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Hínisyfirlit. 

Kaflar í efnisyfirlitinu. 

Stjórnarbrjef, auglýsingar, reglugjörðir o. fl. | Auglýsingar um óveitt embætti og sýslanir. 
Verðlagsskrár. ' Heiðursgjafir. 
Reikningar. í Heiðursmerki. 
Amtsráðsskýrslur. | Ferðaáætlanir. 
Ýmsar greiðslur úr landssjóði. | Einkarjettur. 
Auglýsingar um útkomin lög o. fl. Konsúlar. 
Embættaskipan og sýslana, veiting og lausn. 

    

  

  

Skammstafanir: R. = Ráðgjafabrjef, L. = Landshöfðingjabrjef. 

—.—.——7 — — — — 

| | Blaðsíðu- 
NE | Dagsetning. | Fyrirsögn. tal. 

'Stjórnarbrjef. auglýsingar, reglugjörðir o fl. 

20. (26. nóv. 797 | Reglug „jörð fyrir sjúkrahús Ísafjarðar SR kue se er. | 20—21 

5. | 6. janúar | Leidarvisir fyrir gæzlustjorann vid landsvitana vid Faxaflóa ... 6—7 

7. (13. januar | R. um synjun konungsstaðfestiugar á lagafrumvarpi um eptirlaun 9 

8. (13. janúar IR. um synjun konungsstaðfestingar um skipun læknahjeraða á 

| Íslandi... ... SARA 9—12 

(14. janúar "L, um eptirlaun prestsekkju nn 23 

2. 26. janúar (LL. um framfærslu þurfamanns.. 2. 000 su see mee see 3—4 

3. 28. janúar — L. um lántökuleyfi handa prestakalli (Hjarðarholts) BAÐ 4—5 

4. 29, janúar |L. um lambseldi. ... ... . FR 5 

43. (10. febrúar | R. um synjun kouungsstaðfestingar á lagafrumvarpi um stofnun 

| lagaskóla SR SAR … mas ser use | 13—74 

44. 10. februar í R. um synjun konungsstaðestingar á lagafrumvarpi um kjör- 

  
gengi kvenna .. 2. 4 4. mee ren ere  TA—TÐ 

15. 116. februar | L. um lántökuleyfi handa prestakalli (Breiðabólstaðar) .. … | 17 

16. 17. febrúar í L. um lántökuleyfi handa prestakalli (Hvanneyrar) ... ... ... | 17—18 

17. 19. febrúar | L. um lántökuleyfi handa prestakalli (Kirkjubæjar) BE 18 

18. 23. februar | L. um að eigi skuli greiða toll af tinetura armica —... ... ... | 18—19 

19. „23. febrúar IL, um endurgreiðslu å tolli… ... … FAR 19 

45. (26. febrúar | L. um hlunnindi handa sparisjóði (Barðastrandarsý slu) BAÐ 75 

46. | 3. marz  |L. um að Stokkseyrarhreppur skuli vera sjerstök  mauntals- 

| þinghá ... ... | TÐ 

53. (24. marz R. um sölu á kirkjujörð (Borg varkirkju) . 5 

54. (24. marz  |R. um sölu á kirkjujörð (Hvammskirkju) - „Í 85 

56. 124. marz ÍR. um makaskipti á 2 kirkjujörðum (Skarðsþingaprestakalls) 87
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30. 

11. 

11. 

april 

april 

april 

april 

april 

april 

april 

maí 

maí 

mal 

mal 

mal 

mal 

juni 

juni 

juni 

juni 

juni 

juni 

juli 

juli 

juli 

juli 

juli 

ágúst 

sept. 

sept. 

sept. 

sept. 

sept. 

sept. 

IV 

Fyrirsögn. 'Blaðsíðu- 

tal. 

    

Skipulags fyrir minningarsjóð lektor theol. Sigurðar Mel- 

steðs, staðfest af konungi 1. apríl 1898... 1 92 —03 

L. um erfðafestu á landi Ísafjarðarkaupstaðar... 0. 84 

L. um breyting á lantökuleyfi handa prestakalli (Arness) 84—85 

    

R. um synjun konungsstadfestingar å lagafrumvarpi um vidauka 

lög nr. 3 frá 2. febrúar 1894, um breyting á tilskipun 
  

um lausamenn og húsmenn á Íslandi 26. maí 1863  ... .… | 81—84 

R. um synjun konunesstaðfestingar á lagafrumvarpi um fjár- 
“ z L 

kláða og önnur næm fjárveikindi 9 
oO su 

R. um braudaskipti 02 see see mee enken enn use 87 

Reglugjörð fyrir Snæfellsness- og - Hnappadalssyslu mm lækning 

hunda af bandormum 2... 93—95 

Reglugjörð fyrir Strandasýslu un lækbing hunda af bandormum | 95—-97 

R. um sölu tveggja kirkjujarða (Hvammskirkjð.. ……… 88 

L. um breyting á Jántökuleyfi handa prestakalli (Hvanneyrar).. 86 

R. um þingsályktun út af tillögum yfirskoðunarnnanna alþingis 

út af landsreikningunum fyrir árin 1894 og 1895... ... 2. 88—89 

L. um styrk til gufubátsferða um Ísafjarðardjúp... ... ... 90 

R. um innbormMinEStjEtt nn 89— 90 

k. um lotteri 222 sansen en mee ken re ken ren res 90—91 

L. um lán banda Strandasýslu til vegagjörða 0 0 0 91 

R. um makaskipti á kirkjujörð (Stafholtskirkju) ... .…  .… 90 

L. um lán handa Snætellsness- og Hnappadalssýslu til vegagjörða 91 

'Skipulagsserá fyrir styrktarsjóð V. Gigas handa duglegum ís- 

lenzkum fiskimönnum, staðfest af konungi 10. júní 1898 .... 103— 104 

L. um lán handa Kjósar- og Gullbringusýslu til vegagjörða ... 91 

L. um flutning þingstaðar Tálknafjarðarhrepps  ... …… … 92 

Reglugjörð fyrir Húnavatnssýslu um fjallskil o. fl. ... … 1192— 132 

L. um embættislán til jarðabóta handa Hvammsprestakalli ER 92 

Reglugjörð fyrir Strandasýslu um fjallskil o. fl. (breyting) ... 133 

Auglýsing um breyting á yfirsetukvenna umdæmum í Snður- 

Múlasýsla... ss san eee renerne een ren ks 121 

Auglýsing um holdsveikraspitalann 2... 0 see mee see 104 

Fiskiveidasambykkt fyrir Norðurísafjarðarsýslu se  Tl05—106 

Fiskiveiðasamþykkt fyrir Strandasýslu —... 0 eu see 132 

R. um sölu á kirkjujörð (Reykjavíkur dómkirkj JU) ss se ne 109 

Reglugjörð um opinberar bólusetningar og skoðanir eptir á... 109--111 

L. um Jög nr. 9 frá 6. apríl 1898 2 000 see mee re ker res 109 

R. um þingsályktun um frímerki 0 se mee eee kue 137—-138 

Reglugjörð banda holdsveikraspítalanum í Laugarnesi … ... 1I1—-113 

Heimilisboðorð handa holdsveikraspítalanum í Laugarnesi ... 113— 114 

Erindisbrjef handa lækni og yfirumsjónarmanni holdsveikra- 

spítalans í Laugarnesi... 2... a ll4--115



Nr. 

84, 
85. 
86. 
87. 

94. 
95. 

130. 

32. 

Dagsetning. | Fyrirsögn. 

