veðskuldabrjef Legatssjóðs Jóns Sigurðssonar 

með leigum frá 1/s 1893 fyrir... „650 00 

b. Endurgjald frá Legatssjóði Jóns Sigurðssonar fyrir 

leigur af 650 kr. frá 11. júní 1893 til 11. des. 1898 13 00 

G. Selt veðskuldabrjef Prentsmiðjusjóðs með leigum frá 

11. júní 1893... 200 00 

4. Endurborguð lán. FR a 

5. Búnaðarskólagjald Norður- „Þingeyjarsýslu 

6. Til jafnaðar færist gjaldliður 1 BR 

Alls kr. 
Gjöld: Kr. a. 

1. Lagt í sparisjóð Akureyrar 7/12 793 

2. Sparisjóðsbók . FA 

3. Til jafnaðar færast tekjuliðir 3 a. og GC. og 4 

4. Sjóður við árslok: 

a. Í sparisjóði . . . . 2 2 2... 1700 00 

b. Í peningum FE 34 72 

Alls kr. 

Skrifstotu Austuramtsins, Akureyri, 3. jan. 1894. 

J. Havsteen. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld landsbókasafnsins árið 1898. 

Tekjur: 

1. Sjóður við árslok 1892: 

a. Innritunarskirteini Litr. A. Fol. 101 . . . . . kr. 6600 00 

b. Ríkisskuldabrjef Litr. E. Nr. 21830, 11601 og 5327 — 600 00 

c, Í sjóði hjá gjaldkera . . . 2... 2. — 261 18 

Vextir alls til 11. júní 1893. 

Styrkur úr landssjóði .. - 

Bætt við einu 81/20/ ríkisskuldabrjefi að upphæð 200 kr. 

Kr. a. 

1601 43 

64 00 

863 00 

750 00 

56 54 

1700 00 

5034 97 
Kr. a. 

1700 00 

> 25 

1600 00 

1734 72 

5034 97 

1461 18 

252 00 

2650 00 

200 00 

Kr. 10563 18 

1894 

107 

108
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Gjöld: 

Til að kaupa bækur og handrit, til bókbands og prentunar á Kr. a, 
ritaukaskrá …… 2035 52 
Fyrir eldivid og ilagning 185 87 
— hreinsun og ræsting . 60 50 
— járnhurð fyrir herbergi undir handrit og g fágætar bækur 260 94 

— aðstoð við bókavörð við að lagfæra gömul handrit 100 00 
Brunabótagjald fyrir safnið 300 00 

Varið til að kaupa af landsbankanum ríkisskuldabrjef að upp- 

bæð 200 kr. 192 00 

Sjóður við árslok 1893 : 

a. Innritunarskirteini Litr. A. Fol. 101 . . . . . kr. 6600 00 

b. ríkisskuldabrjef Litr. E, Nr. 21830, 11601, 5327 

og 21811 FE 4 0... — 800 00 

c. Í sjóði hjá gjaldkera oe eee, 2835 1498 35 

Kr. 10563 18 
Reykjavík 31. marz 1894. 

Eiríkur Briem. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Pjeturs sýslumanns Þorsteinssonar. 

, Tekjur: Kr. a. 
Í sjóði 1. jan. 1893: Kr, a. 

a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum . . . . . 1089 66 

b. Innritunarskirteini A. fol 90... 800 00 

c. Í skuldabrjefum einstakra manna 2040... 1050 00 

d. Í PENINGUM. 2 eee eee et 38 82 2978 48 

Vextir: 

a. Af uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum eee 43 59 

b. — innritunarskirteini A. fol, 90 . ...... 28 00 

c. — skuldabrjefum einstakra manna . .. 42 00 113 59 

 mekjúr alls kr. 3092 07 
Gjöld: 

Styrkur veittur 2 fátækum bændum í Vallanessókn 

Jóni Guðmundssyni og Sigurði Sigurðssyni. …… 113 58 

Í sjóði við árslok: Kr. a. 
a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum . . . . . 1089 66 

b. Innritunarskírteini A. fol. 90 0... 800 00 

c. Í skuldabrjefum einstakra manna . . . . . . . 1050 00 

d. Í peningum eee 38 83 2978 49 

Gjöld alls kr. 3092 07 
Skrifstofu Austuramísins, Akureyri, 3. jan. 1894. 

J. Havsteen.
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Samþykkt 
fyrir Austur-Skaptafellssýsu um kynbætur hesta 

er sýslunefndin í Austur-Skaptafell 

11. desbr. 1891 gjört, og hjeraðsfundur þar fallist á. 

Í. gr. 

Graðhestar skulu eigi fleiri vera en 2 í hverjum hreppi 

álitur hreppsnefnd það eigi nægja, og 

ar veitt leyfitil, að þeir sjeu hafðir fleiri. Tveir menn, er til 

af hreppsnefndinni fyrir 3 ár í senn, skulu velja graðhestaefni, og skulu menn 

/slu hefir samkvæmt Í     

  

   
      „etur hún þá með 

skyldir að koma með þau á þann stað, er þeir ákveða. 

2. gr. 

Fyrir graðhesta skulu að eins valdir þeir hestar, er bezt fullnægja epi- 

irfylgjandi skilyrðum: 

a. að þeir sjeu eigi getnir af ofskyldum foreldrum — í. d. móður og syni eða 

syskinum — og að þeir sjeu af holdsöinu og hraustu kyni. 

b. að þeir hafi hreinan gang, vakran eða klárgengan, og að sá gangur sje 

ættgengur, helzt í báðar ættir. 

ce. að þeir sjeu einlitir og af einlitri ætt, helzt í báðar ættir, alis eigi gias- 

eyðir eða af glaseygðu kyni. 

d. að þeir sjeu gjörfulegir á vöxt og stórir, 

háir, hringmakkaðir, þreknir um Ng og rifin vel 

      

stutthryggjaðir, lendbrattir, vöðvapykkir í þjóum, prúðir 

hæfðir og svarthæfðir, pungsiðir, eystnaþykkir og Í 

  

Hryssur þær, sem grá 
7 

bvi er frekast verdur, fullnægja 

auk þess vera lendbreidar og hata útskoina nára. 

yngri vera en ó vetra og eigi eldri en 10 vetra. 

4. gr. 

Nú þykir líklegt að folald muni, þegar það nær tvæveirum 

   

>» i 

  

nægja framangreindum skilyrdum og skal på uppala bad ban    skal ekki hafa til tl örðugrar brúkunar, og hún skal látin 

mest sjálfala; folaldið skal ganga undir sem dilkur, að minnsta kosti til þorra- 

loka fyrsta árið. Það skal alið á sem beztu og kraptmestu fóðri, að nokkru 

leyti á mannamat, ef þess er kostur. 

5, gr. 

Glaseygð folöld og öll önnur folöld, sem ekki eru einlit, skal gelda þeg- 

ar í stað, en einlita graðfola, sem ekki eru glaseygðir skal gelda á öðrum 

vetri fyrir sumardag fyrsta, nema þá af þeim, er valdir verða til graðhesta. 

Grraðhestaefni skulu valin fyrir veturnætur. 

20. dag nóvembermán. 1894, 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1894, 

1894 

110 
10. sept.



1894 

110 
10. sept. 

111 
21. sept. 
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6. gr. 

Ef unnt er, skal eigi láta graðhesta byrja að fylja hryssur fyr en þeir 
eru þrevetrir. Eigandi graðhestsins er skyldur að ljá fun hreppsbúum til 
afnota samkvæmt þessari samþykkt til þess hann er 6 vetra og heirnilt er hon- 
um einnig að leyfa öðrum að nota hann. Ef eigandi leyfir, má nota graðhest 
til undaneldis til þess hann er 8 vetra. Graðhest skal gelda, þegar er hætt er 
að nota hann til undaneldis, ef hann eptir það verður í því umc læmi, er sam- 

þykkt þessi nær yfir. 

    

” 
í. gr. 

Graðhestar skulu eigi hafðir til neinnar brúkunar að sumrinu þau ár, 
er þeir eru þannig notaðir. Þeir skulu hafa gott fóður og nægilegt að vetrin- 
um og eigi vera hafðir til neinnar örðugrar brúkunar þann tíma. 

8. gr. 

Geti hreppsnefnd eigi fengið sumargöngu fyrir graðhest á á þeim stað, 
er hentugur þykir, og álíti hreppsnefndin eigi haganlegt, að hann gangi í landi 
eiganda, þá ákveður hreppsnefndin, hvar graðhesturinn skuli ganga á haga að 
sumrinu til, og ákveður nægilega þóknun fyrir, er eigandi greiðir. Enginn bú- 

FAN andi maður má skorast undan að taka graðhest i land sitt. 

9. gr. 

Allar þær hryssur í hreppnum, er eig r vilja láta fyljast, skal leiða 
til graðhests á tímabilinu frá 1. maí 25. júní. Fyrir hverja hryssu, sem leidd 
er til graðhests, skal 

  

sjalda eiganda hestsins 2 kr. Hreppsnefndin innheimtir 
  

= 
&æ 

> eptir skyrslu frå beim manni, sem gradhestinn hefur 
til hagagöngu, og stendur eiganda skil á. er eigandi þannig fær, 
eigi 36 kr. á ári, gr reppsnefndin bað er á vantar úr sjóði hreppsins. 

  

ldið hjá hreppsbúur 

    

  

10. gr. 

Hryssu, er fyljast hefir, skal eigi hafa til örðugrar brúkunar næsta 
mánuð á eptir og sem minnst að vetrarlagi gi. 

11. gr 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að 50 kr., er renna í 
sveitarsjóð og ber hreppsnefndinni að hafa eptirlit með, að samþykktinni sje 
hlýtt, og kæra þá, er brjóta gegn henni. 

* * 

* 

Samþykkt þessi er hjermeð staðfest af undirrituðum amtmanni til að 
öðlast gildi 1. jan. 1895, og kunngjörist öllum hlutaðeigendum til eptirbreyttni. 

Íslands norður- og austuramt, Akureyri 10. sept. 1894. 

Kl. Jónsson, 
settur. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tl landshöfðingja um þingsályktun út af til- 
lögum yfirskoðunarmanna alþingis við landsreikningana fyrir árin 1890 og 1891. — Með 
þóknanlegu brjefi, dags. 23. okt. f. á., hafið þjer; herra landshöfðingi, sent



171 

hingað þingsályktun, samþykkta af báðum deildum alþingis út af tillögum 

yfirrskoðunarmanna landsreikninganna fyrir 1890 og 1891, svo hljóðandi: 

„Alþingi ályktar, að skora á landstjórnina að hlutast til um: 

1. Að áskildir vextir og afborganir af hallærislánum sjeu innheimtir 

undandráttarlaust, og verði megn vanskil á greiðslunni, sje lánunum sagt upp og 

ráðstafanir gjörðar til að innheimta allan höfuðstólinn. 

2. Að málssókn sje hafin gegn prestum þeim, er eigi standa landssjóði 

skil á árgjöldum af brauðum sínum. 

3. Að skýrsla um allar óloknar versúrur frá fyrri árum, hvort sem 

þær hafa komið fyrst fram í jarðabókarsjóðsreikningum eða reikningsbók ráð- 

gjafans, fylgi landsreikningnum eptirleiðis. 

  

4. Að ef gjaldheimtumenn landssjóðs borga meira en þeir eiga að 

greiða eptir reikningum sínum, sje skýrsla um slíkar ofborganir frá fyrri ár- 

um látin fylgja landsreikningnum framvegis. 

Út af þessu læt jeg ekki hjá líða þjónustusamlega að tjá yður til þókn- 

anlegrar leiðbeiningar og birtingar í B.-deild Stjórnartíðindanna, að út af 1. og 

2. lið þingsályktunarinnar getur ekki orðið gjört annað en það, sem þegar er 

gjört, með því að ráðstafanir umboðsstjórnarinnar eru samkvæmt upplýsingum 

þeim, er þjer gefið, nú þegar í samræmi við óskir alþingis, en að því er snert- 

ir 3. og 4. lid bingsålyktunarinnar finn jeg, samkvæmt því er þjer einnig hafi 

lagt til, ekkert á móti því, að tillögurnar í þessum liðum verði teknar til 

greina. 

    

Brisf ráðglafans fyrir Ísland til landshöfðingja um afnám danskra messu- 
1 

1894 

111 
21. sept. 

112 

gjörða Í R: ykjavík. — Samkvæmt allra „þessa su tillörum ráðgjafans, 2l. sept. 
1 

eptir að ráðaneytinu hafði borizt þóknanlegt brjef yðar, herra landshöfðingi, 

"Es 3. fubr. þ. á., hefur hans hátign konungi num hinn 19. þ. m. allra mildi- 

egast þóknazt að samþykkja, að konungsúrskurður 17. mara 1882 ásamt eldri 

áls varðunti um skyldu dómkirkjuprestsin is Í Reykjavík til þess, að halda 

danskar messugjörðir í dómkirkjunni, skuli vera úr gildi numinn, þó þannig, 

  

að dómkirkjupresturinn sje skyldur til að framkvæma kirkjulegar athafnir á 

dönsku, þegar hlutaðeigandi danskir meðlimir safnaðarins fara þess á leit. 

Þetta er hjer með þjónustusamlega tilkynnt yður til þóknanlegrar leið- 

beiningar og birtingar í B-deild Stjórnartíðindanna. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins í suðuramtinu og vesturamtinu um 

sveitfesti þurfalings. — Eptir að hafa fengið þóknanlegt brjef yðar, herra amt- 

maður, viðvíkjandi áfrýjan hreppsnefndarinnar í Garðahreppi á úrskurði yðar, 

dags. 11. júlí þ. á., um sveitfesti stúlkunnar Margrjetar Guðmundsdóttur, sem 

nú er orðin sveitarþurfi í Reykjavík, og skjöl þau, máli þessu viðvíkjandi, sem 

  

113 
28. sept.



1894 

113 
28. sept. 

114 
9. okt. 
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nefndu brjefi ydar fylgdu, skal yður hjermeð þjónustusamlega tjáð, til þóknan- 
legrar leiðbeiningar og frekari birtingar, að með því að jeg er samþykkur ástæð. 
unum fyrir ofannefndum úrskurði yðar, er ákveður, að hinum núverandi Garða- 
og Bessastaðahreppum beri að sjá Margrjeti Guðmundsdóttur fyrir framfæri 
eptir hlutfalli því, sem ákveðið er í landshöfðingjabrjefi 17. sept. 1878 (Stj.tið. 
1878 B. bis. 136— 187) um skiptingu á sveitarþyngslum Álptanesshrepps, þá 
staðfesti jeg tj hjer með í öllum greinum 

  

ja til stiptsyfirvaldanna um til hvers prestakalls eptirgjald 
renna. — Eptir að hafa fengið þóknanlegt brjef 

19, f. m., vidv íkjandi erindi prestsins að Staðarhrauni 
sjera Stefáns Jónssonar, um hlutdeild í ep irgjaldi af jörðunni Hítarnesi, skal 
j ð þj tjá yður, herra amtmaður og herra biskup, til 

eiðbeiningar og frekari birtingar, að með því að allt eptirgjaldið 
neð hjáleigu er samkvæmt upplýsingum þeim, er nefnt brjef yðar 

með í matsupphæð Miklaholts í hinu núgildandi brauðamati 
ls ekki í matsupphæð Staðarhrauns, þá hefur þar með Jörðin 

  

Í L 

  

#) Urskurður amtmannsins er svo þljóðandi: 

„Eptir að bæjarfósetinn í Reykj í brjeli, dags. 28. f.m., hefur borið undir amtið    kí 

ágreining þann, sem er mi velborni 

  

Dar 'erra sýslumaður, og hans um það, hvort Mar- 
grjet nokkur Guðmundsdóttir, sem er þurfandi orðin fátækrastyrks, skuli álítast sveitlæg í 
Reykjavík eða í hinum núverandi Garða. og Bessastaðahreppum innan Gullbringu- og Kjós.    