10. sept. 

10. sept. 

10. sept. 

Erindisbrjef ráðsmanns holdsveikraspítalans í Laugarnesi... 

spítalans í Langanesi 00. 

12. sept. „vm hlunnindi handa sparisjóði (Árnessýslu) 

  

| 

L. um skilnimg 17, gr. laga nr. 3 fra april 1894 26. sept. 

27. sept. 

i lærda skålanuw í Reykjavík og pagnfræðaskólanum á Móðru- 

völlum 

  

    

27. sept. R. um synjun konungsstaðfestingar á lagafrumvarpi um rjett 

| kaupmanna til að selja áfenga drykki 

30. sept. 'L. mn að eigi þurfi að frígera sendingar pósthúsa á milli 

6. okt. L. um lán handa Rafnseyrarkirkju og Álptamýrarkirkju … 

ll. okt. L. um lán handa Stykkishólmskirkju 

11. okt. L. um skilning 3. gr. laga nr. 9 frá 6. apríl 1898 

12. okt. R. um endurgjald á barnstúlgu ... AR 

21. okt. L. um endurveiting hlunninda handa sparisjóði (Vestmannaeyja) 

31. okt. L. um lån Holtsprestakalls handa Ássólfsskálakirkju 

31. okt. L. wn bygging kirkju í landi Staðarhóls í stað Tjaldaness ... 

4. nóv. L. um lántökuleyfi handa Suðurdalaprestakalli 

i. nóv. L. um viðurlagning Dyrhóla og Sólheimakirkju og byggin 

nýrrar 

25. nóv. Auglýsing um að spítali fyrir holdsveika sje fullgjör og 

afnota 

26. nóv. Viðauki víð lögreglusamþykkt Reykjavíkur 

30. nóv. Reglugjörð fyrir stýrimannaskólann í Reykjavík... 

13. des. L. um greiðslu barnsfúlgu 

19. des. L. um prestakallslán... 

Verðlagsskrár f898— 1899. 

fyrir Austurskaptafellssýslu 

—  Vesturskaptafellssýslu ... 

— Vestmanneyjasýslu 

— Rangárvallasýslu... 

—- Árnessýslu RA 

sln og Reykjavíkurkaupstað 

  

—  Gullbringu-og Kjósar 

  

—  Borgarfjarðarsýslu 

— Mýrasýslu 

— Snæfellsnessog Hnappadalssýslu 

— Dalasýslu 

— Barðastrandarsýslu 0. 2... ser ker rer 

Erindisbrjef húsmóðurinnar í holdsveikraspitalanum í Laugarnesi 

Erindisbrjef handa ráðskonu holdsveikraspítalans í Laugarnesi 

| | 

| 
| 

| 
10. sept. | Erindisbrjef handa gjaldkera og reikningshaldara holdsveikra- 

| 
| | 

| 
| RØR. um synjun konungsstadfestingar å lagafrumvarpi um kennslu 

| 
Í 

Blaðsíðu- 

tal. 

| 116 
(117--118 
118-—119 
| 
| 

(119—-191 
138 

(1138—-139 

218-—219 
220—221 

Do
 

Ro
 vs
 

231 
293 

257—261 
249251 

257 

33-—34 

35— 36 

37-—38 

39—40 

41—42 

43—44 

45—46 

47—48 

49—50 

  

  51—52 

53—354



  

  

  
  

  

Bladsidu- 
Nr. | Dagsetning. Fyirsögn. tal. 

34. — Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 55—56 
35. — Strandasýslu 57--58 

36. — Húnavatnssýslu 59—60 
37. —- Skagafjarðarsýslu BARA mee 61 —62 
38. — Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað 63—64 
39. — Þingeyjarsýslu... 65—66 
40. --  Norðurmúlasýslu- og Seyðisfjarðarkaupstað 67—68 
41. — Suðurmúlasýslu.. 69— 70 

Reikningar fyrir 1897. | 
| I. Sjóðir undir stjórn landshöfðingja. 

6. | Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Hannesar presta- 
|  skólakennara Árnasonar. FR 78 

9. | Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóð þeirra, er bíða 
tjón af jarðeldum FRA 19—13 

10. Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs W. Fischers 13 
11. Reikningur yfir tekur og gjöld gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amt- 

manns Þorsteinssonar og konu hans, frú Þórunnar Hannes. í 
| dóttur BES est FAR 14 

144. | i Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Kristjáns konungs 
| hins níunda (4 1897—-31 1898) | 994 

| Il. Sjóðir undir stjórn eða umsjón stiptsyfirvaldanna. | 

47. Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkilli barnaskólasjóðs 175—76 
118. | teikningur yfir tekjur og gjåld landsbåkasafnsins 202 —203 
98. Skýrsla um imnieign kirkna í hinum almenna kirkjusjóði (910-- 212 

129 Reikningur yfir tekjur og gjöld hins almenna kirkjusjóðs. 913-914 

HI. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðsins 
| Í Suðuramtinu. 

100. ' Skýrsla um efnahag sýslusjóðanna í Suðuramtinu 183—185 
104. | Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóðanna í Suðuramtinu . 189—.190 
115. Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Suðuramtsins 200-—901 
124, Reikningur yfir tekjur og gjöld verðugra og þurfandi þjóðjarða- 

| landseta og ekkna þeirra 1 Suduramtinu AA 1206--207 
108, | Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suduramtsins 195 

IV. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðsins 

Í Vesturamtinu. 
101. (Skýrsla um efnahag sýslusjóða í Vesturamtinn 185— 187 
105. Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóðanna í Vesturamtinn … 191—192 
109. Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Vesturamtsins... 196



  

  

  
  

  
  

  

  

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðsíðu- 
tal. 

112. Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Vesturamtins 198—-199 

119. Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns Vesturamtsins 203—-204 

V. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðsins 

Norðuramtinu. 

102. Skýrsla um efnahag sýslusjóðanna í Norðuramtinu 187 --189 

106. Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóðanna í Norðuramtinu 193 

110. Reikningur yfir tekjur og gjöld jafuaðarsjóðs Norðuramtsins 197 

113. Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Norðuramtsins... 199 

120. Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns Norðuramtsins .. 204 

125 Reikningur yfir tekjur og gjöld fátækra ekkna og  munaðar- 

lausra barna í Eyjafjarðarsýslu og Akureyri - 207 

126. Reikningur yfir tekjur og gjöld prentsmiðjusjóðs Norðuramtsins 208 

VI. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðsins 

Austuramtinu. 

103. Skýrsla um efnahag sýslusjóðanna í Austuramtinu ... 188— 189 

107. Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóðanna í Áusturamtinu 194 

111. Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Austuramstins 197—-198 

114. Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Austuramtsins... 199--—-200 

117 Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Åusturamtsins 200 

121. Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns Austuramtsins 205 

122 | Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Guttorms prófasts 

Þorsteinssonar BARA ker are 205 

123, Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Pjeturs sýslumanns 

Þorsteinssonar 206 

VII. Sjóðir prestaskólans. 

42. Reikningur prestaskólasjóðsins,.. . 71 

42. Reikningur gjafasjóðs Halldórs Árnasonar 71—72 

VILE. Uandsbankarelkningar. 