    

   
   
   

st svolátandi úrskurð á þetta mál: Eptir þeim skýrslum, sem liggja fyrir, 
óttir fædd í Rey 

dvaldi í honum 

  

vík á árinu 1850; þaðan fluttist hún 28 ára söm- 8 
  vistarárin 1875—79, en skipti fóru fram á hreppnum PP 

sem sja Garðahrepp og Bessastaðahrepp; þar eptir var > 

hún í Garðahreppi 1879—81, í Bessastaðahreppi 1881—      og svo T ár í Garðahreppi, en það- 
n í Bæjarhrepp í  Strændasýslu, þar sem hún hafði dvöl 8 ár, unz hún fór suður 

aptur. Að vísu er svo 1 

dy   

  

   

  

mælt í fátækralöggjöf vorri, að menn skuli vera 10 år i ein- 
um og sama hreppi til þess að eignast þar sveit; en þessi ákvörðun verður alls eigi skilin 
svo, að hlutaðeigandi skuli eigi álítast að hafa dvalið 10 ár í sama hreppnum, þótt svo verði 
fyrirskipað á meðan hann er að vinna sveitfesti, að hreppnum skuli skipt í tvö eða fleiri 
sveitarfjelög, og það virðist liggja í augum uppi, að sá rjettur, sem lögin heimila mönnum 

| þess að vinna sveitfesti í einhverjum hreppi með 10 ára dvöl þar, takmarkast eigi eða 
eyðist við það, að hreppnum verði skipt einhverntíma á þessu 10 ára tímabili, enda kemur 
einnig hjer til greina rjettur þess hrepps, þar sem hlutaðeigandi átti sveitfesti, áður en hann 
byrjaði að vinna sjer sveitfesti í þeim hrepp, sem skipt er síðar í fleiri hreppa. Með því 
fyrnefnd Margrjet Guðmundsdóttir hefur síðast dvalið, eptir að hún var 16 ára að aldri, yfr 
10 ár í hinum forna Álptanesshreppi og í báðum þeim hreppum, sem Álptanesshreppi er skipt 
í, úrskurðast hjermeð, að hún sje sveitlæg í hinum núverandi Garða- og Bessastaðahreppum, 
sem ber að sjá henni fyrir framfærslu eptir því hlutfalli, sem ákveðið er í brjeli landshöfð- 
ingja 17. septbr. 16/8 (Stj.tíð. 1878, B. bls. 186— 187), og eruð þjer umbeðinn að tilkynna 

, hreppsnefndunum í tjeðum hreppum úrslit málsins. 
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Hitarnes lagzt til Miklaholtsprestakalls að öllu leyti jafnskjótt og breytingin 

komst á brauðaskipunina, og verður engin breyting þar á gjörð að svo 

stöddu, 

Brjef landshöfðingja fíl amtmannsins í norðuramtinu og austuramtinu um 
hluttöku Norður-þingeyjarsýslu í búnaðarskólahaldinu á Eyðum. — Eptir að hafa 
fengið þóknanlegt brjef yðar, herra amtmaður, dags. 31. ágúst þ. á., þar sem 

þjer tjáið mjer þá ályktun sýslunefndarinnar í Norður-Þingeyjarsýslu, að hún 

hvorki vilji ganga í samband við sýslunefndirnar í Múlasýslum um búnaðar- 

skólahaldið á Eyðum nje við hina aðra búnaðarskóla með því fyrirkomulagi, 

sem á þeim sje, svo og tillögu amtsráðanna í norðuramtinu og austuramtinu 

um, að jeg skipi svo fyrir, að Norður-Þingeyjarsýsla skuli taka þátt í búnaðar- 

skólahaldinu á Eyðum samkvæmt tilboði sýslunefndanna í Múlasýslum, skal 

yður hjer með þjónustusamlega tjáð, til þóknanlegrar leiðbeiningar, að jeg finn 

ekki næga ástæðu til þess, að gjöra neinar fyrirskipanir um, að Norður-Þíng- 

eyjarsýsla móti vilja sýslunefndar sinnar gangi í hið umrædda búnaðarskóla- 

samband, en á hinn bóginn er stjórn búnaðarskólans á Eyðum innanhandar, 

að neita námspiltum úr Norður-Þingeyjarsýslu um inntöku á skólann. 

Brjef landshöfðingja fl póstmeistara um útbúning póstflutnings. (Ágrip). — 
Út af umkvörtun frå yfirpóstmeistaranum í Kaupmannahöfn yfir því, að það 

viðgengist á því nær öllum hinum minni pósthúsum á Íslandi, að böggulsend- 

ingum og brjefsendingum væri blandað saman í sama póstpoka, er í sjálfu sjer 

væri óheppilegt og auk þess gjörði ómögulegt að taka móti póstinum í Kaup- 

mannahöfn á fyrirskipaðan hátt, lagði landshöfðingi með brjefi þessu fyrir 

póstmeistara, að brýna fyrir öllum póstafgreiðslumönnum, að láta ekki eptir- 

leiðis koma fyrir, að böggulsendinga1 og brjefasendingar sjeu látnar í sömu 

póstpokana, einkanlega þegar er að ræða um sendingar til útlanda. 

Brjef landshöfðingja tl amtmannsíns á norðuramtinu og austuramtinum um 

breyting á skipan umboða í norðuramtinu og austuramtinu. — Í framhaldi af brjefi 
mínu, dags. 28. ág. þ. á. skal yður, herra amtmaður, hjer með þjónustusamlega tjáð, 

að ráðgjafinn fyrir Ísland hefur með brjefi, dags. 13. ágúst þ.á., samþykkt breytingu 

þá á skipan umboða í norðuramtinu og austuramtinu, sem um ræðir í þóknanlegu 

brjefi amtsins, dags. 7. maí þ. á., þannig, að eptirleiðis skuli allar þær þjóð- 

jarðir, sem eru í hverri sýslu, vera umboð út af fyrir sig undir sömu innheimtu 

og umsjón, með sjerstakri reikningsfærslu, þótt sameina megi tvö smá-umboð, 

er þykja of lítil til þess, að vera sjerstök undir einum umboðsmanni. 

Umboðaskipan í norður- og austuramtinu skal því eptirleiðis vera eins 

og nú.skal greina: 

1894 

114 

9. okt, 

115 
9. okt. 

116 
10. okt. 

117 
11. okt.
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117 1. Þingeyraklaustursumboð 
1. okt. sömu jarðir og nú eru, og auk þess jarðirnar Fjall í Vindhælishreppi og 

Rugludalur í Bólstaðarhlíðarhreppi, er legið hafa undir Reynistaðaklaustursumboð, 

alls 56 jarðir og 4 hálflendur. 

2.  Reynistaðarklaustursumboð 

sömu jarðir og nú, að undanteknum tveimur ný-nefndum jörðum, alls 43 jarðir, 

4 hálflendur og 2 þriðjungar. 

ö.  Vaðlaumboð 

a. Möðruvallaklaustursjarðir, þar með taldar þjóðjarðir í Grímsey (landsh.brj. 

28. júlí 1882)... 0... 58 jarðir 
b. Munkaþverárklaustursjarðir í Eyjafjarðarsýslu með Staðarey . . 28 — 

c. Stærri og minni Eyjafjarðarsýslujarðir 2... 11 — 
d. Möðrufellsspítalajarðir . 2 — 

Alls 109 jarðir 
4.  Norðursýslu umboð 

a. Munkaþverárklaustursjarðir í Þingeyjarsýslu að meðtöldum Bleiksmýrardal, 

3ð jarðir, 2 hálflendur og 1 þriðjungur; 

b. Norðursýslu og Reykjadalsjarðir með 3/4 Flatevjar, 15 jarðir, 

alls 50 jarðir, 2 hálflendur og 1 þriðjungur. 

ö. Múlasýslu umboð 

I. Skriðuklaustursumboð í Norðurmúlasýslu, 22 jarðir; 

I. Suðurmúlasýslujarðir, þannig, að öll jörðin Helgustaðir með Sigmundarhúsum 

hverfi undir það umboð, en sýslumaður hafi eins fyrir því eptirlit með 

silfurbergsnámunum, ÍT jarðir og 1 hálfienda. 

Framangreind breyting á umboðskipaninni á að komast á svo fljótt, 

sem því verður við komið. Þannig skal jeg þjónustusamlega skora á yður að 

st um, að breytingin að því er Helgustaði snertir komist á í næstu far- 

dögum, og með því að Möðruvallaklaustursumboð og umboð stærri og minni 

Eyjafjarðarsýslujarða nú eru laus, og umboðsmaður Munka-Þverárklaustursjarða 

og Norðursýslu og Reykjadalsjarða ásamt $#/4 Flateyjar hefur lýst því yfir, að 

hann vilji sleppa þessum umboðum, ef hann fái umboð yfir öllum þeim þjóð- 

jörðum, sem eru í Eyjafjarðarsýslu, — Möðrufellsspítalajörðum þó þá fyrst, 

Þegar það umboð losnar, — þá getur breytingin einnig þegar komizt á að því er 

snertir jarðir í Eyjafjarðar- og Þingeyjarsýslum, með þeirri undantekning, sem 

á var drepið um Möðrutellsspítalajarðir en breytingin á Þingeyra- og Reyni. 

staðarklaustursumboðum skal koma til framkvæmda þegar hið síðarnefnda um- 

boð losnar, eða núverandi umboðsmenn koma sjer saman um, að breytingin 

anna 

skuli komast á. 

Samkvæmt tillögum yðar í fyrnefndu þóknanlegu brjefi sendi jeg yður 

hjer með til þóknanlegrar ráðstöfunar skipunarbrjef handa umboðsmanni Stefáni 

Stephensen til að vera umboðsmaður í hinu nýja Vaðlaumboði á þann hátt er 

fyrr greinir, frá 1. sept. þ. á., en hið nýja Norðursýsluumboð verður auglýst
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laust i Stjornartidindunum til veitingar frå næstu fardågum. Til bess tima hef. 117 

ur núverandi umboðsmaður þeirra jarða umboðið á hendi. 11. okt. 

— Hjer 118 

gefa SUIT ”Frvoldunum til vit- 18. okt. 

Í ] 

  

Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna 

með læt jeg ekki hjá líða þ S 

undar, ad samkvæmt tilkynningu frå rå 

ónustusamlega „að     

      

tign konunginum samkvæmt tillögum ráðs) 

afrjettarlönd Reykholtskirkju, Þóreyjartung 

sjeu seld frá kirkjunni fyrir 700 kr., þan að upphæð þessi si sje. tögt 

arsjóð Íslands sem óskerðanleg innstæða d 

  

kirkjunnar, og ad af våd 

greiddar 20 krónur og að auki 

  

upphæð þessari sje Reykholtspresti árle 

helmingur þess, er rentan fer fram úr þessari upphæð, en hinn helmingurinn 

sje jafnan lagður við höfuðstól. 

Þetta tilkynnist yður hjer með til þóknanlegrar leiðbeiningar og frek- 

ari birtingar. 

  

Brjef landshöfðingja til beggja amtmanna um sektir fyrir gaila á skipa- 119 

skjölum. — Ráðgjafinn fyrir Ísland hefur 31. ágúst p. á. ritað mjer á þessa leið: 18. okt. 

„Utanríkisráðaneytið hefur aptur og aptur vakið máls á því, er gefur 

mjer tilefni til þess þjónustusamlega að mælast til þess, að þjer, herra lands 

höfðingi, þókanlega tjáið öllum lögreglustjórum á Íslandi, að ráðaneytint 

verið bent á, að skipstjórar, einkum á stærri skipum, sem frá útlendum hí 

fara til Íslands, optlega láti hjá líða að láta hlutaðeigandi verzlunarræðisment 

rita lögboðin vottorð á skipsskjöl sín, af því að það borgi sig fyrir þá a e 

þá lágu sekt, sem almennt sje vant að beita fyrir slíka vanrækslu, heldur en 

að gjalda konsúlum gjöld þau, er þeim bera fyrir vottorð sín, og að jeg því 

verði að telja það æskilegt, að sektin, þegar svo ber undir, sje ákveðin svo 

há, að þessum undanbrögðum linnis. 

Þetta skal jeg hjer með þjónustusamlega leggja fyrir yður, hera amt- 

maður, að birta öllum lögreglustjórum í ömtum yðar, að því viðbættu, að þeim 

beri að hafa strangar gætur á, hvort skipstjórar þeir, sem eiga að sýna skipa- 

skjöl í lögsagnarumdæmum þeirra, hafi orðið brotlegir í vanrækslu þeirri, er 

að framan greinir, og ef svo reynist, þá að beita svo háum sektum við þá, að 

þeim geti ekki verið hagur í því að hafa undanbrögð í frammi í áminnstu efni. 

      

Reikningur 120 
yfir tekjur og gjöld bókasafns austuramtsins 1893 

tekjur; 

1. Í sjóði frá f.á.. .. . . … kr. 298,85 

2. Tillag frå »Det Classenske Fidejkommis« … — 300,00 

Flyt — 598,85
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120 

  

176 

Flutt kr. 598,85 

3. — úr jafnaðarsjóði austuramtsins . . . — 200,00 

4. Årstillag 26 manna . ........ — 52,00 

5. Andvirði 12 bókaskráa . . . .. — 3,00 

Samtals kr. 853,85 

Gjöld: 

1. Laun bókavarðar . . . . . . 2. 0... kr. 20,00 

2. Fyrir að semja bókaskrá og raða bókum . — 50,00 

3. Prentunarkostnaður á bókaskrám . . . . — 74,00 

4. Til bókakaupa . 2... . 2... — 319,35 

ö. Fyrir bókband . . . 2... 0... — 184,49 

6. Ýmisleg gjöld . .......... — 89,58 
7. I sjóði við árslok . ......... — 116,43 

Samtals kr. 853,85 
    

Skrifstofu austuramtsins, Akureyri, 7. juli 1894. 

Kl. Jønsson, 
settur. 

Embættaskipan og sýslana. 

12. okt. var umboðsmaður Stephán Stephensen á Akureyri af landshöfðingja skip- 

aður umboðsmaður yfir Vaðla umboði. 

12. nóv. var Halldór borgari Jónsson í Vík af landshöfðingja skipaður umboðsmaður 

Kirkjubæjar- og Þykkvabæjarklausturs-umboðs. 

S. d. veitti landshöfðingi presti í Grímsey, síra Pjefri Guðmundssyni, samkvæmt 

beiðni hans lausn frá prestsembætti frá næstkomandi fardðögum að telja. 

Á bls. 144 hjer að framan hefur fallið burt athugasamd um, að kand. jur. Magnús 

Torfason, sem 19. okt. var settur sýslumaður í Rangárvallasýslu, hafði hinn 18. sept.br. af 

ráðgjafanum fyrir Ísland verið settur málfærslumaður við landsyfirrjettinn, en tók eigi við 

þeirri sýslan að svo stöddu. 

Óveitt sýslan. 

Sýslanin sem wmboðsmaður yfir Norðursýslu-umboði (þ. e. öllum þjóðjörðum í 

Þingeyjarsýslu, sbr. landshöfðingjabrj. 11. okt. þ. á., bls. 174 hjer að framan) verður veitt frá 

næstkomandi fardögum, og eiga bónarbrjef umsækjenda að vera komin til landshöfðingja 

fyrir miðjan aprílmánuð 1895.
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Nyutkomid í A-deild stjórnartíðindanna. 
Auglýsing um austurlenzka kólerusótt í Niðurlöndunum og Austur-Prússlandi m.m., 

undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir Ísland 13. sept. 1894 (A. nr. 22, bls. 118— 

119). 

Auglýsing um veralunar- og siglingasamning milli konungsríl 

konungsríkisins Spánar, undirskr. af ráðgjafanum fyrir 

(A. nr. 23, bls. 120— 133). 

Lög um bann gegn botnvörpuveiðum, undirskr. af konungi 10. nóv. 1894 (Á. nr. 

24, bls. 134; þýðing á bls. 135). 

    

áns Danmerkur og 

Ísland 9. nóv. 1894 
  

Staðfesting konungs, útgefin ad mandatum af ráðgjafanum fyrir Ísland í 
venjulegu formi, á skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð skipstjóra og stýrimanna 

við Faxaflóa. 

Skipulagsskráin hljóðar svo: 

Skipulagsskrá 
fyrir styrktarsjóð skipstjóra og stýrimanna við Faxaflóa. 

Í. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af tillögum frá skipstjórum þeim og stýrimönn- 

um, sem eru í fjelaginu >Aldan< í Reykjavík, og var hann í ársbyrjun 1894 

144 kr. 

    

2. gr. 

Tilgagur sjóðsins er, að styrkja skipstjóra og stýrimenn á þilskipum, 

sem gjörð eru út til fiskiveiða í veiðistöðunum kring um Faxaflóa, sem og ekkj- 

ur þeirra og börn. 

3. gr. 

Tekjur sjóðsins eru årstillåg fjelagsmanna i »Oldunni«, 2 kr. frå hverj- 

um, årsvextir af höfuðstóli og frjálsar gjafir. 

4. gr. 

Stjórn fjelagsins >Aldanc hefur á hendi stjórn sjóðsins. Henni ber að 

sjá um, að höfuðstóll sjóðsins sje ávaxtaður með sömu tryggingu, sem fyrir- 

skipuð er fyrir lánum af ómyndugra fje, sem og að tekjur sjóðsins sjeu lagðar 

við höfuðstólinn og ávaxtaðar á sama hátt og hann, eins fljótt og því verður 

við komið, að því leyti, sem þeim er ekki varið til styrkveitinga samkvæmt 

5. gr. Stjórn sjóðsins ber um hver áramót að gjöra reikning um fjárhag 

sjóðsins fyrir ár það, sem þá er að líða út, og skal sá ársreikningur endur- 

skoðaður og úrskurðaður á aðalfundi „Öldunnar< í janúarmánuði næsta ár. 

5. gr. 

Höfuðstólinn má aldrei snerta. Þegar hann er orðinn 1000 kr, má 

verja helmingi af vöxtum hans og helmingi af árstillögum fjelagsmanna til 

styrkveitinga. Þó má, þegar sjerstakleg atvik ber að höndum, verja allt að 

því öllum ársvöxtum og helmingi árstillaga til styrkveitinga. 

4. dag desembermán, 1894. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 1894. 

1894 

121 
2. júl , 

l.



122 
21. sept. 

Aðnjótandi styrks úr s g stýrimenn, 

sem eru fjelagsmenn í „Öldunnic, þegar þeir verða hjálpar þurfar sökum veik- 
inda eða ellilasburða, sömuleiðis ekkjur þeirra og eptirlátin börn, sem hjálpar 
þurfa sjer til framfæris. 

    

í. gr. 
Styrk úr Sn „Veitir óð manna nefnd, og eru í henni: fjelagsstjórn 

»Oldunnar« og 2 aðrir E 

alfundi. — Um stv rkveiti ir 

brjefunum að fylgja sk 

sem til þess eru kosnir á ári hverju á að- 

  

sækja fyrir hver árslok, og eiga umsóknar- 

og þörf umsæke nda.  Styrkveit- 

ingum skal síðan úthlutað fyrir aðalfund „Öldunnar< í janúarmánuði. 

  

   
          
   

   

Skyldi svo fara, að fj 

skal „Styrktarsjóður skipstjóra og 

leysist upp eða líði undir lok, 

við Faxaflóac renna saman við 

með Sonnngsarskurdi 24. >Fiskimannasjóð Kjalarn 

  

júní 1844 

stök deild 

ðurinn |} þá vera sjer- 

varið til árlegra styrk- 

gr. hjer að framan. 

    

ár hvert sendir stjórn styrkt- 

ár tillandshöfðingjans, sem hefir 

t framanskrifaðri skipulagsskrá 

„Öldunnic 17. febr. 1894, 

  

ad mandatum, Í venjulegu formi af ráðgjaf- 
ón Vrir framfarasjóð Jóns prófasts Melsteðs og    

r Bjarnadóttur Mei 

Skipulagsskráin er svo hljóðandi: 

Skipulagsskrá 
fyrir framfarasjóð Jóns prófasts Melsteðs og frú Steinunnar Bjarnadóttur Mel- 
steðs 

    

Jeg undirritaður gef hjermeð eignarjörð mína Harastaði á Fellsströnd í 

Dalasýslu 11,1 hundruð að nýju mati, með öllum þeim gögnum og gæðum, sem 

henni fylgja, til þess að stofnsetja með sjóð einn, með þeim skilyrðum er nú 
greinir: 

1. Sjóðurinn skal bera nafn foreldra minna og heita: Framfarasjóður 

Jóns prófasts Melsteðs og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteðs. 

Þessu nafni má aldrei brexta. 

2. Sjóður þessi skal vera fyrir Árnessýslu; þó er það bundið þeim 

skilyrðum, er síðar segir. 

3. andshöfðingi (hinn æðsti embættismaður innanlands) og sýslumað- 

ur Árnesin ga ásamt sýslunefndinni þar í sýslu hefur stjórn sjóðsins á hendi.
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Landshöfðingi hefur á hendi yfirumsjón sjóðsins og birtir hann árlega reikninga 

sjóðsins í Stjórnartíðindunum, B. deildinni. Sýslumaðurinn eða einhver úr sýslu- 

nefndinni í hans stað heimtar afgjaldið af Harastöðum, á meðan sjóðurinn á 

þá, og kemur því í peninga fyrir sjóðinn. 

4. Sjóðurinn sje ávaxtaður í Söfnunarsjóð Íslands, að því leyti sem 

það er hægt. Afgjaldið af Harastöðum skal ásamt vaxtavöxtum nu um 10 år 

lagt í Söfnunarsjóðinn, en síðan skal nokkru af ársvöxtum sjóðsins varið til 

þess að veita bændum í Arnessýslu styrk til þess að kaupa sjer vagna, er 

hestur gangi fyrir (þ. e. er stærri sjeu en handvagnar). Aldrei má veita meira 

en #/s — fjóra fimmtu hluta — af ársleigu sjóðsins til þess að kaupa vagna 

fyrir, en að minnsta kosti 1/5 — einn fimmti hluti — af vöxtunum skal 
=>
 

  

  

  

   
   

  við höfuðstól sjóðsins. Eigi má veita meira en 50 — fimmtíu kró 

til þess að kaupa einn vagn, og aldrei má veita styrk til þess að } 

vagna en nýja. Nú á bóndi einhver nýjan vagn og vill selja har 

bónda, þá má eigi veita styrk úr sjóðnum til þess að kaupa vagn þenna, 

ur skal vagninn keyptur af vagnasmið útlendum eða innlendum. 

ávallt gætt, því tílgangurinn er sá með fjárstyrk þessum, að a 

  

vögnum Í 

landinu, og færa bændum heim sanninn um það, að það er vinnusparnaður og 

þá jafnframt fjárhagnaður“að nota vagna. Þegar ársvextir sjóðsins eru orðnir 

120 kr., má veita tveim bændum á ári styrk til bess að kaupa vagna. 

  

Þeir bændur, sem vilja fá styrk til vagnkaupa úr sjóðnum, senda sýslu- 

manni beiðni um það; leggur hann og sýslunefndin til, hverjum veita skuli 

skyrkinn og sendir síðan bónarbrjefin ásamt tillögum sínum og sýslunefndar- 

innar til landshöfðingja, er leggur fullnaðarúrskurð á málið. 

Eptir 50 ár (1944) skal hætta að veita fje úr sjóðnum til vagnkaupa, 

og skal þá leggja alla ársvextina við höfuðstól sjóðsins, þangað til að hann ef 

orðinn 25000 — tuttugu og fimm þúsund krónur að upphæð. Þá skal verja */5 

af ársvöxtunum til skógarræktar í Árnessýslu, en 1/s — einn fimmta — af árs- 

vöxtunum skal jafnan leggja við höfuðstólinn, svo sjóðurinn aukist árlega. Beri 

svo við, að eigi sje eytt */s af ársvöxtunum til skógarræktar, þá skal það, sem 

afgangs er, lagt við höfuðstólinn. 

Skógarræktina skal byrja að Klausturhólum í Grímsnesi. 

5. Árnesingar hafa fyrirgert rjetti sínum til þess að fá styrk úr sjóðn- 

um til vagnkaupa. ef það kemur fyrir tvisvar sinnum á 10 — tíu — árum, að 

enginn bóndi úr sýslunni sæki um styrkinn eða noti hann. Brjóti þeir af sjer 

rjett þennan, þá skal og lokið hluttöku sýslumanns og sý slunefndar Árnesinga 

í stjórn sjóðsins; en styrkurinn til vagnkaupa skal þá veittur bændum úr öðr- 

um hjeruðum landsins, þó eigi lengur en áður er ákveðið (í 40 ár alls). En 

þegar til skógarræktarinnar kemur, þá skal Árnessýsla njóta sjóðsins, en reikn- 

ingar sjóðsins skulu þá lagðir fyrir alþingi til athugunar, ef Árnesingar taka 

  

engan þátt í stjórn sjóðsins, en eigi að öðrum kosti. 

6. Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, nema ef stjórn sjóðsins vill 

kaupa Klausturhóla í Grímsnesi handa sjóðnum, er hann er orðinn 25000 kr. 

1894 

122 
21. sept.
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122 og skógarræktin er byrjuð. Getur þá stjórn s jóðsins gætt þess, þegar þar að 
21. sept. kemur, að nokkur hluti sjóðsins sje eigi svo fastur í Söfnunarsjóðnum, að eigi 

megi fá hann þaðan til þessa. 

7. Landshöfðingi leitar konunglegrar staðfestingar á þessari skipulags- 
skrá sjóðsins. 

Kaupmannahöfn, Marstrandsgötu 26, 1. sal. 
Á fæðingardag móður minnar, 19. dag marzmán. 1894, 

Bogi Th. Melsteð. 

123 TR 
Ágrip 

af reikningi landsbankans 1. júli til 30. september 1894. 
Tekjur: Kr. a. 

1. Í sjóði 1. júlí 1894 103,724 04 
2. Borgað af lánum: Kr. a. 

a. Fasteignarveðslán 38,844 70 
Sjálfskuldarábyrgðarlán 38,760 54 

c. Handveðslán FA 622 > 
d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga o. f 920 48 
e. Reikningslán 274 24 
f. Akkreditivlán . 1,065 30 80,487 26 

3. Fasteignir lagðar bankanum út fyrir lánum að upphæð 2,500 00 
4. Víxlar innleystir 123,497 70 
5. Innleystar åvisanir 10,859 43 
6. Brådabyrgdalån ur landssjóði 50,000 00 
7. Seðlar frá landssjóði 8,000 00 
8. Vextir 12,035 15 
9. Disconto 1,247 84 

10. Ýmislegar tekjur FR 3,916 64 
11. Seld kgl. Dj að upphæð 99000 kr., eptir gang- 

verði 31. des. f. . 93,307 50 
12. Tekjur í reikning landmundsbantars (fyrir seldar ávísanir o. fl.) 213,211 36 
13. Innlög á hlaupareikning 34,083 17 
14. Sparisjóðsinnlög 151,224 67 
15. Innheimt fje fyrir aðra . …… 12,241 32 
16. Endurborgad af brådaby rgðagreiðslum fy rir aðra FF 7 25 

Samtals 900,343 33 

Gjöld: 
1. Lán veitt: Kr. a, 

a. Fasteignarveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 
42,154 00 
37,575 00 

Flyt: 79,729 00
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12. 
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Flutt: 

c. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga o. fl. 

d. Akkreditivlán 

Víxlar keyptir . 

Á vísanir keyptar . 

Skilað landssjóði í ónýtum seðlum . 

Vextir til landssjóðs af seðlaskuld bankans 

Til Landmandsbankans . . 

Utborgad af innstædufje å hlaupareikning 

ad vidbættum dagvoxtum . 

Útborgað af sparisjóðsinnstæðufje 

að viðbættum dagvöxtum . . 

Keypt útlend skuldabrjef, að upphæð 

Útborgað af innheimtu fje . .. 8 80" 

Kostnaður við bankahaldið (laun o. A). 

Ýmisleg útgjöld 

Til jafnaðar móti tekjul. 3 

Í sjóði 30. sept. 1894 

79,729 

425 

562 

41,039 75 
20 

110,524 | 
68 

Samtals 900,343 33 

Athugasemdir : 

Landsbankinn átti 30. sept. 1894: 

Skuldabrjef fyrir lánum: Kr. a 

a. Fasteignarveðskuldabrjef . . . . . . . . 755,642 61 

b. Sjálfskuldarábyrgðarskuldabrjef . . . . . 151,908 18 

c. Handveðsskuldabrjef. 60,501 00 

d. Skuldabrjef fyrir lánum gegn ábyrgð sveita- og 

bæjarfjelaga o. fl. 23,189 30 

Kgl. ríkisskuldabrjef, hljóðandi uppá 138000 kr., eptir  gangverði 

31. desember f. á. 

Skuldabrjef Reykjavíkurkaupstaðar 

Erlend verðbrjef . 

Víxla óinnleysta 

Óinnleystar ávísanir 

Fasteignir lagðar bankanum út fyrir lánum að upphæð 

Hjá Landmandsbankanum . 

Skuldir útaf bráðabyrgðagreiðslum 

Í sjóði 

Seðlaskuld bankans til landssjóðs var 30. septbr. þ. 

Skuld útaf bráðabyrgðaláni 

2 
a. 

Flyt: 

00 Kr 

00 

"80 80,716 
169,744 
16,687 
8,000 
5,000 

279,676 

00 41.059 
25 

65110,592 
100,000 

3,157 
1,823 
2,500 

68,958 

991,241 

130,065 
1,500 

101,000 
110,719 

8,566 
3,250 

92 871 
18 

68,958 
1,508,190 

500,000 
50,000 

"550,00 

a, 

80 

45 

04 

00 

00 

69 

90 

00 

88 

09 

81 

00 

92 

04 

00 
00 
00 
45 
61 
00 
68 
08 
92 
78 

00 

00 

00 

1894 
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123 Flutt: 
Innstædutje å hlaupareikning s.d . ......... 109,416 30 
Innstædufje med sparisjodskjårum s.d ........ 681,439 18 
Varasjodur sparisjods Reykjavikurs.d . ....... 16,232 80 
Varasjóður bankanss.d. . . .. 08008... 114,121 22 
Ymsar tekjur, sem enn eru eigi lagðar við varasjóð „ . …. 86,981 28 

Samtals 1,308,190 78 
Stjórn landsbankans. Reykjavík 9. nóvbr. 1894. 

Tr. Gunnarsson. Eiríkur Briem. B. Kristjánsson. 

Styrkveitingar úr landssjóði. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1894 og 1895, 18. gr. B. VI. b. 1. 

Til barnaskóla í sjóþorpum og verzlunarstöðum öðrum en kaupstöðum var með 
brjefi landshöfðingja, dags. 27. okt, veittur þessi styrkur fyrir 1894: 

1. Barnaskóla í Vestmannaeyjum . . . . . 2... . 145 kr. 

2. — - Þykkvabæ . .. 20008008. . 120 — 

3. — á Eyrarbakka og Stokkseyri 25 — 

4. — Í Grindavík . 2... 145 — 

5. — á Útskálum . . 0... 285 — 
6. — í Keflavík. „0... 160 — 

7. — - Njardvik. . 2 00 eee en. + 100 — 

8. — á Vatnsleysuströnd . ........, 195 — 

9. — í Garðahreppi . . 2... 865 — 

10. — - Bessastaðahreppi = 2... 180 — 

11. — - Seltjarnarneshreppi ......... 865 — 

12. — åSkipaskaga . . 0 2 20 — 

13. — í Ólafsvík... 0... 800 — 
14. — - Hnífsdal. . . 145 — 

15. — - Hólshrepp 2. 0 — 

16. — - Súðavíkurhreppi. . 2... 110 — 

17. — áSauðárkrók. .„ . 0... 15 — 

18. — - Siglufirði . .. 0 — 

19. — - Flatey á Skjálfanda se eee» 120 — 
20. — - Eskifirði. . 210 - — 

Samtals 3865 kr. 

18. B. VI. b. 2. 

Til sveitakennara var með brjefi landshöfðingja 2. nóvember veittur þessi styrkur 

fyrir 1894: 

A. Norður. og austuramtið. 

I. Húnavatnssýsla. 

1. Þorsteinn Konráðsson í Efranúpssókn . . . … . 40 kr. 

2. Eggert Helgason í Staðarbakkasókn og Melstaðar- 

og Tjarnarprestaköllum 204 0. 50 — 

8. Björn Árnason í Hofs- og Höskuldsstaðasóknum . 55 — 

Flyt: 145 kr.
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Flutt: 145 kr. 