73. Ágrip af reikningi landsbankans 1. oktbr. til 31. desbr. 1897… | 98-—99 

74. | Ågrip af reikningi landsbankans 1. januar til 31. marz 1898 100— 101 

127. { Ágrip af reikningi landsbankans 1. apríl til 30. júní 1898 .… j208— 210 

145. Ágrip af reikningi landsbankans 1. júlí til 30. septbr. 1898... 2214—226 

156. Reikningur yfir tekjur og gjöld landsbavkans 1897 259--256 

IX. Söfnunarsjóðurinn. 

48. Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðsins .. 71—78 

X. Ymsir reikningar. 

2. Reikningur yfir tekjur og gjöld fiskimannasjóðs Kjalarnesþings. 15 

13. | Reikningur styrktarsjóðs skipstjóra og stýrimanna við Faxaflóa. 15  



Nr. | Dagsetning. 

14, | 

22 

7
 

to
 

91. 

143. 

146-151. 

160. 

  
22. júlí 

  

Fyrirsögn. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Jóns Sigurðssonar legats.. 

Reikningur vfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Jóns Sigurðssonar til 

Svarfaðardalshrepps BARNA 

Reikningur yfir tekjur og gjöld framfarasjóðs Jóns prófasts 

Melsteðs og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteðs ... 

| 
| tal. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld þúsund ára afmælissjóðs Eyja- | 

Reikningur yfir tekjur og gjöld hins íslenzka biflíufjelags 1896 

Reikningur Prestsekknasjóðsins fyrir 1892, 1893, 1894, 1895, 

1896, 1897 BN 
Reikningur yfir tekjur og gjöld hins íslenzka biflíufjelags 1897 

Amtsráðsfundaskýrslur. 

Skýrsla um fund amtsráðsins í Suðuramtinu. 

i—4. Framlagðir ýmsir reikningar til endurskoðunar … 140 

5. Um ráðstafanir gegn útbreiðslu fjárkláða ... ... 140 142 

6. Skýrt frá að landshöfðingi hafi ákveðið, að dýra- 

læknirinn í Suðuramtinu og Vesturamtinu skuli 

hafa bústað í Reykjavík ... ... 142 

7. Um ráðstafanir snertandi stofnun alls sherjarbún- 

aðarfjelags ... 149 

8. Um ráðstafanir viðvíkjandi heilbrigðisástandi 

manna . AAA mee 142—143 

9—10 Um årskurdun reikninga. BR … 200.04. 143 

ll. Yfirfarin endurrit úr gjörðarbókum sýslunefnda 143—144 

12. Um hallæri í Vatnsleysustrandarhreppi ...  .. 144—145 

13. Um ástand styrktarsjóða alþýðu ... .. ... 145—146 

14. Um bólusetning fjár gegn bráðapest —... ... .… 146 

15. Um breytingá yfirsetukvennaumdæmum Rangárvalla- 

syslu i gu0 sne eee eee een enn en ker ner .… 146 

16. Um breyting á yfirsetukvennaumdæmum Skaptafells- 

sýslu vestari AT 

7. Um lögferjuna í Óseyrarnesi AR ver eee me, 147 

k
a
 
p
e
 

GL
 

Um samning fyrirmyndar fyrir skýrslur um skoð- 

anir, sbr. horfellislögin .. ……. .…. 147—148 

19. Um sjerstaka reikninga yfir brúargjörðargjald —... 148 

20. Um rannsókn á brúarstæðum á nokkrum ám í Ár- 

nessýslu 148 

21. Um úrskurð „sýslunefndarinuar í Gullbringu- og 

Kjósarsýslu um að fella úr hreppavegatölu vegar- 

katla einn …. .…. … . mee er er 148 

(140—153 

 



97 

  

Dagsetning. 

21. júlí 
    

| 

  

Fyrirsögn. 

Samþykkt að fella úr sýsluvegatölu vegarkaflann 

frá Engidal að Garðshlíð í Kjósar- og Gullbringusýslu 148 

Samþykkt að taka í sýsluvegatölu tvo vegarkafla í 

Árnessýslu 148 

Álitið að sýslunefnd hafi heimild til að neita um 

flutning lögrjettar ... 0 148—149 

Neitað um fjárstyrk til  hússtjórnarskólans í 

Reykjavik 149 

Kvennaskólanum í Reykjavík veittur 100 kr. styrkur. 149 

Sæluhúsverðinum á Kolviðarhóli veittur 50 króna 

styrkur. 149 

Úrskurðaðir reikningar 0 000 00 er me re 149 

Bunadarskålinn å Hvanneyri .. … ... ... 149--153 

Búnaðarskólastjóra Hirti Snorrasyni veittar 200 kr. 

til utanfarar …. 153 

500 kr. veittar til kostnaðar við móttöku erinds- 

reka Udd-Fellow-reglunnar... ... 153 

samin áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins 

1899 IÐB 

kýrsla um fund amtráðsins í Vesturamtinu $—-10 júní 1898 

|(£ nýkosnir amtsráðsmenn): 

l—4t. Framlagðir ýmsir reikningar til  endurskoð- 

Jr 
S
T
 

UNA IÐA 

Umm styrktarsjóðinn pÞorvaldar minning€ .. .… 155 

Um ráðstafanir gegn útbreiðslu fjárkláða ... 155—158 

Um eftirlit með heilbrigðisástandi manna ... 158-—159 

Arutsráðið taldist eigi hafa vald til að samþykkja 

reglur um vörn gegn útbreiðslu berklasýki ... ... 159 

Um undirbúning allsherjar búnaðarfjelags ... .… 159 

11. Un fullnæging úrskurðs á sýslusjóðsreikningum 

Dalasýslu 1895— 1896 ... 2... 159—160 

13. Urskurðaðir reikningar ... ... ... ... .… 160 

Yfirfarin endurrit úr sýslunefndagjörðabókum 160— 161 

Samþykkt að sýslunefndin í Vesturbarðastrandarsýslu 

mætti jafna niður 800 kr. sem sýslusjóðsgjaldi ... 161 

Sömuleiðis sýslunefndin í Austurbarðastrandasýslu 

700 kr. 61 

samþykkt að vegurinn ylir Laxárdalaheiði Dala- 

sýslumegin og yfir Haukadalsskarð sje tekinn í tölu 

sysluvega 161 

Um samning fyrirmyndar fyrir skýrslur um skoð- 

anir, sbr. horfellislögin  ... … . 1T61 

'Blaðsíðu- 
| tal. 

154—167 

 



  

  

Nr. 

  

Dagsetning. 

    
3 

39. 

ð. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

  

Fyirsågn. 

Um sjerstaka reikninga fyrir brúargjörðargjald .… 161 ga 1 J g 
Staðfest reglugjörð um breyting á fjallskilareglu- 

gjörð Strandasýsla 2... 161 

-162   Um hag styrktarsjóða handa alþýðu .. ... 161- 

Neitað um staðfesting á fjallskilareglugjörð fyrir 

Austurbarðastrandarsýslu ... 2... 162 

Úrskurður um útsvarskæru ... … 162—163 

. Strandasyslu  vertt leyfi til að taka 1000 | 

jarðabótalár 63 

Um andi ning undir stofnun allsherjarbúnaðar- 

fjelags 2. 163 

Um frumvarp til nýrra fjárkláðalaga ... ... 163—164 

Samþykkt að sýslusjóður Dalasýslu megi veita allt 

að 300 kr jörðar á Tungnaá ... .…. .… 164 

    

Samþykkt lántökuleyfi handa Strand: 

   
    

lán 164 

Samskonar låutokuleyfi, lanid ad upphæd 1000 

handa Snæfellsne Hnappadalssýslu 164 

  

verði ákveðinn frá Borgarnesi 

  

164 

jarðarheiði 164 

Um að mælt verði með veiting 100 kr. af lands 

"a við ófærn á Haukadalsheiði ... 165 

Um flutning sýsluvegar …… … 0... 165 3 

  

vörðnhleðslu á Ofei 

  

sjóði til að 

  

  
Samþykkt að verja megi 550 kr. af sýsluvega- 

gjaldi Norðurfsafjarðarsýslu til gufubátsferða á Ísa- 

fjarðardjúpi 2... NR 6 út
 

samþykkt að  sýslunefndin í Vesturísafjarðarsýslu 

taki alt að 1000 kr. lán til sýsluvega ... ... .… 165 

Um undanþágu undan fyrirskipun um að að af- 

greiðslur til amtsráðsins frá sýslumönnum skuli 

komnar til forseta fyrir aprílmánaðar lok 65 

F
l
 

jr
 

co 
mn 

  

Neitað fjårveiting til hússtjórnarskólans í Rvík. 