4. Halldér Halldórsson í Holtastaðasókn. . . . . . 45 — 

5. Magnus Stefånsson i Audkuluprestakalli . . . . 50 — 

II. Skagatjardarsysla. 

1. Gudmundur Loptsson i Hølasåkn . . . . . . . 60 kr. 

2. Guðvarður Guðvarðarson í Víðivíkur- og Hofssókn- 

um ..00 — 

3. Benedikt H. Sigmundsson í Hofstaðasókn . . . . 50 — 

4. Benedikt Hannesson i Vidivikurprestakalli og i Hegra- 

nesi. . . . 30 — 

5. Sigrún Daníelsdóttir í Viðvíkurprestakalli 0 — 

6. Pálína Þorkelsdóttir í Miklabæjar- og Reynistaðar- 

sóknum .. 80 — 

í. Gísli Björnsson í Miklabæjarprestakalli 30 — 

8. Tómas Pálsson í Goðdalaprestakalli . . . . . . 40 — 

9. Guðmundur Jónsson í " Slanmbæjar- og Fagraness- 

prestaköllum . .. . . . .… … …. 50 — 

10. Porsteinn Kristjånsson i Hofs- og Feilssóknura. . 85 — 

11. Jon Sveinsson i Hvammsprestakalli . . . . . . 45 — 

12. Sigurður Björnsson í Sauðárkrókssókn . . . „ 40 — 

18. Þórhallur Danielsson í Mælifells- og Reykjasóknum 50 — 

14. Indriði Sveinsson í Sauðárkróks- og Víðimyrarsókn- 

UN. 40 — 

III. Eyjafjarðarsýsla. 

1. Benedikt Þorkelsson í Tjarnar-, Valla- og Möðruvalla- 

klprestaköllum .. 480... 85 kr. 

2. Þorsteinn Þorkelsson í í Svarfaðardal 45 — 

8. Hallgrímur Halldórsson í Svarfaðardal . . . . . 40 — 

4. Jónas Jónsson í Tjarnar-, Valla- og Grundarpresta- 

köllum. 5 — 

5. Árni Jónsson í Möðruvallaklausturssókn. . . . . 20 — 

6. Tómas Davíðsson í Lögmannshlsókn. . . . . . 50 — 

7. Árni Hólm í Saurbæjarprestakalli . . . . . . . 20 — 
8. Aðalbjörn Kristjánsson í Bægisárprestakalli . . . 50 — 

9. Páll Bergsson í Valla- og Tjarnarprestaköllum . . 80 — 

10. Gísli Gestsson í Ólafsiði . . ,. 80 — 

11. Valdimar Halldórsson í Grundarprestakalli 80 — 

12. Finnur Björnsson í Munkaþverársókn. . . . . . 25 — 

18. Jón Hansson í Saurbæjarhreppi. . . . .... 25 — 

IV. Pingeyjarsysla. 

1. Vilhjálmur Jónsson í Hálssókn . . . . . . . . 80 kr. 

2. Friðbjörn Bjarnarson í Grenivíkursókn . . . . . 35 — 

. Bjarni Benediktsson í Fnjóskadal . ...... 2 — 

Sigurður Sigurðsson í Fnjóskadal. „80 — 

Sigurður Jónsson í Ljósavatnsht. . . . . . . . 20 — 

Ásmundur Krisjánsson í Ljósavatnssókn. . . . . 50 — 

Sigurður Jónsson í Lundarbrekkusókn . . . . . 25 — 

Hjálmar J. Stefánsson í Mývatnssveit og Bárðardal 30 — 

Flyt: 245 kr. 1265 kr. 

240 kr. 

590 kr. 

435 kr. 

1894
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Flutt: 245 kr. 1265 kr. 

9. Hólmfríður Jóhannesdóttir í Mývatnssveit. . . . 35 — 

10. Aðalheiður Jóhannesardóttir í Múla . . . . . . 35 — 

il. Ari Jochumson i Husavikursskn . ...... 35 — 

12. Eggert Jochumsson i Helgastadaprestakalli . . . 45 — 

13. Guðmundur Hjaltason i Kelduhverå . . .. . 50 — 

14. Steinþór Gunnlaugsson í Sauðaness- og Sv albarðs- 

sóknum 0 — 

15. Elín Sigurðardóttir á Langanesi 0... 25 — 500 kr. 

V. Norður-Múlasýsla 

1. Þorlákur Hallgrímsson í Hofteigs- og irkiubæjar- 

  

sóknum . .. BA FR . . 45 kr. 

2. Jón Snorrason i Kirkjubæjarsókn 20 — 

3. Jón Jónsson í Hjaltastaðasókn . . .. ….… . 80 — 

4. Þorvarður Bry njólísson í Valþjófsr taðarprk. 0 — 

5. Þorkell Jónsson í Ássókn .... 25 — 

6. Sigurður Jónsson í Åssskn. ........…. 25 — 

1. Einar Hávarðarson í Fljótsdal. . .....….…. 40 — 930 kr. 

VI. Suður-Múlassýsla. 

1. Jón Ísleifsson í Skriðdalshreppi. . . . . . . . 50 kr. 
2. Sigurður Pjetursson í Mjóalirði . . 2... 2... 40 — 

3. Sigtús Jón Daníelsson í Reyðarfirði 

  

Samtals 2190 kr. 

(Niðurl.). 

Prófastur. 

4. nóv. skipaði biskup prestinn síra Jóhann Lúther Sveinbjarnarson reglulegan pró- 

fast í Suður. Múlaprófastsdæmi í stað síra Jónasar P. Hallgrímssonar, erlausn hafði fengið 

frá þeim starfa. 

Óveitt embætti, 

er ráðgjalinn fyrir Ísland hlutast til um veitingu á. 

Sýslumannsembættið í Rangárvallasýslu í Suðuramti Íslands. Árslaun 3,000 kr. 

Sæki aðrir en Íslendingar um embætti þetta, verða þeir samkvæmt kgsbrj. 8. april 

1844 og kgsúrsk. 27. maí 1857 og 8. febr. 1863 að láta bónarbrjefum sínum fylgja tullnægj- 

andi vottorð um, að þeir kunni íslenzka tungu. 

Auglýst 7. nóv. 1894. 

Umsóknarbrjefin eiga að vera komin til ráðgjafans 4. april 1895.



Stjórnartiðindi B. 25. 185 1894 

Brjef landshöfðingja tól stiptsyfirvaldanna um lántökuleyfi handa prestakalli — 124 
Samkvæmt tillögum yðar, herra amtmaður og háæruverðugi herra, í þóknan- 2. nóv. 

legu brjefi, dags. 16. f. m., vil jeg hjer með veita samþykki mitt til, að prest- 

urinn á Stað í Grunnayv ík taki 2000 kr. lán handa prestakallinu úr hinum al 

menna kirkjusjóði, sem endurborgist á 20 árum, til þess að koma upp tún 

á staðnum, gegn því, að tekjur prestakallsins, sj 

  

arði 

bót, 

sem því er lögð úr landssjóði, sjeu að veði fyrir afborgunum og vaxtagreiðslu. 

          r í lagi hin árlega up 

    Brjef landshöfðingja té! beygja amtmanna um þóknun til umboðsmanna lögreglu 125 

stjóra fyrir að rita á skipaskjöl. — Að gefnu tilefni skal jeg hjer með þjónustusam- 7. nov. 

lega leggja fyrir yður, herra amtmaður, að leiða athygli allra lögreglustjóra í 

   

  

    

   

ömtum yðar að því, að með því að aukaþóknun sú, sem um ræðir í opnu bjefi 

21. desbr. 1836, 9. gr., fyrir að rannsaka og rita á s kipaskjt öl, i num- 

in með 56. gr. í lögum um aukatekjur bær, er rel 

og allt afgreiðslugjaldið af kaupskipum á óskert að renna Í hvort 

sem það er innheimt af lögreglustjórum sjálfum eða af löggiltum um 

um þeirra, þá verða lögreglustjórarnir sjálfir ey s að greiða úr eigi 

þóknun þá, er þeir geta komið sjer saman um við umboðsmenn sína fyrir inn- 

heimtuna og athugun skipaskjalanna. 

  

Brjef landshöfðingja tl amtmannsins í suðuramtinu og vesturamtinu um 126 

tilkall Bjarnanesprests til hvalreka. —- Eptir að jeg, eins og yður, herra amtmað- 7. nóv. 
ur, er kunnugt, hefi leitað umsagnar stiptsyfirvaldanna viðvíkjandi erindi því 

   

frá umboðsmanni Bjarnanessumboðs um ti kall prestsins að Bjarnanesi til hval- 

reka í Hornafirði í síðastliðnum marzmánuði, er amtið sendi hingað með brjefi, 

dags. 4. maí þ. á., og þar eptir fengið skúrs u frá € 

  

inum umboðslega endur- 

     skoðanda viðvíkjandi tilkalli Bjarnanesspre junnar, sem er lands- 

sjóðseign, skal jeg hjermeð þjónustusamlega tjá yður, til þóknanlegrar leiðbeining- 

ar og birtingar fyrir umboðsmanni Bjarnanessumboðs, að jafnvel þótt álíta 

mætti sannað, sem ekki er vist, að hinn umrædda hval hafi rekið á reka 

Bjarnaneskirkju, en ekki á reka umboðsins, þá get jeg þó ekki samþykkt, að 

andvirðið sje afhent prestinum, með því að engin sönnun hefur getað fengizt 

fyrir því, að Bjarnanesprestur með rjettu hafi hvalreka kirkjunnar að ljeni. 

Þvert á móti bendir rentukammerbrjet 26. marz 1842 D. á það, að svo sje 

ekki, þar sem þess er getið, að presturinn í Bjarnanesi hafi víðarreka kirkj- 

unnar, og hann þó að eins með því skilyrði, að hann haldi kirkjunni við, og 

sama kemur fram í rentukammerbrjefi 28. sept. 1843, en því skilyrði hafa 

prestarnir ekki fullnægt. 

Jeg skal því þjónustusamlega skora á yður, herra amtmaður, að leggja 

fyrir umboðsmanninn að greiða andvirði hvalsins í landssjóð, sem aðrar um- 

boðstekjur. 

6. dag desembermán, 1894, 

Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja 1894.
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|  Póstleiðir. Póststöðvar. 1. ferð. | 9. ferð. | 3. ferð. | 4. ferð. | 5. ferð. 

| n Frá Akureyri | 4, jan. | 2, 198, ). Marz arz 19. april 
ie: iði | —-eMöðruvöllum | 4. — | 2. 1287 19. — 

Möl Akureyrar 99, í steinstöðum db. — | 3. | 1. — (20. — | Staðar. —tMiklabæ 5. — | 8. | 2. — 21. — 
| EÐ . | — Víðimýri 6. — 4, — |2, — 28, — (21, — | Í Frá Akureyri | Bólstaðarhlíð | 6, — 4 — 131 — 28 — 99 — | (suðurleið). | — "Blönduósi 1 — 5. — 38. — 29, (28. — 
| -— iSveinstöðum T. — 1514 — 99, — (24. — 

| — æki jamóti 8. — |6. — |4., — 3 — 24, — 
Staðarbakka (8. — (6. — 15. 30, — (25. — 

10. — 8 — 6. — 31. — 26. — 
12. jan. (10. febr. T.marz 1. apríl 27. apríl 

90 fd Stað — Staðarbakka 12. 10. — | 8. — 2, — (28. — sa. LT OVAL . ri | - c . DD en — Lækjamóti 15. — 11. — | 8. — 9, 28. — u (frh. norðurleiðar) Sveinstöð 18. 1. — 19. — 3. — (99, —- 
' | —— Blönduósi 14. — 12. — 10. — |4. — (30. — 

| — Bólstaðarhlíð 14. — 12. -- 10. — |4. — (30, — 
| — Víðimýri 15. — 18. — 11, — |5. — | 1.maí 
| — Miklabæ 15. — 18. — 1 — 5 — 11 — 
| — Steinstöðum 16. — 14, 12. — 16. — |2. — 
— Möðruvöllum 16. 14, — 12, — |6. —|2. — 
að Akureyri 17. 16. — 113. — 8, 4. 
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#1. — (18. — (13. 8. — 
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989 = < — (1R — zm! 2. Frá Grímsstöð. 94 53 116: = 1% EN 
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Á | á Akureyri 29. — 126. — 128. — 117. — (12. — 
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| — Höfða PT, — (25, — 128, — (17, — 19. — | að Seyðisfirði 8) — |26. — 94 — 18 — 13 —  
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Påstleidir. Póststöðvar. 1. ferð, | 2. ferð. | 3. ferð. | 4. forð. | 5. ferð. 

Frá Reykjavík 16. jan.| 6. febr. 1 marz 21. marz?1. apr. 

— Kotströnd It. — {17 —|2. — 128. — | 22, — 
— Hraungerdi It. — {7 — | 2. — 128. — ro 

1. Frå Reykjavik — Åsi 18, —|8 —/13, — 29, — 23, — 
(austurleid). að Odda 19. —{9. — {4 31. — (2. — 

Frá Odda 20. jan (10. febr. 5.marz 1. apr. (26. apr. 
9 Fn Oda Ási 20. — 11. — |. | 1. — |26. — 
2. Frå Odda. | Hraungervi 21. — 112 — 16. — | 2 — 27, — 

(frh. sudurleidar). | — Kotströnd 21. —/12. — | 6. — | 2. — 127. — 
í Reykjavík 24. — (18. — | 8. — 4 — 29. — 

RB. Frå Prestsbakka 15. jan.! 5. febr. 27, febr. 26. marz 20. apr. 
. ? ofabæ ; ; ; 91, li Prestshakka og) — Rofabæ 16. — 6 28. — 21. 
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Um ferð suðaustanlands í janúarmánuði 1895 skirskotast til áætlunar 
um ferðir landpóstanna 1894. 

Þessir eru aukapóstar: 

Gullbringusýslupósturinn, milli Reykjavíkur og Hvalsness, leggur af stað frá 
Reykjavík eptir komu aðalpóstanna að norðan og vestan, fer um Hafnarfjörð, 
Kálfatjörn, Keflavík, og Útskála að Hvalsnesi, og snýr þá aptur sömu leið til 
Reykjavíkur. 

Eyrarbakkapósturinn, milli Keflavíkur og Eyrarbakka, leggur af stað frá 
Keflavík eptir komu Gullbringnsýslupóstsins þangað frá Reykjavík, fer um Kirkju- 

vog, Tóptir í Grindavík, Ertu í Selvogi og Þorlákshöfn til Eyrarbakka, dvelur þar 
að minnsta kosti 6 klukkutíma og fer þá aptur sömu leið til Keflavíkur. 
Borgarfjar arðarsýslupóstarnir eru tveir: 
a. Fer annar frá Saurbæ á Hvalfjarðarströnd eptir komu norðan- og vestanpóstsins 

þangað á suðurleið út á Akranes að Skipaskaga, dvelur þar að minnsta kosti 
í 6 klukkutíma, og fer síðan sömu leið aptur að Saurbæ. 

b. Hinn pósturinn fer frá Arnarholti þegar eptir komu vestan póstsins þangað frá 
Reykjavík um Æeykholt að Gilsbakka í Hvítársíðu, og snýr þaðan aptur beina 
leið að Arnarholti. 

Mýrasýslupósturinn fer frå Arnarholti í Mýrasýslu, svo fljótt sem unnt er ept- 
ir komu aðalpóstauna þangað frá Reykjavík í 6.—11. ferð incl., að Borgarnesi í 
Borgarhreppi og snýr þaðan þegar aptur að Arnarholti, en í 1—5. ferð og 12.— 14. 
ferð fer hann um Borgarnes að Strawmfirði (Kórunesi) og snýr þaðan þegar aptur 
sömu leið. 

Stykkishólmspósturinn, milli Arnarholts og Stykkishólms, fer frá Arnarholti 
í hvertskipti strax eptir komu vestanpóstsins þangað frá Reykjavík, og kemur við 
á Staðarhrauni og Rauðkollsstöðum ; snýr aptur frá Stykkishólmi eptir 12 tíma 
viðstöðu þar, og fer sömu leið aptur að Arnarholti; kemur þangað áður en annar- 
hvor aðalpóstanna leggur þaðan af stað til Reykjavíkur. 

Daginn eptir að póstur þessi er kominn frá Arnarholti að Rauðkollsstöðum í 
1.—ð. og 12.— 14. póstíerð, fer aukapóstur þaðan um Staðastað að Búðum, og 
mætir þar öðrum aukapósti, sem fer þangað frá Ólafsvík sama daginn sem Stykkis- 
hólimspósturinn á að fara frá Armarholti í nefndum póstferðum, um Hjallasand, 
Saxahvol og Hellna.  Rauðkollsstaðapósturinn snýr því næst aptur að Rauðkoll Is- 
stöðum svo tímanlega, að hann nái þar Stykkishólmspóstinum á suðurleið, en hinn 
snýr þegar eptir komu Rauðkollsstaðapóstsins aptur sömu leið til Ólafsvíkur. En 
í 6.— 11. póstferð fer aukapóstur frá Rauðkollsstöðum svo fljótt sem hægt er eptir 
komu Stykkishólmspóstsins frá Arnarholti, um Staðastað beint til Ólafsvíkur og 
snýr þaðan strax aptur sömu leið áð Rauðkollsstöðum. 
Flateyjarpósturinn fer frá Stykkishólmi til Flateyjar, strax eptir komu Stykk- 
ishólmspóstsins í 2., 4, 12. og 14. ferð, og snýr aptur til Stykkishólms eptir 
sólarhringsd völ. 