Tilkynnt, að landshöfðingi hefði ákveðið dýralæknis- 

setur fyrir Suðurantið og Vesturamtið í Reykjavík 165 

t 

Kvennaskólannm í Reykjavík veittar 100 kr... 16 

Búfræðingi neitað um styrk til utanferðar |... ... 16 

Júnaðarskólinn í Ólafsdal... 2... 165—166 
Um breyting á lántöku til tóvinnuvjelastofnunar- 

innar í Ólafsdal 0. 166 

Samþykkt áætlun um tekjur og gjöld jafnaðar- 

sjóðsins 1899... . nr 166—167 

tal.



  

Dagsetning. 

  

—- — skýrsla um aðalfund amtsráðsins í 

1. 
9 

6. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

Fyrirsögn. 

1898 

amtsraðsmanna 

Norðuramtinu 

Samþykktar kosningar nýrra 167 

  

—5. Úrskurðaðir ýmsir reikningar 167—-169 

Um að reikning vanti viðv. bryggjugjörðinni hjá 

Blönduósi FRA 169—-170 

Um varnir gegn útbreiðslu fjarkláða 170 

Yfirfarin endurrit af gjörðabókum 170 

Um eftirlit hreppsnefnda með hei 

manna RNA 

Samþykkt fjallskilareglugjörð fyrir Húnavatassýsli 171 

Um refaeyðslu ... 

Samin fyrirmynd fyrir skýrslu hreppsstjóra sam- 

kvæmt horfellislögunum 0 00 mee mee kue 

Veittar 1500 kr. til 

Um undirbúning 

spítalabyggingar á Akureyri 

undir stofnun  búnaðarfjelags 

7 fyrir allt landið mee eee ere are aar 171—172 

15. Um lenging námstímans á bunadarskålunum .… 172 

16.—17. Um Þbúnaðurskólann á Hólum 172—173 

18. Samþykkt að leggja megi niður lögferjuna á Kára- 

stöðum … 173 

19. Um flutning å sysluvegi …… ……. ……. .…. …. . 173 

to
 

od
 

Samþykkt að jafna megi niður 20 a. á hundr. til 

sýslusjóðs Sk 

Samþykkt að sýslunefndin í fjarðarsýslu taki 

að ábyrgð á 2500 Akrahrepps 

til afrjettarkaupa mee eee eee eee rer sr, 173 

Sömuleiðis að sama síslanefnd taki að sjer áby 

agafjarðarsýslu 

  

sjer 

    

á 2000 kr. láni samskonar handa Staða hreppi. 173 

Sambykkt ad sýslunefnd Húnavatnssýslu taki 

2200 króna brúargjörðar á  Ytri-Laxá og a lån til 

Vesturå enken een ere are res rer mens 173 

Samþykkt að sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu taki 3000 

kr. tóvinnuvjelalan (viðbótarlán) 2... 178 

Sömuleiðls að sama  sýslunefud taki 2000 króna 

lán handa spítalabyggingu á Akureyri ... 

Samþykkt fjárveiting og lántaka handa sýslusjóði I J sd 3 => . J 

Eyjafjarðarsýslu til Hörgárbrúarinnar 

Um útlán pantaðra bóka frá amtsbókasafninu 174 

— 29. Veittur styrkur af prentsmiðjusjóði Norðuramts- 

ins mm. My se se eee ae ken see 174 

Veittur kvennaskólanum á Ytriey og kvennaskóla 

Eyfirðinga 300 króna styrkur hvortm ... . … 174 

Neitað Sigurði Sigurðssyni um styt' til að lær a Í 

Blaðsíðu- 

| tal. 

| 

| | 

j 

 



XII 

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðsiðue 
| tal. 

Noregi að bólusetja sauðfje gegn bráðapest ... ... 174 

32.  Neitað Guðjóni Guðmundssyni um styrk til að 

stunda búfræðisnám í Noregi 4 

33.  Fjárræktarfjelagi Suðurþingeyjarsýslu veittur 150 

króna styrkur 0 000 0000 see me ne 174 —175 | 
| 34. Samþykkt að verja 100 kr. til jarðarhúsa á Einars- | 

stobnm 20 175 | 
35. Samþykkt að fá útborgað 400 kr. innritunarskir- | 

teini tilheyrandi bråarsjådi amtsins  .…… … … 175 

36. Um úrskurð í útsvarskærumáli kaupfjelags Þing- 

eyinga ss  LTÐ 

37.  Samin áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs- . sg) ] , 
ins 1899 … 175 

99 | 22. júlí (Skýrsla um aðalfund Ansturamtsins 11.—14. júlí 1898. 176—183 
I. Samþykktar kosningar nýrra amtsráðsmanna .… 176 
2.—-3. Lagðir fram og endurskoðaðir ýmsir reikningar 176 
4. Yfirfarin erdurrit úr gjörðabókum sýslunefnda ... 176 

5.—7, Um varnir gegn útbreiðslu fjárkláða —... 177--178 

8. Um undirbúning undir stofnun búnaðarfjelags 

fyrir alt landið 2 0 178 

9. Um lenging námstímans á búnaðarskólunum .… 178 
10. Um eftirlit hreppsnefnda með heilbrigðisástandi 

manna mee 178—179 
ll. Samþykkt 1500 króna lántaka handa sýslusjóði 

og sýsluvegasjóði Austurskaptafellsséslu .. ... 179 

12. Um eyðing refa  .…… ……… GG 0 00 179 

13. Um útvegun á bóluefni til bólusetningar á sauðfje 

gegn bráðafári ... 179 

14.  Neitað Sigurði Sigurðssyni á Draflastöðum um 

styrk til að læra í Noregi að bólusetja sauðfje 
| gegn bráðafáti 00 su 0 179 

| 15. Samþykkt að sýslunefndin í Norðurmúlasýslu taki 

| 2000 króna lán handa spítala á Seyðisfirði .…… … 179 

| 16. Samþykkt að fá innleyst 5 innritunarskírteini 179—180 
| 17.—20. Urskurdadir reikningar ... ... … 180—181 

( 21.  Samin fyrirmynd til bráðabyrgða fyrir skýrslur 

| hreppsstjåra samkvæmt  horfellislåogunum =... >... 181 
| 22,—23, Um båkasafn Austuramtsins  … . … 1... 181 

=
 Veittar 300 kr. til spítalabyggingar á Seyðisfirði 181 

Veittar 50 kr. leizfimis. og skotfjelagi Eskifjarðar 181 o
t
 

Veittar 150 kr. hússtjórnarskólanum í Reykjavík 181 

Veittar 100 kr. hvorum kvennaskólanum í Ytriey RO
 

RS
 

RO
 

LO
 

1
0



XIII 

  

- - ———... 

| . BN aðsiðu- 
Nr. | Dagsetning. | Fyrirsögn. Sa n 

| | 

og I Eyjafirdi 0 20 22  1SI--152 

28. Skapta ritstjóra Jósepssyni veittar 200 kr. i vidur- 

kenningarskyni fyrir að hafa stofnað bókasafn Aust- 

uramtsins 82 

29. 3reytt skipun  yfirsetukvennaumdæma Suður- 

mulasysin 182 

30. Skorað á ráðgjafannn að styðja að því, að hinn | 

fyrirhugaði frjettaþráður verði lagður í land á Aust- 

fjörðum ÍR? | 

31. Samin áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins 

1899 HARA 2183 

Ymsa:r greiðslur úr landssjóði | 

samkvæmt fjárlögunnm 1898—1899. 

13. gr. A. b. 2. Bráðabvrgðauppbót handa fátækum  presta- 

köllum  ... ES ke ren rr re | 72 

13. gr. A. b. 6. Styrkur til uppgjafapresta og prestsekkna =... 106—-108 

10. gr. C. £. b. Styrkur til búnaðarfjelaga .. ARA … 183—136 

13. gr. B. 6. b. 1. Styrkur til barnaskóla BAR ke 248 

13. gr. B. 6. b. 2. Styrkur til sveitakennara … ... ... .… 261—265 

Lán til jarðabóta on 266 —267 

Anglýsingar am útkomin lög o. Á. 

(9, 73, 79, ST, 137, 249. 

Embættaskipun og sýslana, veiting og lausn. | 
8, 16, 86, 102, 108, 136, 214, 248, 267. | 

Auglýsingar um óveitt embætti og syslanir | 

| 78, 86, 102, 108, 136, 214. | 
| | 
Heiðursmerki, 78, 86. | 

Heidursgjafir, 136. 

'Einkarjettur, 267. 

Konsúll, 214. | 

| , . , 1. | 
Ferðaáætlanir pósta og póstæufuskipa og fl. 

Áætlun um 6.-15. ferð landpóstanna 1898 29—39 

Åætlun um ferðir landpåstanna 1899 2... 1982— 243 

Ferðaáætlun póstænfnskipanna milli Kaupmannahafnar og | 

Leith 1244 —-247



Registur 

nafna og orða. 

  

—
 

engisverzlnn, 216—218,   

  

Mm lissjodur Eyjafjarðar, 1 

Akureyri, verðlagsskrá, 6364. 

220. 
  

Ål tamýrarkirkja, 

Amtsbókasöfn, sjá bókasöfn. 

Arnessýsla: sýslusjóðsreikningur, 184; sýslnvega- 

krá, 41 — 42. 

  

sjóðsreikningur, 160; verðlagss 

Arniea, tinetura a., um að eigi skuli greiða toll 

af t. a, 18— 19. 
A ; 7 Årni verzlur 

maður, 16 

A sólfsskálakirkja, lán. A sólfsskálal Já, 

GS 

  

yfirskattanefndar- 

  

27 

vætlun, sjå postferdaåætlanir. 

B. 

Barðastrandarsýsla, verðlagsskrá, BA: 54; 

hluti: sýslusjóðereikningur, 186; sýslnvegas 

austur- 

jðs- 

reikningur, 192; vesturhluti: sýslusjóðsreikn- 

    

ingur, 1656; sýsluvegasjóðsreikningur, 191. 

Barnaskólasjóður Thorkil!ii 

    

i, (ð—'t 

Barnstúlga, 218— 219; 248—951 

Benedikt Kristjánsson præp. hon. settur prófastur, 

108. 

Biflíufjelagsreikningur 1896, 223; 1897, 266. 

Bjarni Jensson, hjeraðslæknir, 214. 

Sjarni skipstjóri Kristjánsson, yfirskattanefndar- 

maður, Í6. 

Bjarni amtmaður Þorsteinsson; guilbrúðkaups- 

sjóður, 14. 

Bókasöfn, reikningar: Vesturamtsins, 203--204, 

Norðuramtsins, 204, Austuramtsins, 205; lands- 

bókasafnsreikningur 202—- 203 

Bólusetningarreglugjörð, 109—-111. 

Borgarfjarðarsýsla: —sýslusjóðsreikningur, 185; 

sýsluvegasjóðsreikningur, 190;  verðlagsskrá, 

45—46. 

Borgarkirkja, seld kirkjujörð, 

Brauðaskipti, 8%. 

  

Búnaðarsjóðir: Vesturamtsins 198—199; Norður- 

amtsins, 190; Anstnramtsins, 199 — 200. 

Búnaðarskólasjóðir: —Suðuramtsins, 200 —201; 

Vesturamtsins 201-—-202; Ansturamtsins, £09. 

ísgeirsson, póstafgreiðslumaður á Stað, 248. 

Cc 

Christine Guðmundsson, holdsveikraspitalaráðs- 

kona, 102. 

Búi 

D. 

a: syslusjodsreikningur, 186; sysluvega-   Dalasys 

Sing 192; verðlagsskrá, 51 — 52. 

a, lögð niður, 229. 

  

E. 

Einar Benediktsson, landsyfii rjettarmálfærslumað- 

ur, 109. 

Einkarjettur, 267. 

Elisabet Jónsdóttir, póstafgreiðslukona, 248. 

Endurgreiðsla á tolli; 19. 

Eptirlaun prestsekkju, 2—3. 

Eptirlaun, synjun staðfestingar á lögum um eptir- 

laun, 9. 

Erindisbrjef handa lækni og sýslunarmönnum 

gjaldkera, 

  

holdsveikraspitalans í Laugarnesi 

119 -121; húsmóðurinni, 116; lækni og yfirum- 

sjónarmanni, 114—115; ráðskonn, 118—119; 

ráðsmanni, 1l(—118. 

Eyjafjarðar afmælissjóður, 132 

Eyjafjarðarsýsla: sýslusjóðsreikningur, 188;     
vegasjóðsreikningur, 193; verðlagsskrá, #3 —6!. 

F 

Fátækra ekkna og föðurlansra barna styrktar- 

gur, 207. 

Fischers styrktarsjóður, 18. 

  sjóður, reiknin 

Fiskimannasjóður Kjalarnesþings, reikningur, 14 

—15



XV 

Fiskiveiðasamþykkt: fyrir Nordurisafjardarsyslu 

og Tsafjarðarkaupstað, 105—106; fyrir Stranda- 

32; 

Fjallskilareglugjörð fyrir Húnavatnssýslu, 

182 fyrirf 

Fjárkláði og önnur 

sýslu, Í 
122 

Strandasýslu, breyting, 138. 

'mjun stað- 
   

næm fjárveikindi, 

festingar á lagafrumvarpi um f, 0. 6. f. 79—81. 

Framfarasjóður Jóns prófasts Melsteðs og frú 

Steinunnar Bjarnadóttur Melsteðs, reikningur, 

97. 

Framtærslumál: barnsfúlga, 218—219 og -49— 

framfærsla þurfamanns, 3— 4. 

Friðrik Hallgrimsson,  holdsveikraspítalaprestur, 

214. 

Frímerki, út af þingsályktun, 187— 158. 

Gr. 

103. -104 

Guttorms 

Gigas's styrktarsjóður, 
Gjalasjóðir, reikningar: prófasts Þor- 

205; 

7—8; 

steinssonar, Hannesar prestaskólakennara 

sonar,     Jóns 

til 

Árnasonar, 

Svarfaðardalsbrepps, 

206. 