Snæfel Ísnessýslupósturi inn fer frá Stykkishólmi eptir komu aukapóstsins frá 
Stað í Hrútafirði, og fer um Grundarfjörð til Ólafsvíkur og sömu leið aptur eptir 
6 tíma dvöl. 

Dalasýslupóstarnir eru tveir: 
a. Fer annar frá Stað í Hrútafirði, þegar eptir að norðanpósturinn er kominn 

þangað frá Akureyri, að Hjarðarholti í Dölum. Eptir komu vestanpóstsins
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10. 

11. 

12. 

13. 

bangad frå Ísafirði heldur hann áfram um Harastadi og Breiðabólsstað á Skóg- 

arströnd til Stykkishólms, og eptir sólarhringsdvöl þar snýr hann aptur sömu 

leið að Stað í Hrútafirði, 

Hinn pósturinn fer frá Hjarðarholti í Dölum, þegar eptir komu Reykjavíkur- 

póstsins þangað, fram Fellsströnd um Staðarfell og Skarðsströnd í Skarðsstöð, og 

þaðan alla leið að Hvoli; þaðan snýr hann aptur sömu leið að Hjarðarholti 

í Dölum. 

Barðastrandarsýslupóstarnir eru þrír: 

a. Hinn fyrsti fer frá Bæ í Króksfirði, þegar eptir að vestanpóstur er þangað 

kominn frá Hjarðarholti, fer um Gufudal, Brjámslæk, Geirseyri, Sveinseyri að 

Bíldudal og snýr aptur sömu leið að Bæ. 
Annar fer frá Ftatey, eptir komu Flateyjarpóstsins þangað, að Brjámslæk, og 

snýr aptur þaðan til Flateyjar. 

Hinn þriðji fer frá Bæ í Króksfirði, eptir komu vestanpóstsins þangað frá Ísa- 

firði um Kleifar í Gilsfirði, að Stað í Hrútafirði. Eptir komu norðanpóstsins 

frá Akureyri að Stað fer hann þaðan aptur sömu leið að Bæ, og sje kominn 

þangað áður en vestanpósturinn fer þaðan áleiðis til Ísafjarðar. 

Ísafjarðarsýslupðstarnir eru þrír: 

a. 

ce. 

Hinn fyrsti fer frå Isafirdi, begar eptir komu vestanpåsts 

ará, Holt í Önundarfirði, Mýrar í Dýrafirði, og j 

      an er póstflutningur sendur til Bíldudals eptir þei 

augl. landsh. 26. ágúst 1892 (Stjórnartíð. 1892 

Rafnseyrar; snýr síðan aukapósturi! i 

Annar fer, þegar eptir komnu vestan 

     

  

“g 

þaðan að Stað í Grunnavík og þaða € g, 

ef tími er nægur, að Ótað í Aðalvík, og sí y ið 

aptur til Ísafjarðar. 

Hinn þriðji fer frá Ísafirði eptir komu vestanpóstsins bar Í. 

og 18. ferð, að Botni í Súgandafirði, og snýr þaðan aptu 

Strandasýslupóstarnir eru tveir: 

a. 

b. 

        
     

Annar fer frá Stað í Hrútafirði, daginn eptir komu nor i å 

Reykjavík, fer um Borðeyri, Bæ, Prestsbakka, Ospak: „il ] jarð. 

arnes, Kálfanes og Hrófberg í Steingrímsfirði, um jjarnarfirði og 

Kúvíkur við Reykjarfjörð að Árnesi í Trjekyllisvík, og snýr aptur þaðan sömu 

leið að Stað í Hrútafirði. 

Hinn fer frá Bæ í Króksfirði eptir komu vestanpóstsins þangað frá Ísafirði að 

Kálfanesi í Steingrímsfirði, og snýr þaðan aptur að Bæ. 

Húnavatnssýslupóstarnir eru þrír: 

a. 

b. 

Cc. 

Hinn fyrsti fer frá Sveinsstöðum, daginn eptir komu norðanpóstsins þangað frá 

Stað, um Vesturhópshóla að Tjörn á Vatnsnesi og snýr aptur þaðan sömu leið 

að Sveinsstöðum. 

Annar fer sömuleiðis frá Sveinsstöðum, eptir komu póstsins frá Stað, að Auð- 

kúlu í Svínadal, og snýr aptur að Sveinsstöðum. 

Hinn þriðji fer frá Blönduósi, eptir komu norðanpóstsins þangað frá Sveinsstöð- 

um, um Ytri-Ey til Skagastrandar verelunarstaðar, og eptir sólarhringsdvöl 

þar fer hann aptur að Blönduósi. 

Skagafjarðarsýslupóstarnir eru fjórir: 

a. Hinn fyrsti fer frá Víðimýri, eptir komu norðanpóstsins þangað frá Stað, um 

Mælifell að Goðdölum og sömu leið aptur að Víðimýri. 

15. dag desembermán. 1894, 

Reykjavik. Isafoldarprentsmidja 1894. 
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Annar fer frá Víðimýri, daginn eptir komu norðanpóstsins þangað frå Stad, 

um Sauðárkrók, Garð í Hegranesi, Lón, Hofsós, Haganes og Hraun til Siglu- 

fjarðar, og snýr aptur sömu leið eptir sólarhringsdvöl þar. 

Hinn þriðji fer frá Sauðárkróki, eptir komu Sigiufjarðarpóstsins frá Víðimýri, 

b. 

að Hvammi í Laæárdal, og snýr aptur á Sauðárkrók. 

d. Hinn fjórði fer frá Lóni, eptir komu Siglufjarðarpóstsins þangað frá Víðimýri, 

um Viðvík að Hólum í Hjaltadal og snýr aptur þaðan að Lóni. 

Eyjafjarða starnir eru þrír, og fara allir frá Akureyri daginn eptir 

komu norðanpóð „óstsins þangað frá Stað: 

a. Hinn fyrsti um Tjörn í Svarfaðardal og Reyki í Ólafsfirði að Hraunum í Fljót- 

um, og snýr aptur þaðan eptir komu aukapóstsins frá Siglufirði sömu leið á 

      
Akureyri. 

b. Annar um Ærafnagil að Saurbæ í Eyjafirði og sömu leið aptur á Akureyri. 

Hinn þriðji um Grýtubakka í Höfðahverfi að Þönglabakka og sömu leið aptur 

á Ákureyni. 

Þir geyjarsýslnpóstarnir eru tveir: Fer annar þeirra frá Grenjaðarstað, 

þegar er Seyðisfjarðarpósturinn er þangað kominn frá Akureyri, kemur við á 

Húsavík og mætir á Skínnastöðum hinum Þingeyjarsýslupóstinum, sem fer frá 

Vopnafirði sama dag og Seyðisfjarðarpósturinn á að fara frá Akureyri og kemur 

við á Sauðanesi og Svalbarði, Raufarhöfn og Presthólum. Þegar báðir þessir 

ístar eru komnir að Skinnastöðum, snúa þeir aptur sömu leið, annar til Grenj- 

til Vopnafjarðar, og má Seyðisfjarðarpósturinn ekki fara frå 

ðinni til Akureyrar fyr en aukapósturinn er kominn aptur að 

      

  

   

  

   

I arnir eru átta, 
a illi ðisfjarðar og Vopnafjarðar. Hann fer frá Seyðisfirði 

Oh kominn að Höfða, áður en Seyðisfjarðarpósturinn 

k i, en undir eins og Seyðisfjarðarpósturinn eða báðir 

segar þeir eiga að mætast þar, eru þangað komnir, heldur auka- 

u im Bót og Fossvelli til Vopnafjardar og snýr aptur þaðan 

eptir sólarhrings dvöl sömu leið á Seyðisfjörð. 

b. Annar fer frá Seyðisfirði eptir komu aðal póstsins þangað frá Akureyri um 

hlið að Desjarmýri og sömu leið aptur til Seyðisfjarðar. 

fer sömuleiðis frá Seyðisfirði, þegar eptir komu norðanpóstsins 

    

    

  

c. 

Akureyri, að Brekku í Mjóafirði, og snýr þaðan aptur til Seydis- 

d. rði fer frá Höfða, þegar eptir komu aðal-póstanna, þegar þeir eiga að 

mætast þar á austurleið, annars eptir komu aðal-póstsins þangað frá Akureyri, 

um Hjaltastað að Kirkjubæ í Hróarstungu og sömu leið aptur að Höfða. 

e. Hinn fimmti fer sömuleiðis frá Höfða, jafnsnemma hinum síðastnefnda pósti, 

Lagarfljót um Ás í Fellum að Valþjófsstað og sömu leið aptur að Höfða. 

f. i sjötti fer frá Skjöldólfsstöðum, þegar eptir komu aðal-póstsins þangað frå 

Akureyri, að Brú í Jökuldal og sömu leið aptur að Skjöldólfsstöðum. 

sg. Hinn sjöundi fer frá Æskifirði, þegar eptir komu aðal-póstsins þangað frá 

Bjarnanesi, um Búðareyri við Reyðarfjörð og Kolfreyjustað að Stöð í Stöðvar. 

firði og sömu leið aptur að Æskifirði. 

h. Hinn áttundi fer sömuleiðis frá Eskifirði, þegar eptir komu aðal-póstsins 

Þangað frá Bjarnanesi, að Skorrastað í Norðfirði og snýr þaðan aptur á Æski- 
fjörð.
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Skaptafellssyslupoåsturinn fer frå Prestsbakka, þegar eptir komu aðal-pósts- 

ins þangað frá Odda, að Borgarfelli í Skaptártungu og snýr þaðan aptur að 

Prestsbakka. 

  

     

    

18. Vestmannaeyjapósturinn fer frá Odda að Ljótarstöðum daginn eptir komu 

aðal-póstsins frá Reykjavík, og snýr þegar aptur til Ódda. Þegar póst-taskan 

kemur frá Vestmannaeyjum að Ljótarstöðum, skal henni komið svo snemma að 

Odda, að hún komist á aðal-póstinn á leið hans til Reykjavíkur. 

19. Rangárvallasýslupðstarnir eru tveir : 

a. Fer annar frá Ási í Holtum, þegar eptir komu aðal-póstsins Þangað frá Reykja- 

vík, að Fellsmúla á Landi og snýr þaðan aptur að Ási. 

b. Hinn fer frá Odda, þegar eptir komu aðal-pós ; þangað frá Reykjavík, um 

Stórólfshvol að Teigi í Fljótshlíð og þaðan aptur sömu leið að Odda. 

20. Árnessýslupðstarnir eru fjórir: 

a. Hinn fyrsti fer frá Kotströnd í Ölfusi, þegar eptir komu 

frá Reykjavík, að Úlfljótsvatni í Grafningi og snýr þaðan 

b. Annar fer frá Hraungerði, sem fyrst eptir komu aðal-pósts 

um Arnarbæli í Grímsnesi og Mosfell að Torfastöðum i Biskups 

þaðan aptur sömu leið að Hraungerði. 

c. Hinn þriðji fer sömuleiðis frá Hraungerði, sem fyrst eptir komu l-póstsins 

frá Reykjavík, um Ólafsvelli að Reykjum á Skeiðum og þaðan aptur sömu leið 

að Hraungerði. 

d. Hinn fjórði fer frá Hraungerði, sem fyrst eptir komu aðal-póstsins frá Reykja 

vík ofan á Eyrarbakka, og snýr þaðan aptur daginn eptir að Hraungerði. 

Reykjavík, 5. desember 1894. 

Landshöfðinginn yfr Íslandi 

Magnús Stephensen. 

Hannes Hafstein 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins í suðuramtinu og vesturamtinu um 

flutning á þingstað. — Eptir að hafa fengið þóknanlegt brjef yðar, herra amt- 

maður, dags. 5. f. m., vil jeg hjer með samkvæmt beiðni hreppsnef 
e 
ndarinnar Í 

Vestur-Eyjafjallahreppi, er hlutaðeigandi sýslumaður hefur mælt með, samþykkja, 

að þingstaður fyrir Vestur-Eyjafjallahrepp sje futtur úr Kverkarhelli í Selja- 

landsmúla að Yzta-Skála með því skilyrði, að hreppsnefndin annist um, að til 

verði hæfilegt hús til þinghaldanna á hinum nýja þingstað. 

Þetta tilkynnist yður hjer með þjónustusamlega til þóknanlegrar leið- 

beiningar og frekari birtingar. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland té landshöfðingja um, synjun konungsstaðfest- 

ingar á lagafrumvarpi. — Með þóknanlegu brjefi, dags. 11. nóv.!f. á., hafið þjer, Í 

herra landshöfðingi, sent hingað lagafrumvarp, sem upp hefir verið borið af þing- 

manna hálfu og samþykkt á hinu reglulega alþingi 1893 um afnám dómsvalds 

hæstarjettar sem æðsta dómstóls í Íslenzkum málum. 

Þjer hafið viðvíkjandi frumvarpi þessu látið í ljósi, að þjer álitið rjettinn 
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til þess að geta skotið Íslenzkum málum til hæstarjettar sem æðsta dómstóls 
svo mikil hlunnindi fyrir Ísland, að það væri ógæfa að missa þau og mjög ó- 
viturlegt að sleppa þeim sjálfviljugur, og að við þetta bætist, að sameiginlegur 
æðsti dómstóll sje svo mikils varðandi liður í hinu stjórnarlega sambandi milli 
Íslands og konungsríkisins, að breyting á þessu sje að yðar áliti naumast hugs- 
anleg, nema Í sambandi við svo verulega breytingu á öðru stjórnarfyrirkomu- 
lagi, eins og til er ætlazt í frumvarpi því til stjórnarskipunarlaga, sem alþingi 
nú á ný hefir samþykkt. Ráðaneytið, sem er yður samdóma um það, er þjer 
þannig hafið fram tekið, verður einnig að álíta, að þegar með tilliti til sjerstak- 
1 ] lands, þótt ekkert tillit sje tekið til tormerkja þeirra, sem 

annar mætti telja á það, að afnema stöðu hæstarjettar sem 
nzkum málum, sje slík tilbreyting óráðleg.  Ráðaneytið 
vo inn hag fyrir landið að eiga kost á því, að fá úr- 

    

ræði að því er dómendur snertir og undirbúning þann og 
em þar er kostur á, veitir tryggingu, sem er meiri en svo, að 

Á nærri viðlíka mikla á Íslandi svo langt sem sjeð 

  

verður fram í tímann, að langt sje frá að upp á móti því geti vegið misfellur 
bær, sem fad g art af hinni miklu fjarlægð Íslands frá dómstaðnum, 
sumpart af því, semi einstökum tilfellum getur komið fyrir, en ekki getur 
kveðið verulega að, að rjetturinn eigi örðugt með að ná fullum skilningi á 
lífsháttum, hugsunarhætti og þessháttar, sökum þjóðernisafbrigða. 

Í allra þegnsamlegustum tillögum sínum hefur ráðgjafinn því lagt það til 
við hans hátign konunginn, að frumvarp þetta nái ekki allrahæstri staðfest. 
ingu, og hefur hans hátign í dag allramildilegast þóknazt að samþykkja þá 
tillögu. 

Þetta er hjer með þjónustusamlega tilkynnt yður til þóknanlegrar leið- 
beiningar og birtingar í B-deild Stjórnartíðindanna. 

   

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tl landshöfðingja um synjun konungs- 
staðfestingar á stjórnarskrárfrumvarpi. —- Eptir að frumvarp það til stjórnarskip- 
unarlaga um hin sjerstöku málefni Íslands, er samþykkt var á alþingi 1893, 
hafði aptur verið borið upp af þingmanna hálfu, rætt og samþykkt óbreytt 
á aukaþingi því, sem haldið var síðastliðið sumar samkvæmt opnu brjefi 29. 
sept. f. á. eptir þingrof og nýjar kosningar, hafið þjer, herra landshöfðingi, með 
þóknanlegu brjefi, dags. 7. sept. þ. á., sent frumvarp þetta hingað, og að þvi 
er snertir ákvörðun þá, er stjórnin að svo vöxnu máli eigi að taka, hafið þjer 
látið yður nægja að skírskota til yfirlýsingar þeirrar, sem þegar er fram kom- 
in Í allrahæstri auglýsingu til Íslendinga 15. desbr. f. á. um það, að frumvarp 
þetta geti ekki náð allrahæstri staðfestingu, jafnvel þótt það yrði samþykkt 
einnig af hinu nýkosna alþingi, og af hverjum ástæðum. 