Jóns Sigurðssonar 

Pjeturs sýslumanns 

Gjöf Halldórs Andrjessonar, reikningur, 

Guðmundur Böðvarsson, ráðsmaður, 108 

Guðmundur hjeraðslæknir Hannesson, 

nefndarmaður, 16. 

Gufubátsferðir um Ísafjarðardjúp, (0. 

T == s Þorsteinssoar 

Gullbringu- og Kj sýslusjóðsreiknir     
  

sýsluvegasjóðsreiknir 

  

184; ir, 190, vegagjörð- 

arlán, vi; verðlagsskrá, 43— 414. 

Gullbrúðkanpssjóður Bjarna amtmanns Þorsteins- 

Hannesdóttur, 14. 

gjafasjóður, 205. 

sonar og frú Þórunnar 

Guttorms prófasts Þorsteinssonar 

H. 

Halldórs Andrjessonar gjöf, T1—'2. 

Halldór Ó. Þorsteinsson prestur, lausn, 56. 

Hannesar Árnasonar gjalasjóður, T—S. 

Heiðurspeningur, 78. 

Heimilisboðorð handa holdsveikraspttalanum, 113 

—114. 

Hjálmar Sigurðsson, gjaldkeri, 108. 

Hjeraðslæknisembætti laust 109, 108, 214; veitt, 

8; 248 

Hlunnindi 

  

handa sparisjóði, sj 

Hof í Vopnafirði laust, 136. 

Holdsveikraspitalinn í Laugarnesi: 

vist, 104; auglýsing un að hann sé fullgjör, 

auglýsing um 

231; auglýstar lausar sýslanir, 78; erindisbrjef 

handa: gjaldkera, 119—121; húsmóður, 116; 

lækni, 114—115; ráðskonu, 11S— 11: ráðs- 

  

  

    

manni, 117—1I8; heimilisboðorð, 113—114: 

reglugjörð, 111--113 

Holdsveikraspitala; 1 Hjálmar Sigurðsson, 

108. 

Holdsveikraspitalalæknir Sæmandur Bjarnhjeðins 

son, 108. 

Holdsveikraspítalaprestur Friðrik 

214. 

Hallgrímsson, 

Holdsveikraspítalaráðskona Christine Guðmunds- 

1085. 

Hosdsveikraspitalardådsmadur 

108. 

Holtsprestakall, 

son, 

Gruðmundur  Böð- 
varsson, 

      Hreppavegag)    

  

Húnavatnssýsla : fjallskllareglugjörí 

    jóðsreikninguir, 
193; 

  

ingur, verðlagsskrá, 

Snæfellsness- Hundalæknir fyrir 

  

og ; Strandasýsla 96—- 
7 97 

húsmenn,          

kirkjajarðir. 58 

59--90. 
ert (4 

Inn borningsrjettur, 

Ísafjarðarkaupstaðu fj festa á landi Ísafjarð- 

105—108, 

        

  

rkaupstaðar, 81; fískiveiðasamhykkt, 

verðlagsskrá, 

Ísafjarðarsý 

fiskiveiðasam þykkt, 

185, 

verðlazsskrá 55 —50 :noeðarhluti: 

105— 106; sýslusjóðsreikn- 

ysluvegasjóðsreikningur, 191; 

sa— 186; 

    

    
vesturhluti: sýslusjóðsreikningur, 1 

191. 

  

sýsluvegasjóðsreikningur, 

J. 

Suðuramtsins, 195, 

197; 

Jafnaðarsjóðsreikningur Vest 

Norðuramtsins, 

UD, 

ramtsins, 196; Austur- 

amtsins, 194—1 

Jakob söðlasmiður Gíslason, attanefndar 

maður, Í6. 

  

Jarðabótalán, 206 — 207. 

Jari eldasjo Burinn, reikningur, 12— 13. 

Ólafsson, Jóhannes þe ist ba før teiðsluimaður 

Jón Jónsson, hjeraðslæknir, 8 
1 

farasjo0ur, 97. 

Svarfaðardals- 

Jón prófastur Melsteð, fram 

Jóns Sigurðssonar gjal asjóður til 

hrepps, 32. 

Jóns Sigurðssonar legat, reikningur, 15--16. 

Jón Vídalin breskur konsúll, 211. 

Jón Þorsteinsson, prestur, lansn, 257. 

Jónas Jónasson prófastur, 66.



XVI 

K. 

Kennari við stýrimannaskólann, 136. 

Kennsla í lærða skólanum og gagnfræðaskólanum 

á Möðruvöllum, 215—216. 

Kirkjubygging á Skollhól, 221. 

Kirkjujarðir,  makaskipti: Hvammskirkju, 85; 

Skarðsþingaprestakalls, 87; Stafholtskirkju, 90. 
Kirkjajarðir seldar: Borgarkirkju, 85; Hvamms- 

kirkju, 88; Reykjavikur dómkirkju, 109. 

Kirkjulán 220. 

Kirkjusjóður, hinn almenni, skýrsla og reikningur, 

210—214. 

Kjartan Helgason, prófastur, 8. 

Kjörgengi kvenna, synjun staðfestingar á laga- 

frumvarpi um kjörgengi kvenna, 74. 

Konsúll brezkur, 214 

Kristjáns konungs níunda styrktarsjóður, 224. 

Kvenna kjörgengi, 74. 

L. 

Lagaskóli, synjun staðfestingar 

um lagaskóla, 73—74 

í lagafrumvarpi   Lagasynjanir, 9, 9—19, 73—74, 74, 79—81, 81— 

84, 215—216, 216, 218. 

Lambseldi, 5—6. 

Lán handa prestakalli, sjá prestakallalán 

Landeyjaþing, laust, 86; veitt, 135 

Landsbankareikningar 98—99, 100—101, 

210; 924— 996. 95 
Landsbókasafnsreikningur, 202— 03. 

208— 
— 256. 

  

Landsreikningurinn, <8—89. 

Landsyfirrjettarmålsfærslumenn, 102. 

Lausamenn og husmenn, synjun um staðfestingu á 

lagafrumvarpi um breyting å 

1, og h., 81—84, 

Leidarvisir fyrir gæzlustjåra landsvitanna, 6—7. 

löggjöfinni um 

Le Hegarat, Leon, sæmdur heiðurspeningi, TS. 

Lotteri, 90—91. 

Ludvig Knudsen, leystur frå prestskap 1.6. 

Læknahjeruð, synjun staðfestingar á lagafrum- 

varpi um skipun læknahjeraða, $— 12. 

Læknisembættið við holdsveikraspitalann 

86, veitt, 108. 

Læknishjerað, sjá hjeraðslæknisembætti. 

Lærði skólinn, um breyting á kennslunni á hon- 

um, 215—216 

Lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík, viðauki, 228. 

M. 

Magnús Jóhannsson, settur hjeraðslæknir, 136. 

Magnús Þorsteinsson, prestur, 136. 

Manntalsþinghá sjerstök, 75 

laust, 

Minningarsjóður lektor theol. Sigurðar Melsteðs gars) 8 , 
skipulagsskrá, 92-—93. 

Myrasýsla: sýslusjóðsreikningur, 187; sysluvega- J , ) J gur, ð 8 

192; verSlagsskrå, 47—48. 