Í samræmi við þetta hefur hans hátign konunginum samkvæmt allra-
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þegnsamlegustum tillögum ráðaneytisins í dag þóknast að samþykkja, að hið 130 

umrædda frumvarp til stjórnarskipunarlaga um hin sjerstöku málefni Íslands 10. nóv, 

hljóti ekki konungsstaðfestingu. 

Þetta er yður hjer með þjónustusamlega tjáð til þóknanlegrar leiðbein- 

ingar og birtingar í B.-deild Stjórnartíðindanna. 

Brjef ráðgiafans fyir Ísland tíl landshöfðingja um synjun konungsstaðfest- 131 
ingar á lagafrumvarpi um háskóla. — Með þóknanlegu brjefi, dags. 11. nóv. f.á. hafið 10. nóv. 

þjer, herra landshöfðingi, sent hingað lagafrumvarp, er borið hefur verið upp af 

þingmanna hálfu og samþykkt á alþingi 1893, um stofnun háskóla í Reykjavík. 

Um lagafrumvarp þetta hafið þjer tekið fram, að hið nýja, sem með 

því sje tilætlað að innleiða, sje í verunni ekki annað en stofnun lagaskóla, 

eins og var í frumvarpi því um stofnun landsskóla, sem samþykkt 

var á alþingi 1883, og hafið þjer meðal annars bent á, að launin til kenn- 

endanna við lagaskólann sjeu svo af skornum skammti, bæði í samanburði 

við laun annara lögfræðislegra embættismanna, og við laun kennara, ekki að eins 

við læknaskólann og prestaskólann, heldur einnig við latínuskólann, að það mundi 

gjöra ómögulegt að fá viðunanlega kennslukrapta. Ennfremur hafið þjer tekið fram, 

að þjer sjáið ekki betur, en að sömu ástæður, sem voru þess valdandi, að 

frumvarpi alþingis 1883 um stofnun landsskóla var synjað staðfestingar, hljóti 

að leiða til, að þessu frumvarpi verði einnig hafnað. 

Þessu er ráðaneytið að öllu leyti samdóma. Með því að lagafrumvarp- 

ið, þrátt fyrir fyrirsögnina, væntanlega í viðurkenningu um það, að stofnun 

vísindalegs háskóla mundi langsamlega vera ofvaxin fjármagni landsins, Í raun 

og veru að eins stefnir að stofnun lagaskóla í líkingu við prestaskólann og 

læknaskólann í Reykjavík, en ráðaneytið getur ekki fremur nú en fyrr aðhyllst 

það, að heppilegt sje að slík stofnun sje sett á fót á Íslandi, og það af ástæðum, 

sem optsinnis hafa verið gjörðar heyrum kunnar, síðast, að því er snertir stofnun 

lagaskóla út af fyrir sig, í ráðherrabrjefi 24. maí f. á. (Stjt. B. 1893, bls. 65) 

og að því er snertir stofnun háskóla, er auk lagaskóla fyrst um sinn að eins 

ætti að yfirgripa kennslustofnanir þær, sem þegar eru til, í ráðherrabrjefi 31. 

marz 1884 (Stjt. B. 1884, bis. 99), þá hefur ráðaneytið í allraþegnsamlegustum 

tillögum sínum um málið lagt það til, að frumvarpið öðlist ekki allrahæsta 

staðfestingu, og hefur hans hátign konunginum í dag þóknazt allramildilegast 

að samþykkja þessa tillögu. 
Þetta er hjer með þjónustusamlega tjáð yður til þóknanlegrar leiðbein- 

, 
ingar og birtingar i B.-deild Stjornartidindanna. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins í norðuramtinu og austuramtinu um 132 

breyting á aðalpóstleið. — Eptir að hafa fengið þóknanlegt brjef amtsins, dags. 12. nóv. 

30. ágúst þ. á. og þar með fylgjandi útdrátt úr fundargjörð sýslunefndar Aust- 

ur-Skaptafellssýslu 30.— 31. maí þ. á., vil jeg hjer með samþykkja, að póstleið- 

inni gegn um Hofshrepp verði breytt þannig, að í stað vegarins frá Grændýja-
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læk að Prestasteini komi vegur, er liggi sem beinasta stefnu úr göt- 
unni, er liggur upp Kúadalsbrún að Prestasteini, og vil Jeg jafnframt veita 
150 kr. úr landssjóði á ári í 2 ár til þess að gjöra greiðfæran veg á þessu 
svæði, mót 50 kr. á ári úr sýslusjóði — þeim helmingi sýsluvegagjaldsins, er 
ganga á til aðalpóstvega, og móti því að hreppsnefndin ljúki verkinu, þótt hin 
veitta upphæð kunni að reynast of litil. 

Þetta tilkynnist yður hjer með, herra amtmaður, til þóknanlegrar leið- 
beiningar og frekari birtingar. 

Auglýsing 
um póstmál. 

Í ársbyrjun 1895 verða, auk timabreytinga, þær breytingar á fyrir- 
komulagi landpóstanna, sem nú skal greina: 

A. snertandi aðalpósta: 
1. Vestanpóstur fer um Hvol í Saurbæ, en ekki um Brunná. 
2. Seyðisfjarðarpóstur og Æskifjarðarpóstur eiga að mætast á Höfða í 9—14. 

póstterð incl. báðar leiðir. 

B. snertandi aukapósta : 
1. Mýrasýslupósturinn kemur við í Borgarnesi báðar leiðir þegar hann fer í 

Kórunes. 

2. Ólafsvíkurpósturinn fer frá Ólafsvík sama dag og Stykkishólmspósturinn á 
að fara frá Arnarholti í 1.—5. og 12,—14, póstferð. 

ð. Ánnar Dalasýslupóstur fer um Skarðsstöð en ekki um Skarð. 
4. Þriðji Barðastrandarsýslupóstur (frá Bæ að Stað) á að koma við báðar leið- 

ir á hinum nýja brjefhirðingarstað Kleifum í Gilsfirði. 
0. Fyrsti Múlasýslupóstur (Vopnafjarðarpóstur) bíður, á leiðinni frá Seyðis- 

firði, á Höfða beggja aðalpóstanna að sunnan og norðan (frá Akureyri) í 
2.—14. póstferð. 

6. Fjórði og fimmti Múlasýslupóstur (frá Höfða) eiga eigi að fara þaðan af 
stað fyrr en báðir aðalpóstarnir eru komnir sunnan og norðan í 28.— 14. 
ferð. 

Sjötti Múlasýslupóstur (trá Skjöldólfsstöðum) fer að Brú á Jökuldal í stað- 
inn fyrir að Eiriksstöðum. 

C. snertandi brjefhirðingar: 

a. Nýjar brjefhirðingar verða stofnaðar: 

1. Í Þorlákshöfn. 

2. Á Kleifum í Gilsfirði. 
3. Á Brú á Jökuldal, en brjefhirðingin leggst niður á Eiríksstöðum. 

b. Þessar brjethirðingar hafa verið fluttar: 

1. Brjefhirðingin, sem var á Tóptum í Grindavík, er flutt að Járngerðarstöðum. 
2. Brjefhirðingarstaðurinn í Selvogi er nú á Ertu, en ekki á Vogsósum. 

=-
]
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3. Brjefhirðingin, sem var á Skarði á Landi, er flutt að Fellsmúla. 133 

4. Brjefhirðingin, sem var á Skarði í Dalasýslu, er flutt í Skarðsstöð. 5. des, 

5. Brjefhirdingin, sem var å Brunnå, er flutt ad Hvoli i Saurbæ. 

c. Brjefhirding leggst nidur å Borg å Myrum. 

Reykjavik 5. desembermån. 1894, 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 

Hannes Hafstein. 

Styrkveitingar úr landssjóði. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1894 og 1895, 18. gr. B. VI. b. 2. 

Til sveitakennara var með brjefi landshöfðingja 2. nóvember veittur þessi styrkur: (Frh.) 

B. Suður- og Vesturamtið. 

I. Skaptafellssýsla. 

1. Guðmundur Jónsson í Bjarnanessókn . . . . . „ . . 25 kr. 

2. Bergþór Ólafsson í Einholtssókn . . 0 — 
3. Vilborg Jónsdóttir í Kálfafellsstaðarprestakalli 50 — 

4. Sigurður Þorsteinsson í Hofshreppi . . 25 — 

5. Gísli Arnbjarnarson í Kirkjubæjarkl. prestakalli 45 — 

6. Lárus Helgason í Kirkjubæjarkl.prestakalli . . . . . . 40 — 

4. Páll Pálsson í Meðallandi . . . 8.020 85 — 

8. Umgangskennari í Álptaveri . .........….. 80 — 
9. Guðjón Jónsson í Skaptártungu . „2... 50 — 

10. Eyjólfur Guðmundsson í Mýrdal 2... 2... 2... 48 — 875 

II. Rangárvallasýsla. 

1. Böðvar Böðvarsson í Austur-Eyjafjallahreppi . . . . . 40kr. 

2. Ågust Årnason i Vestur-Eyjatjallabreppi . ...... 45 — 

3. Jes Anders Gislason i Austur-Landeyjum . . . . . . . 55 — 

4. Einar Jonsson i Vestur-Landeyjum ........…. 835 — 

5. Nikulás Þórðarson í Fljótshlíð . .......….….…. 30 — 

6. Guðmundur Guðmundsson í Hvolhreppi „2... . 2. . 45 — 

7. Runólfur Nikulásson í Hvolhreppi FE 4 35 — 

8. Guðmundur Vernharðsson á Rangárvöllum og , Landi 40 — 

9. Brynjólfur Magnússon í Holtum . . 3. 0 — 

10. Sigurgeir Sigurðsson í Kálfholtsprestakalli 2000104. 80 — 410 

111. Árnessýsla. 

1. Þorsteinn Bjarnason í Gnúpverjahreppi . . . . . . . . S0kr. 

2. Jón Jónsson í Hrunamannahreppi 30 — 

3. Kristinn S. Einarsson í Grímsnesi. . 2... 2... 50 — 

4. Þórður Jasonsson í Villingaholtshreppi . . ...... 35 — 

5. Sæmundur Sæmundsson á Skeiðum . ......….…. 40 — 

6. Jón Sigurðsson í Gaulverjabæjarhreppi 3 — 

7. Þrír kennarar í Ölfushreppi . . ,... 0... . + 50 — 270 

IV. Gullbringu- og Kjósarsýsla. 

1. Brynjólfur prestur Gunnarsson í Höfnum . . . . . . . $85kr. 

2. Einar Guðm. Þórðarson í Hafnahreppi . . . . 2. . 2. . 50 — 

3. Steinn Sigurðsson í Miðneshreppi . ......….….…. 50 — 

Flyt 1055
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Fluttar 1055 

090044. På — 
5. Åsmundur Sigurdsson å Kjalarnesi ........,…. 40 — 

4. Sveitakennari i Mosfellshreppi . 

6. Þórður Guðmundsson í Kjós og Kjalarnesi . . . . . . 50 — 250 

V. Borgarfjarðarsýsla. 
1. Gísli Hinriksson í Innri Akraneshreppi . . ., „ . …. BOkr. 
2. Bjarni Bjarnason í Skil manna hreppt og Hvalfjardar- 

strandarhreppi . 50 — 

80 — 
4. Guðrún Sveinbjarnardóttir í Re ykholtsprestakalli 40 — 170 

VI. Mýrasýsla. 

í Hvamms- og Stafholtsprestaköllum 40 — 
Stafholts- Hvamms- og Reyk- 

o . Gr , 
3. Steinunn Sigurdardåttir i Lund: arsókn 

  

1. Kristín Ó. Ólafsdóttir 

2. Eyjólfur Magnússon í 

holtsprestaköllum 5 — 75 
VII. Snæfellsnessýsla. 

  

  

1. Tveir kennarar í Stykkishólmi . ........,. 60kr. 
2. Þórður Sveinbjar on i Stadarsveit . ......, 40 — 
3. Skuli Gudmundsson i Breiduvikurhreppi . . 50 — 
4. bordur Thorlacius i Eyrarsveit . . 50 — 
5. Sveinn Sveinsson á Skógarströnd 45 — 945 

VIII. Dalasýsla. 
- Guðni Jónsson í Miðdala- og Hörðudalshreppi 

09008. 50 — DD
 

br
 

. Jonas Johannesson Haukadalshreppi . 

ö. Margrjet Jónsdóttir Hjarðarholtssókn ........ 30 — 
4. Porgils Fridriksson i Hvammssokn .........80— 
5. Magnús Magnússon á Fellsströnd . .... 088» 40 — ogg 

ÍK. Barðastr andarsýsla. 
„ Þórarinn Ó. Thorlacius á Barðaströnd . . . . .. . +. 25 kr. 
. Olafur Holm Einarsson i Saudlauksdalsprestakalli. . . . 40 — t

o
 

ð Guðmundur Sigfreðsson í Sauðlauksdalsprestakalli . . . 50 — 
4. Bjarni Bjarnason í Sauðlauksdalsprestakalli . . . . . . 60 — 

   
   

5. Guðmundur ] sson í Tálknafrði . . .. . 40 — 
6. Kristján Kristjánsson í Selárðalsprestakalli . . . . . . 90 — 
í. Guðmundur Einarsson í Otrardalssókn . . . . . . . . 80 — 
8. Samúel Eggertsson í Flateyjarsókn 50 — 

, „ Halldóra Bjarnadóttir í Garpsdalssókn . 40004, 2 40 —& (s
e 

cg
 

ot
 

ot
 

X. Ísafjarðarsýsla. 
Jón Þorkelsson í Grunnavík a... 80 kr. 

. borgeir Porgeirsson í Vatnsirði .........., 45 — 

=
 

J 

8. Kristinn Guðlaugsson í Mýrahreppi 60 — 
á. Jón Elíasson í Sljettuhreppi 40 — 
5. Guðmundur Kjartansson í Aðalvík ......... 55 — 920 

XI. Strandasýsla. 
1. Lýður Jónsson í Árnessprestakal li ... „0... 20 kr. 

Ro
 . Jon Jonsson i Stadarprestakalli i Steingrimsårdi 40 — 

. Guðrún Ólafsdóttir í Prestsbakkaprestakalli . . . . . . 50 — 110 kr. 

Samtals 2680 kr. 

e
s



Stjórnartíðindi B. 27. 201 1894 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tíl landshöfðingja um syniun konungsstaðfest- 134 
ingar á lagafrumvarpi um kjörgengi kvenna. — Með þóknanlegu brjefi, dags. 27. 10. nóv. 

sept. f. á., hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað lagafrumvarp, er upp 

hafði verið borið af þingmanna hálfu, og samþykkt á hinu reglulega alþingi 

1893, um kjörgengi kvenna. 

Viðvíkjandi lagafrumvarpi þessu hafið þjer, með skirskotun til þess, að 

konum þeim, sem frumvarpið ræðir um, sje með lögum 12. maí 1882 veittur 

kosningarrjettur til nefnda þeirra í sveita- og safnaðamálum, sem frumvarpið 

vilji veita þeim kjörgengi til, meðal annars tekið fram, að það sje mjög vafa- 

samt, „að konurnar kæri sig um þau auknu rjettindi, sem þeim sjeu tilætluð, 

þar sem rjettinum til að vera kosinn fylgi einnig skyldan til að taka móti 

kosningu, og stöður þær, sem þær þannig geti orðið settar Í, sjeu ekki svo 

mikið keppikefli, að líklegt sje að konur almennt langi til þess að komast í 

þær, sjerstaklega hreppsnefndarstaðan. Jafnframt því þarnæst að greina frá því, 

er fram hefur verið fært frumvarpinu til stuðnings við umræðurnar á alþingi, 

hafið þjer skotið því til úrskurðar ráðaneytisins, hvort frumvarpið geti álitizt til 

þess fallið, að verða að lögum. 