Möðruvallaskólinn, um breyting á kennslunni á 

honum, 215—216. 

sjóðsreikningur, 

  

N. 
Norðurmúlasýsla : sýslusjóðsreikningur, 188; 

sýsluvegas/óðsreikningur — 194;  verdlagsskrå, 
67—68 , 

0, O. 
Oddur Gislason, landsyfirrjettar málsfærslumaður. 

102. 

Ólafur Daviðsson, póstafgreiðslumaður, 218. 

Ólafur Thorlacius, settur hjeraðslæknir, 108. 

P. 
Páll amtmaður Briem, yfirskattanefndarmaður, 16. 

Páll Halldórsson kennari, 136. 

Pjeturs sýslum. Þorsteinssonar gjafasjóður, 206. 

Póstafgreiðslumenn, 248. 

Póstferðaáætlun“ fyrir landpóstana (1898), 22— 

32; (1899), 232—24:;; fyrir póstgufuskipin, 244 — 

247. 

Póstsendingar pósthúsa milli þarf eigi að frigera, 

219. 

Prentsmiðjusjóður Norðuramtsins, 208. 

Prestaköll: laus 86; 108; 186; sett í, 102; 2:14; 

veitt, 136. 

Prestakallalán handa: Breiðabólsstaðarprestakalli 

í Vesturhópi, 17; Hjarðarholtsprestakalli, 4—5, 

Holtsprestakalli, 21; Hvammsprestakalli í Lax- 

árdal, 92; Hvanneyrarprestakalli, 1T—18 (breyt- 

ing, 86); Kirkjubæjarprestakalli, 18; Rafnseyr- 

arprestakalli, 219—220; Suðurdalaþingum, 221 

— 222; breyting á lántökuleyfi: Á rnesprestakalls, 

S1—85; Kirkjubæjarklaustursprestakalls, 257. 

Prestaskólasjóðurinn, reikningur, "1. 

Presthólaprestakali, 214. 

Prestsekkju eptirlaun, 2—3. 

Prestsekknasjóðsreikningar 1892— 1597, 227—231. 

Prestsembætti, lausn, 86; 196. 

Prófastur settur, 108; skipaður, 8; 86. 

R. 
   Rafnseyrarkirkja 219—-220. 

Rafnseyrarprestakall, 219—220. 

sýslusjóðsreikningur, — 184; 

190;  verðlagsskrá, 

Rangárvallasýsla: 

sýsluvegasjóðsreikningur, 

59—40. 

Reglugjörð fyrir sjúkrahús Ísafjarðar, 20—22; 

stýrinannaskólann, 257—261; handa bolds- 

veikraspitalanum, lil--113; um opinberar bólu-
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setningar, 109—111; 

hundalækningar. 

Reykjavik, verðlagsskrá 48—44; viðauki við lög- 
reglusamþykkt, 223. 

Reykjavíkurdómkirkja, kirkjujörð seld, 109. 

S. 
Seyðisfjarðarkaupstaður, verðlagsskrá, 67— 68. 

Sigfús  vicekonsúll Bjarnarson, vara-yfirskatta- 

nefndarmaður, 16. 

Sigtryggur Guðlaugsson, settar prestur, 914. 

Sigurðar Melsteðs minningarsjóður, 92— 93. 

Sigurður Pálsson, hjeraðslæknir, 248. 

Sigurður Sivertsen, settur prestur, 102. 

Sjúkrahús Ísafjarðar, reglugjörð, 20—21. 
Skagafjarðarsýsla: — sýslusjóðsreikningar, 187; 

sýsluvegasjóðsreikningur, 193;  verðlagsskrá, 
61— 62. 

Skaptafellssýsla vestari: sýslusjóðsreikningur, 183; 

sýsluvegasjóðsreikningur, 189; verðlagsskrá, 35 

—86; eystri: sýslusjóðsreikningur, 189; sýslu- 

vegasjóðsreikningnr, 194; verðlagsskrá, 33—34 
Skarðsþingaprestakall, makaskipti kirkjujarða, 87. 
Skollhóll, kirkjubyggingarstaður, 221. 

Skúli fyrv. sýslumaður Thoroddsen, 

nefndarmaður, 16. 

Sólheimakirkja lögð niður, 229. 

Sparisjóðir, hlunnindi, 75; 138; 220— 291. 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: hundalækning- 

ar, 93—95; sýslusjóðsreikningur, 186—187; 
sýsluvegasjóðsreikningur, 192; vegagjörðarlán, 
91; verðlagsskrá, 49—50. 

Stafholtskirkja, makaskipti á kirkjujörð, 90. 

Stefán umboðsmaður Stephensen vara-yfirskatta- 

nefndarmaður, 16. 

Steingrímur Jónsson sýsíumaður, 102. 

Steinunn Bjarnadóttir Melsteð, framfarasjóður, 97. 

Strandasýsla: fjallskilareglugjörð, 13;; fiskiveiða- 

samþykkt, 132; hundalækningar, 95—97; sýslu- 

sjóðsreikningur, 185; sýsluvegasjóðsreikningur, 

191; vegagjörðarlán, 91; verðiagsskrá, 57— 58. 

Stokkseyrarhreppur, manntalsþinghá, 75. 

Stykkishólmskirkja, 220. 

Stýrimannaskólinn, reglugjörð, 257. 

Styrkur til utanfarar (á sýningu í Björgvin), 8 

Styrktarsjóðir, reikningar: 

W. Fischers, 13; fátækra ekkna og föðurlausra 

um hundalækningar, sjá 

yfirskatta- 

barna í Eyjafjarðarsýslu og á Akureyri, 207; 
skipstjóra og stýrimanna við Faxaflóa, 15. 
þeirra, er bíða tjón af jurðeldum, 12—13; 
þjóðjarðalandseta, 206—207; skipulagsskrá: V; 
Gigas' 103—104. 

  

Suðurdalaþing, lán, 221—229. 
Suðurmúlasýsla: sýslusjóðsreikningur, 189; sýslu- 

Vegasjóðsreikningur, 194; verðlagsskrá, 69—70; 
yfirsetukvennaumdæmi, 121. 

Svalbarðsprestakall laust, 108; setti, 214. 
Svalbarðsprestakall, 214. 

Sýslumannsembætti, veitt, 1092. 

Sýslusjóðsreikningar, 183 —189. 
Sýsluvegasjóðsreikningar, 189—194. 
Sæmundur Bjarnhjeðinsson, holdsveikra spitalalækn- 

ir, 108. 
Söfnunarsjóðsreikningur, 76 —78. 

T. 
Tálknafjarðar þingstaður fluttur, 99. 

Thorkillii barnaskólasjóður, 75 —76. 

Tíund, 109. 

Tíundarílagning, 220. 

Tollgreiðsla, 18—19, 19. 

Ú 
Útskálaprestakall, sett 1, 109. 

V. 
Í Vegagjörðarlán handa: Kjósar- og Gullbringusýslu, 

| Vestmannaeyjasýsla: 

91;  Snæfellsness- 

Strandasýslu, 91. 
og Hnappadalssýslu, 91; 

sýslusjóðsreikningur, 184; 
sýsluvegasjóðsreikningur, 189; verðlagsskrá, 
37—38. 

Vitagæzla, 6—7. 

Y. 
Yfirsetuk vennaumdæmi Suðurmúlasýslu, 191. 
Yfirskattanefndir, 16. 

Z. 

Zeuthen, F. V., 102. 

Þ. 