Ráðaneytið hefur nú ekki getað komizt að þeirri niðurstöðu, að frum- 

varpið sje til þess fallið, því að jafnvel án tillits til mótbáru þeirrar, er þjer 

komið fram með, að kjörgenginu fylgi skylda, sem opt er lítt æskileg fyrir 

kennfólk, til þess að takast á hendur störf, sem opt eru mjög erfið, og sem 

ekki er kunnugt að íslenzkt kennfólk hafi látið í ljósi neina ósk um að kom- 

ast að, hlýtur ráðaneytið að álíta, að sú hreyfing í þá átt, að gjöra konuna hlut- 

takandi í skyldum og rjettindum þeim, er opinberum störfum fylgja, sem hið 

fyrirliggjandi frumvarp fer fram á, taki svo miklu dýpra Í árinni heldur en 

gjört var í lögunum um kosningarrjett íslenzkra kvenna 1882, að það geti með 

engu móti talizt eðlileg samkvæmnisafleiðing af nefndum lögum, að staðfesta 

þetta frumvarp; og því fremur, sem konur hafa hvergi fengið slíkan rjett í 

hinum öðrum norðurlöndum norðurálfunnar, sem að þjóðareinkennum, fjelags- 

legu lífi og öllu menntunarstigi eru skyldust Íslandi, hlýtur ráðaneytið því að 

vera því mótfallið, að innleiða slík lög, er ekki verður með sanni sagt, að 

hin minnsta nauðsyn hafi komið fram til þeirra. 

Í allraþegnsamlegustum tillögum sínum um málið hefur ráðgjafinn því 

lagt það til, að lagafrumvarpið öðlist ekki allrahæsta staðfestingu, og hefur 

hans hátign konunginum í dag allramildilegast þóknazt að fallast á þá 

tillögu. 

Þetta tilkynnist yður hjer með þjónustusamlega til þóknanlegrar leið. 

beiningar og birtingar í B.-deild Stjórnartiðindanna. 

30. dag desembermán. 1894. 

Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja 1894.
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld landsbankans árið 

Tekjur: 
I sjóði 1. janúar 1893 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán FNF 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bælarfjelaga o. fl. 

e. Reikningslán 

Fasteignarveð afsalað bankanum fyrir láni að upphæð 

Víxlar innleystir 

Á vísanir innleystar . 

Bráðabyrgðalán úr landssjóði 
Vextir: 

a. Af lánum . 

(Hjer af er áfallið fyrir lok reiknings- 

tímabilsins... „20, . 19,456 56 

Fyrirfram greiddir vextir fyrir síðari 

reikningstímabil) . . . . . ... 22710 48 

42,167 04 
b. Af kgl. rikisskuldabrjefum 

1893. 

79,266 69 
75,435 42 
17,091 98 
4,350 29 

42,167 04 
> 

8,324 59 
60 00 c. — skuldabrjefum Rey kjavikurkaupstadar 

d. — innstædufje i Landmandsbankanum 

Diskonto . 

Ymislegar tekjur . . 

Fasteignir tilheyrandi bankanum seldar 

Frå Landmandsbankanum (seldar åvisanir å bankann 0. . fl.) 
Innheimt fje 

Seld kgl. rikisskuldabrj ef ad upphæð 

Innlög á hlaupareikning 

Vextir fyrir 1893 

Sparisjóðsinnlög 

Vextir fyrir 1893 . 

Til jafnaðar móti gjaldlið 14 c. 

Gjöld: 
Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán 

b. Sjálfsskuldarábyrgðalán 

c. Handveðslán 

. 159,753 01 
1,078 98 

. 407,653 33 
18,113 18 

. 151,484 00 
88,040 00 
24,824 80 

Flyt: 264,348 80 

168,281 

176,266 
145 

206,195 
61,481 
50,000 

51,045 
2,690 
3,457 
1,045 

158,959 5 
2,776 
4,600 

160,831 

425,766 
4,036 

Tekjur alls 1,478,180 5 

29 

25 

00 

09 

79 

00 

99 

51 

92 
53
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Flutt: 264,348 80 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga o. fl. 4,571 00 268,919 
  

Víxlar keyptir 2... 0. 210,855 

Ávísanir keyptat . . 2. eee eee eee 61,760 

Til Landmandsbankans .. 0... 225,965 

Keypt kgl. ríkisskuldabrjef að upphæð . FA 2,400 

Útgjöld fyrir varasjóð sparisjóðs Reykjavíkur . ..... 638 

Endurborgað bráðabirgðalán til landssjóðs „2... 50,000 

Jtborgað af innheimtu fje . .. FNF 2,166 

Útborgað af innlögum á hlaupareikning ve ss 04, . 161,753 

Útborgað af sparisjóðsinnlögum . . . . . . . 348,944 06 

Að viðbættum dagvöxtum . 2... 409 71. 349 353 

. Kostnadur vid bankahaldið: TT | 
a. Laun o. fl. re eee» . 00040... 11,136 23 

b. Husaleiga, eldividur, ljås og ræsting …… . 545 30 

c. Prentunar- og auglysingakostnadur, svo og ritföng 424 67 

d. Burdareyrir 20 00 eee eee eee 267 55 

e. Önnur gjöld . .....2221 44 809 17 12,682 

Vextir til landssjóðs af seðlaskuld bankans . .. . 5,000 

Ýmisleg útgtöld (þar á meðal bráðabirgðaútborganir fyrir aðra 1,816 

Vextir af: 

a. Innstæðufje á hlaupareikning . . . . . . . 1078 98 

b. Innstæðufje með sparisjóðskjörum  . . . . . 18,113 18 

c. Innstæðu varasjóðs bankans 20004... 4,036 92 23,229 

Til jafnaðar móti tekjulið 3 . .. 745 

Í sjóði 31. desbr. 1893 (þaraf 10,000 hjá Landmandsbankanum) 100,294 

Gjöld alls 1,478, 180 

Jafnaðarreikningur bankans 31. desbr. 1893. 

  

Activa. 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðsskuldabrjef  . . . . . . . 39,640 69 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarskuldabrjef . . . . . 126,281 02 

c. Handveðsskuldadrjef . . . . . . 2... 56,426 82 

d. Skuldabrjef fyrir lánum gegn ábyrgð sveita- 

og bæjarfjelaga o. fl. . . . . . 2. 2. 0 23,957 08 

e. Skuldabrjef fyrir reikningslánum . . . .. 334 24  946,639 

Konungleg ríkisskuldabrjef hljóðandi upp á 237.000 kr., eptir 

gangverði 31. desbr. 1893 (941/40/0 . . 5.5... 02. 223,372 

Skuldabrjef Reykjavíkurkaupstaðar . 2... 1,500 

Víglar 0... 34,970 

Flutt: 1,206,482 
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Flyt: 1,206,482 35 
Ávísanir , FI 
Fasteignir lagðar bankanum út fyrir lánum að upphæð 

Hjá Landmandsbankanum 

Útistandandi vextir, áfallnir 31. des. 1893 
Í sjóði 

1,232 18 
750 00 

69,626 05 
3,332 10 

100.294 27 
Sana 1,381,' 116 95 

Passiva. 
Útgefnir seðlar 

Innstæða á hlaupareikning 

Innstæðutje með sparisjóðskjörum 
Innheimt fje í geymslu . 
Varasjóður sparisjóðs Reykjavíkur 
Varasjóður bankans FF . …… 
Fyrirframgreiddir vextir, er eigi áfalla fyrr € en eptir 31. des. 
1893 . . 
Til jafnaðar móti tölulið g i activa færast 

500,000 00 
104,594 66 
618,700 29 

10 40 
16,232 80 

116,136 22 

22,710 48 

3,332 10 

Samtals: 1,381,7 716 95 

Athugasemdir: 
Fasteignarveðslán þau, er bankinn átti útistandandi 1. janúar 1893 voru að 
tölu alls 900, en að upphæð. 
Hjer af var endurborgað á árinu . . . . . . . 79,266,69 
Ennfremur var bankanum afsalað veð fyrir láni að 
Upphæð eee eee 145,00 

668,168 3 

80,011 69 
—588,156 69 

Årid 1893 voru veitt alls 165 lån, er samtals nåmu 
Var þannig í árslok utistandandi i fasteignarvedslånum . 
og voru lánin 1012 að tölu 

Sjálfsskuldarábyrgðarlán bankans voru í ársbyrjun 1893 236 
að tölu, og að upphæð alls . 

Veitt voru å årinu 194 lån ad upphæd . 

Hjeraf var endurborgað á árinu AA 
Eptir í árslok 

og voru lánin þá 298 að tölu. 

Handveðslán átti bankinn í ársbyrjun alls 31, er að upphæð 
voru samtals 

Veitt árið 1893 22 lán að upphæð 

Hjeraf endurborgað á árinu É……… 

Eptir i årslok 
og voru lánin þá 44 að tölu, 

151,484 00 
139,640 69 

113,676 44 
88,040 00 

16 44 
5,485 42 

158287, 02 

48,694 00 
24,824 80 

—13 518 80 
17,091 98 

56,426 82
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Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfjelaga o. fl. Í ársbyrjun voru 

lán þessi 33 og námu samtals 

Veitt voru á árinu 8 lán að upphæð 

Hjeraf endurborgað á árinu. BN 
Eptir í árslok 

og voru lánin 36 að tölu. 

Reikningslán átti bankinn að eins 1 útistandandi í ársbyrjun, 

að upphæð 

Af þessu láni var endurborgað árið 1893 BE 
Eptir 31. des. 1893 

Ekkert reikningslán bættist við á árinu. 

Víælar þeir sem bankinn átti í ársbyrjun voru 40 talins að 

upphæð . . 

Keyptir voru alls 218 víslar ; á árinu, að upphæð samtals 

Innleystir voru 202 víxlar, að upphæð samtals 

Átti bankinn þannig í árslok 56 víxla, alls að upphæð 

Ávísanir átti bankinn 8 í ársbyrjun og voru þær að upphæð 

samtals eee . 

Keyptar voru å årinu | 64 ávísanir, er voru að upphæð alls 

Hjeraf voru 62 ávísanir innleystar, er alls námu 

Óinnleystar í árslok 10 ávísanir að upphæð 

Innlög á hlaupareikning 1. janúar 1893 stóðu inni 

Lagt inn á árinu . . . 2 2. 2... 0... 159,758,01 

Vextir fyrir 1893 2 2 0 0 eee eee ed 1,078,98 

456 11 
121 87 
334 24 

30,310 00 
210,855 09 
241,165 09 
206,195 09 

34,970 00 

953 87 

61,760 10 

62,713 97 
61,481 79 

— 1,232 18 
105,515 76 

160,831 99 

—266,347 75 

Aptur var utborgad å årinu 

Innstæda var bannig i årslok 

og voru þeir 13 talins er það fje áttu. 

Sparisjóðsinnlög voru Í ársbyrjun 

er samtals 2383 menn áttu. 

Árið 1893 var lagt inn. 

Hjeraf var útborgað á árinu HA 

Eptir 

Að viðbættum vöxtum fyrir 1893 

Verða innlögin í árslok 1893 

og áttu það fje 2512 manns. 

Seðlafúlga bankans var í ársbyrjun þannig: 

161,753 09 

104594 66 

541,877 84 

407,653 33 
949,531 17 
348,944 06 
600,587 11 
18,113 18 

618,700 29 

1894 

136
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50 kr. sedlar 10 kr. sedlar 5 kr. sedlar 
2964st, = 148,200 kr. 23,520 st. = 235,200 kr. 23,320 st. — 116,600 kr. 
og hefur hun eigi breyzt neitt å årinu. 

Varasjóður bankans var 1. janúar 1893 . . . . . . . . 115,340 47 
Hjervið bætast.. 

a. Vextir fyrir 1898 af þessari upphæð . . . . . 4,036,92 
b. Sá hluti af ágóða bankans fyrir 1893, er reikn- 

inyslega tilheyrir varasjóði 31. desbr. 1893 „. 10,386,3 14,423 25 

— 129.763 72 
Hjer frå hafa verid dregnar . . .......,... . 13,627 50 
sem er mismunur á ákvæðisverði kgl. skuldabrjeta þeirra, er 
bankinn átti 31. desbr. 1893 og gangverði því, er tjeð skulda- 

brjef höfðu nefndan dag. Hafa skuldabrjef þessi að undan- 

förnu verið tilfærð í jafnaðarreikningi bankans við hver árs- 
lok eð fullu ákvæðisverði, en hjer er hin aðferðin höfð, að 
tilfæra að eins gangverðið. 

Varasjóður bankans 31. desbr- 1893 telst því . . . . . . 116,136 22 
Af þeim 100,294 kr. 27 a. sem voru í sjóði 31. desbr. 1893 

voru: 

Í ensku og dönsku gulli 2. 1,500 00 
- utlendum seðlum og vaxtamiðum . . . 4,080 00 
- silfri og kopar 2... 14,214 27 
- Íslenzkum seðlum . 2... 74,500 00 

100,294 91 
Stjórn landsbankans 14. apríl 1894. 

Tr. Gunnarsson. Eiríkur Briem. B. Kristjánsson, 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Möðruvallaklausturskirkju fardagaárið 1893— 94. 

Tekjur: Kr. a. 
Fasteignartíiund af 607,8 hndr. = 1823 ál á 46 a. . 2... 83 86 
Lausafjártíund af 427 hndr. = 1281 al á 460 a. „2... 58 93 
Ljóstollar 65 að tölu 260 pd. tólgar á 2T a... 0... 10 20 
Legkaup 6!/ að tölu á 6 all = 39 ál á 46 a. 2... 17 94 
Kirkjugjald af húsum . A FA 15 35 
Olokin kirkjugjöld frá fá... 16 63 

Samtals: 262 91 
Gjöld: 

Fyrir brauð og vin og kerti tillýsingar . . . ... 22 40 
Þvottur á kirkju og skrúða . 2... 16 00 
Endurskoðun reiknings þessa 3 ál. á 46 a. . 2... 138 
Afgreitt til landfógeta í peningum „ . 0... 223 13 

Samtals: 262 91 
Islands nordur- og austuramt. Akureyri 8. október 1894. 

Kl. Jónsson 
settur,
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Brjef ráðgjafans tyrir Ísland til landshöfðingja um synjun konungsstaðfestingar 188 

á lagafrumvarpi um eptirlaun. — Með þóknanlegu brjefi, dags. 18. nóv, í. á, hafið, 10. nóy. 

þjer, herra landshöfðingi, sent hingað lagafrumvarp, er upp hafði verið borið 

af þingmanna hálfu og samþykkt á hinu reglulega alþingi 1893, um eptir- 

laun. 

Viðvíkjandi lagafrumvarpi þessu hafið þjer látið í ljósi, að reyndar verði 

því ekki neitað, að eptirlaunabyrði landssjóðs hafi verið óhlutfallslega mikil 

síðustu ár, þar sem hún t. d. 1890 hafi verið nálega tíundi hluti af öllum gjöld. 

um landssjóðs, og að þetta hafi vakið almenna óánægju meðal gjaldenda, og 

ósk um afnám allra eptirlauna eða að minnsta kosti mikla lækkun á eptir- 

laununum eins og þau eru samkvæmt eptirlaunalögunum frá 1855, en á hinn 

bóginn hafið þjer tekið fram, að þó að svo atvikist, að eptirlaunabyrði lands- 

sjóðsins um víst tímabil verði óhluttallslega há, geti það ekki verið nægileg ástæða til 

þess að lækka verulega öll eptirlaun framvegis, úr því ekki geti álitizt, að eptir- 

launin sjeu of há, hvorki í sjálfu sjer eða í hlutfalli við launin, Þjer hafið auk 

þess minnt á, að með launalögunum frá 9. desember 1889 sje þegar gjört 

mikið til þess, að ljetta eptirlaunabyrðina eptirleiðis, með því að setja mjög 

niður launin til allra hinna hæstlaunuðu embætta, og hafið þjer því lýst þeirri 

skoðun yðar, að ekki sje gild ástæða til að gjöra gagngjörða breytingu á hin- 

um gildandi reglum um útreikning eptirlauna, og að sjerstaklega hið fyrirliggj- 

andi frumvarp gangi allt of langt í því, að setja miður eptirlaun allra betur 

launaðra embættismanna, með því að þeir eptir núgildandi launalögum sjeu 

ekki svo vel launaðir, að vænta megi að þeir geti lagt upp til ellinnar af em- 

bættistekjum sínum. Loks hafið þjer tekið fram, að yður þyki miður rjett að 

leggja aðaláherzluna á lengd þjónustutímans, þegar um upphæð eptirlauna er 

að ræða, þannig að sumir embættismenn geti fengið meira en %s af embættis- 

tekjum sínum í eptirlaun, en aðrir eptir jafnlanga embætlisþjónustu geti ekki 

náð 1/3, eins og yður einnig virðist það ósamkvæmni, að embættismaður, sem 

með 35 ára þjónustu ekki getur fengið !/s af launaupphæð sinni í eptirlaun, 

skuli tá ?/3, ef hann slasast þannig, þegar hann er að gegna embætti sínu, að 

hann verður að fá lausn frá embætti, hversu stuttan tíma sem hann hefur 

verið Í embættisþjónustu. 

Eins og nú ráðaneytið heldur ekki, að því er snertir ákvörðun eptir- 

launanna, getur álitið það sanngjarnt nje tjettlátt, að leggja alla megináherziu 

á lengd þjónustutímans fremur en á upphæð launa þeirra, sem embættismaður- 

inn hefur haft, eins og gjört er Í hinu fyrirliggjandi frumvarpi, eins getur það 

ekki talið afsakanlega slíka niðurfærsju á eptirlaunaupphæðum þeim, sem nú 

eru, sem leiða mundi af ákvæðum frumvarpsins að því er hina betur laun- 

uðu embættismenn snertir. Að vísu mundi niðurfærzlan að eins koma niður á 

fáum embættismönnum, en einmitt þessvegna mundi hún hafa tiltölulega litla 

fjárhagslega þýðingu fyrir landssjóðinn, jafnframt því sem hún yrði afarilfnn- 

anleg fyrir hlutaðeigendur, er laun þeirra og þar með eptirlaunakjör eru þegar 

81, ðag desembermán, 1804, 

Reykjavik, Ísafoldsrprontemiðja 1984,
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mjög skert með launalögunum 9. desbr. 1889, sem stjórnin þá mjög svo hikaði 

sjer við að staðfesta einmitt af þeirri ástæðu. 

Af þessum ástæðum hefur ráðgjafanum "ekki þótt hið fyrirliggjandi 

frumvarp til þess fallið að verða að lögum, og hefur hann því í allra þegn- 

samlegustum tillögum sínum um málið lagt það til, að því sje synjað konungs- 

staðfestingar, og hefur hans hátign konunginum í dag allra mildilegast þóknazt 

að samþykkja þá tillögu. 

Þetta er hjer með þjónustusaml. tilkynnt yður til þóknanlegrar leiðbein- 

ingar og birtingar í B-deild Stjórnartiðindanna. 

Brjef ráðgjafans fyrir. Ísland til landshöfðingja um synjun í konungsstaðfest- 

ingar á lagafrumvarpi um breyting á hluttöku safnaða í veitingu brauda — Með 

þóknanlegu brjefi dags. 11. nóv. f. á, hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hing 

að lagafrumvarp, sem upp hafði verið borið af þingmanna hálfu og samþykk- 

á alþingi 1893, um breyting á lögum 8. jan. 1886 um hluttöku safnaða í veit-t 

ingu branða. 

Viðvíkjandi þessu lagafrumvarpi hafið þjer tekið fram, að breyting sú 

á núgildandi lagafyrirmælum um hluttöku safnaða í veitingu brauða, sem til 

sje ætlað með því, sje hvorki meira nje minna en það, að svipta stjórnina öll- 

um áhrifum á kosning presta, og Í raun og veru láta söfnuðina eina um þetta 

að öllu leyti, og hafið auk þess látið í ljósi, að reynsla sú, sem fengizt hafi á 

þeim rúmlega 6 árum, sem liðin eru síðan lögin frá 1886 gengu Í gildi, sýnist 

ekki mæla með því, að auka áhrif þau, er söfnuðunum með þeim er leyft að 

hafa á veitingu brauða. Jafnframt því og þjer auk þess hafið skírskotað til 

þess, að lagafrumvarpið þannig gangi alveg Í sömu stefnu eins og lög þau, er 

alþingi samþykkti 1881 og 1883 um kosningu presta, en var synjað konungs- 

staðfestingar af þeim ástæðum, sem greindar eru í ráðgjafabrefi 28. júní 1882 

og í athugasemdunum við frumvarp það, er stjórnin lagði fyrir þingið 1886 um 

hluttöku safnaða í veitingu brauða, hafið þjer lyst því yfir, að þjer fáið ekki 

sjeð að hið umrædda frumvarp sje til þess fallið að öðlast konungsstaðfestingu. 

Þessa skoðun yðar hefur ráðaneytið orðið að fallast á Í öllum greinum. 

Af þeim ástæðum, sem teknar eru fram Í umgetnum frumvarpsástæðum og 

nefndu brefi dags. 28. júní 1882 (Stjt. B. 1882, bls. 118) getur ráðaneytið ekki 

talið heppilegt það fyrirkomulag, að leggja prestkosninguna að öllu leyti í vald 

safnaðanna, og þess vegna hefur ráðgjafinn i allra þegnsamlegustum tillögum 

sínum um málið lagt það til, að frumvarpinu sje synjað staðfestingar, og hefur 

hans hátign konunginum í dag þóknazt allra mildilegast að samþykkja 

þá tillögu. 

Þetta er hjer með þjónustusamlega tjáð yður til þóknanlegar leiðbein- 

ingar og birtingar í B.deild Stjórnartíðindanna.
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Brjef landshöfðingja fíl amimannsins Í suðuramtinu og vesturamtinu um Í4AO 

birtingar á innköllunum gamalla skuldahrjefa. — Út af fyrirspurn frá bæjarfóget- 26, nóv. 

anum í Reykjavík, er þjer, herra amtmaður, hafð beint til mín með brjefi 

dags. í dag, um það, hvort innkallanir þær, sem um ræðir Í 2. gr. laga 16. 

sept. 1898 um sjerstaka heimild til þess að afmá veðskuldbindingar úr veðmála- 

bókum, eigi að birtast í Berlingatíðindum auk þess blaðs hjer á landi, sem 

opinberar auglýsingar eru birtar í, skal yður hjer með þjónustusamlega tjáð, 

til þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar fyrir bæjarfógetanum, að með því að 

skoða mun verða ákvæði fyrsta greinar laganna um, að auglýsingar 

þær, sem eru skilyrði fyrir afmáning síðari veðrjetta, sem veðið ekki hefur 

hrokkið til að fullnægja, skuli einungis birtar hjer á landi, sem sjerstakt und- 

antekningarákvæði, og með því að auk þess mun verða að teljast venja, 

að stefnur til ógildingardóma sjeu birtar samkvæmt reglum þeim, er þar um 

gilda í Danmörku, sbr. op. br. 27. maí 1859 og op. br. 9. maí 1855, þá er það 

álit mitt, að samkvæmt fyrirmælum 2. greinar laganna og nýnefndum ákvæðum 

beri að birta hinar umræddu innkallanir í Berlingatíðindum í Kaupmannahöfn, 

auk þess, sem þær ber að auglýsa í blaðinu >Ísafolde. 

Brjef landshöfðingja tél biskups um bráðabirgðaupphót handa "prestakalli. — 141 

(Agrip). — Með brjefi þessu var Eyvindarhólaprestakalli í Rangárvallaprófasts- 18. des: 

dæmi veitt bráðabirgðauppbót af fje því, sem um ræðir í fjárlaganna 18. gr. 

A. b. 2, að upphæð 200 kr. fyrir yfirstandandi fardagaár. 

Brjef landshöfðingja tl biskups um skiptingu Stokkseyrarsóknar. — Eptir 142 

að hafa fengið þóknanlegt brjef yðar, herra biskup, dags. 21. f. m. og þar með 24, dese 

fylgjandi erindi frá sóknarnefnd Stokkseyrarsóknar, er inniheldur nauðsynlegar 

skýringar á tillögu nefndarinnarinnar um skiptingu Stokkseyrarsóknar, dags. 

24, okt. þ. á., vil jeg hjer með samkvæmt tillögu yðar og samkvæmi 4. gr. 

laga nr. 3, 27. febr. 1880, sbr. ráðh.br. 5. maí 1887, samþykkja : 

1. að Stokkseyrarsókn sje skipt í 2 sóknir, er nefnist Eyrarbakkasókn 

og Stokkseyrarsókn, þannig, að til Eyrarbakkasóknar teljist bærinn Óseyrarnes 

ásamt Eyrarbakkaverzlunarstað allt að Litlahrauni, en í Stokkseyrarsókn ráði 

Litlahraun mörkum að vestan og hin gömlu mörk hinnar núverandi Stokks- 

eyrarsóknar að austan; 

2, að eignir og skuldir Stokkseyrarkirkju eins og þær verða þegar 

skipti fara fram, að undanteknum kirkjuhúsum, ornamentis og instrumentis, 

skiptist jafnt milli hinna nýju sókna; 

3. að hvor hinna nýju sókna hafi, að aflokinni skiptingu, sinn aðskilda 

fjárhag, þannis, að Eyrarbakkakirkja hljóti allar tekjur af Eyrarbakkasókn og 

Sfokkseyrarkirkja af Stokkseyrarsókn.
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142 Jafnframt því þjónnstusamlega að tjá yður þetta til þóknanlegrar leið- 
24. des. beiningar og frekari i bjer hafid tekid fram. er bað 

sóknarnefnadum 

hiptin man 
ortnga 

      

   

  

    

fram, er ógild, nema hún 

  

eptir að skiptingin er komin 

  

143 

   
      

   

yfir tekjur o 1893—-1894. 

I. I I 1,6 80404048... kr, 12,65 
2. I] id I 0 — 4071 
De 3 áRTa.. . 0... — 35,64 

0... — 9,66 

kr. 98,66 

1. Til ly r og 00000. , kr. 19,66 

  

ho
 2. Messuvin „2. 390 3 AC í slueoa 100 

138    — 73.42 

kr. 98,66 

Norður- og Austuramt, Akureyri 20, nåvember 1894. 
Kl. Jønsson, 

  

  

144 Reiknin     
unda frá 1. september 1893 

þan
di 

bls.): 

kr. 8600,00 

3,75 kr. 9243,75 

  

. kr... 301,00 

mm. 26,72 327 72 
Samtals kr, 9571,47 
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Gjöld: 
1. Heiðursgjafir veittar: 

a. Halldóri hreppstjóra Magnússyni á Sandbrekku 

í Norður-Múlasýslu . ... „0... 0. kr.  140,00 
b. Ólafi bónda Þormóðssyni á Hjálmholti í Árnessýslu — 140,00 kr. 280.00 

2. Eptirstöðvar 31. ágúst 1894: A 
a. innritunarskýrteini Ltra A fol. 84 . . . . . kr. 8600, 00 
b. í landsbankanum með sparisjó 

  

Landshöfðinginn yfir Íslandi, Reykjavík 1. 

Stephensen. 2
 

, 
Magnus £ 

  

yfir tekjur og gjöld styrktarsjó J ra ekkna og föðurlausra barna í Eyja- 
fjarðarsýslu og Akure <aupstað 1893. 

T akjur Kr. a. 
1. Í sjóði 1. jan. 1893: kr. a. 

a, Jörðin Einarsstaðir með Pjetursborg . . . . . . 9000 00 

  

b, í sparisjóði . . FSA =. 289 37. 9939 37 
2. Landskuldir og leigur 1893 : 

a, af Pjetursborg 100 ál. 46 a... BAÐ 46 00 

na
 b, af Einarsstöðum 8 sauðir veturg. á 7.481/2 kr. 59kr. 88 a. 

40 pör sokka á 54 a. . .2 

60 pnd. af smjöri á 51 a. - 90 — 60-1 12 0 158 08 
3. Vextir af sparisjóðsinnlagi frá 7/12 92—1/12 93 . . . ….…… 881 

Í gjafahyrzlunni fundust . . 2... „800 
Til jafnaðar móti gjaldalið 8 

34 

= 
a Ro
 

  

Samtals 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur 20 ekkjum FOR „0... 126 00 
„ Lagt í sparisjóð Akureyrar „2... 4008 

Eign til næsta árs: kr. a. 

a, Einarsstaðir og Pjetursborg —. . . . . . . „2000 .00 

b, Í sparisjóði Akureyrar . 2... „288 26 

c
o
 

D
O
 

  

Samtals í 
Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri 27. jan 

J. Havsteen. 

Cu
 

fs
 

=
 

1894. 
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Skyrsla 
um efnahag sýsluvegasjóða í Austuramtinu 1898. 

1. Norður-Þingeyjarsýsla: 

Tekjur: 

Sýsluvegagjald eee 

Gjöld: 

Skuld við reikningshaldara. 

b. Vegabótakostnaður . 

c. Eign til næsta árs 

2. Norður-Múlasýsla: 

Tekjur: 

a, Vantalið sýsluvegagjald frá f. á. 

b. Sýsluvegagjald , . 

G. Skuld við reikningshaldara . FR 

Gjöld: 

Vegabótakostnaður. 

3. Suður-Múlasýsla. 

Tekjur: 

a. Eign frá Í. á. 

b. Sýsluvegagjald FF 

Gjöld: 

a. Vegabótakostnaður . 

b. Til aðalpóstvega 

c. Eign til næsta árs 

4. Austur-Skaptafellssýsla. 

Tekjur: 

a. Eign frá Í. á. 

b. Sýsluvegagjald FA 

Gjöld: 

a. Vegabótakostnaður 

b. Lagt til aðalpóstvega 

c. Eign til næsta árs 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

15,03 
315,00 

0,08 
1196,02 
2203,60 — 
  

162,01 
145292 

872,69 
126,46 
15,78 — 

67,08 
286,59 

182,00 
149,00 

22,67 — 

Islands Nordur- og Austuramt, Akureyri 17. desbr. 1894. 

Páll Briem. 

3399,70 7 

3399,70 

1614,93 

1614,93 

353,67 

353,67



Eign frá Í. 

Niðurjöfnun 1 a. á hndr. 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Eign frá Í. 

Niðurjöfnun 18 a. á hndr. 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Eign frá Í. á. 

Niðurjöfnun 22 a. á hndr. 

Aðrar tekjur 

Eptir úrskurði. 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Eign frá Í. á 

Niðurjöfnun 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Islands Norður- 

215 

Skýrsla 

um efnahag sýslusjóða í Austuramtinu 

1. Norður-Þingeyjarsýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

2, Norður-Múlasýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

3. Suður-Múlasýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

4. Austur-Skaptafellssýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

og Austuramt, Akureyri 17. 

Páll Briem. 

1893. 

ð1 kr, 590,25 

kr. 437,09 

—  1ö8,16   

kr. 680,51 
— 1279,58 — 1960,09 

kr. 1088,50 
— 871,59 — 1960,09 

kr. 604,47 
— 1789,96 
— 170,81 

— 0,01…— 2565,25 

kr. 1458,11 

— 1107,14. 2565,25 

kr. 109,03 

= 51600— 624,03 

kr. 424,00 

— 200,03 624,03   

desbr. 1894. 

1894 

147



1894 

148 
31. des. 

3. póstferð breytast burt- 

áætlun um ferðir landpóst. 

illi Ísafjarðar og Hjarðar- 

-14. ferð að fara trá 

iltekur, og í 6 ferð 2 

Hvoli, en þar er til tekið. 

öl. desbr. 1894. 

- 

  

Hannes Hafstein. 

slur úr landssjóði til vegagoerða 

B. b. og c. í fjárl. fyrir árin 1894 og 1895. el 

Fjárgreiðs 

1t 12.     
A Til aða . kr. a 

1. til nýrra Vegagjörða . 20 42,849 86 
— Vegabóta 2 9,468 99 

bra 514 77 
Á sæluhúsa 132 62 

B. Ti Il fjallvegn see eee eee eee 15,290 54 

. 7,249 81 

Samtals 78 3501 09 

me
t 

| 
| 

  

C. Til vegagjordaverkfæra . ...... 

  

El hontta elt FYR Embættask pun. 

af landshöfðingja veitt 

  

irðarprófastsd       
prestaskólakandidat Sveini Guðmundssyni, samkvæmt kosningu hlutaðeigandi safnaðar. 

Aukalæknisstyrkur. 

31. desbr. veitti landsl! askólakandidat Oddi Jónssyni fyrst um sinn um 

eitt ár styrk þann, sem í ll. gr. 2.1. í fjárlögunum fyrir 1894 og 1895 er ákveðinn til 

Bingi lækn     

atkalæknis í Strandasýslu norðanverðri. 

Yfirskatta 

  

ídshöfðingja, dags. 6. desbr., voru eptirnefndir menn skipaðir í yfir- Með brjefi 

skattanefnd fyrir Ísafja 

  

irkaupstað: 

Þorvaldur prófastur Jónsson, 

  

2. Árni verzlunarstjóri Jónsson, 

3. Bigfús H. Bjarnarson consúl. 

 