Þingstaður Tálknafjarðarhrepps fluttur, 92. 
Þingeyjarsýsla: verðlagsskrá, 65—65; veitt, 102; 

suðurhluti: sýslusjóðsreikningur, 188; sýslu- 
vegasjóðsreikningur, 193; norðurhluti: sýslu- 
sjóðsreikningur, 188; sýsluvegasjóðsreikningur, 
194. 

| Þjóðjarðalandseta styrktarsjóður, 206— 207. 
Christians IX, 224; | Þóroddstaður, laus, 136. 

Þorsteinn hjeraðslæknir Jónsson, riddari af danne- 
brog, 86. 

Þórunn Hannesdóttir, gullbrúðkaupssjóður, 14. 

Þurfamanns framfærsla, 3—4. 

Þúsund ára afmælissjóður Eyjafjarðar, reikningur, 
132.



               



Stjornartidindi B, I, i 

Útkomið í A.-deild Stjórnartíðindanna. 

Lög um brúargjörð á Örnólfsdalsá, undirskrituð af konungi 18, desember 1897 

(A, nr. 26, bls. 126— 127). 

Lög um brýrnar á Skjálfandafljóti í Þingeyjarsýslu, undirskrifuð af konungi s.d. 

(A, nr. 27, bls. 128—-129). 

Lög um að umsjón og fjárhald nokkurra landssjóðskirkna skuli fengið hlutaðeig- 

andi söfnuðum í hendur, undirskrifuð af konungi s. d. (A. nr. 28, bls. 150— 

133). 

Lög um lækkun á fjárgreiðslum þeim, er hvíla á Hólmaprestakalli í Suðurmála- 

prófastsdæmi og Staðarprestakalli í Barðastrandarprófastsdæmi, undirskrifuð af 

konungi s. d. (A. nr. 29, bls. 15 159). 

Lög um breyting då lögum um styrktarsjóði handa al þýðufólki, undirskrifuð af kon- 

ungi s. d. (A. nr. 30, bls. 186— 139). 

Lög um breyting á reglugjörð 3. maí 1848, 69. yr. og konungsúrskurði 26. sept. 

(853, undirskrifuð af konungi s. d. (A. úr. 31, bls. 140 141). 

Víiðaukalög við sóttvarnarlög Í. desember ÍSTð, undirskrifuð af konungi s. d. (A. 

nr. 32, bls. 142— 145), 

Lög um stækkun verelunurlóðarinnur á Eskifirdi, uudirskrifuð af konungi s.d. (A. 

nr. 53, bls. 144— 145). 
Lög um stækkun verælunarlóðarinnar á Nesi í Norðfirði, undirskrifuð af konungi 

s. d. (Á, nr. 34, bls. 146—-147). 

Lög löggilding verzlunarstaðar á Qrafarnesi við Grundarfjörð, undirskrifuð af kon- 

ungi s. d. (A. nr. 55, bls. 148— 149). 

Lög um löggilding verzlunarstadar á Firði í Múlahreppi í Barðastrandarsýslu, 

undirskrifuð af konungi s. d. (A. nr. 36, bls. 190 — 151). 

Lög um löggilding verelunarstaðar við Haganestik í Fljótum, undirskrifuð af kon- 

) 

2 ungi s. d. (A. nr. 37, bls. 192— 153). 
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verið talinn sem sveitarómagi, þangað til á árinu 1895, er honun, þá orðnum 16 ára, var 

veitt hjálp af sveitarfjelagi Dyrhólahrepps, og á síðastliðnu ári hefir honum verið ráðstafað 

sem heilsulau um ómaga á kostnað sama hrepps. Þar sem þjer nú hafið álitið, að þótt 

styrkur sá, sem veittur var á árinu ISS, Ólafi til framfærslu, verði að skoðast sem veittur 

móður hans, og þótt það því aðallega sje hennar hreppshelgi, sem ákveðin sje við ómaga- 

skiptinguna, þá megi samt án efa telja það víst, að það hafi verið barnið, sem haft hafi verið 

fyrir augum við skiptinguna, og móðurinni eptir því úthlutað til Dyrhólahrepps með barninu, 

hvað einnig virðist vera hinn eðlilegasti skilningur á þessari ráðstöfun, þannig, að hinn nú- 

verandi Dyrhólahreppur hati tekið Ólaf að sjer um leið og móður hans, þá get jeg eigi verið 

yður samdóma wn þetta, því enginn, sem ekki er orðinn 16 ára, verður álitinn að hiegja af 

sveit, þótt lagt sje fram fje honum til framfærslu úr sveitarsjóði, heldur er slíkur styrkur 

veittur þeim, sem ber að framfæra hlutaðeiganda að lögnm, og skyldi slík framfærsluskyld 

persóna eigi vera til, þá er sá, sem framfærslnna þiggur, skoðaður sem byrði, er hvílir á 

sveitarfjelaginu sjálfu, sem kemur að öllu leyti í stað hinnar framfærsluskvldu persónu, þang 

að til ómaginn er orðinn fullra 16 ára. Þá fyrst er einnig framfærslurjettur hans gagnvart 

því opinbera miðaður við hinn svonefnda fæðingarhrepp hans, og í því tilfelli, sem hjer liggur 

fyrir, er fæðingarhreppur hans hinn formi Dyrhólahreppur, ekki hinn núverandi Dyrhólahrepp 

ur, eins og hreppsnefndin í Hvammshreppi virðist vilja halda fram, enda var sá hreppur alls 

ekki til, þá er Ólafur Þórðarson fæddist. Þótt hann sje nefndur í skiptagjörðinni sem til 

heyrandi hinum nýja Dyrhólakreppi, en eigi móðir hans, þá verður þetta eigi skilið óðruvísi, 

en að einungis sje höfð fyrir angum framfærsla hans, á meðan hann væri á ómagaaldri, og 

getur alls eigi haft þá verkun, að hann ætti að fræmfærast af Dyrhólahreppi hinum nýja, ef 

hann yrði þurfandi styrks eptir 16 ára aldurinn, án þess að hafa áunnið sjer sveit annars- 

staðar, en ef þetta væri svo, þá hefði átt að telja upp við skiptinguna öll börn undir 16 ára 

í hinum forna Dyrhólahreppi, sem þar áttu fæðingarhrepp. Það atvik, að Olafur Þórðarson 

er nú orðinn þurfandi sveitarstyrks, eptir að hann varð 16 ára að aldri, er að skoða sem 

sveitarþyngsli, sen síðar ern komin til, og eiga rót sína Í fjelagsskap þeim, sem áður átti 

sjer stað milli hinna nýju hreppa. 

Samkvæmt þessu, sem jeg þannig hef tekið fram, er fyrnefndur úrskurður yðar úr 

gildi felldur, og er hjer með ákveðið, að framfærsla Ólafs Þórðarsonar, eptir að hann varð 16 

ára, skuli hvíla á báðum hreppunun, Hvammshreppi og Dyrhólahreppi, eða hinum forna 

Dyrhólahreppi, eptir því hlutfalli, sem ákveðið var við skiptingu hreppsins í tvö sveitarfjelög, 

og ber Hvammshreppi að endurgjalda hinum núverandi Dyrhólahreppi að tiltölu framlög þau, 

sem þegar hafa átt sjer stað. 

Þetta gefst vður hjer með þjennstusamlega til vitundar yður til leiðbeiningar og 

birtingar fyrir hlutaðeigendun. 

Brjef landshöfðingja t/! stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um lantökuleyfi handa 
. prestakalli. — Samkvæmt beiðni prestsins að Hjarðarholti í Dölum, præp. hon. 
Jóns Guttormssonar, og tillögum yðar, herra amtmaður, og yðar, herra biskup, 

í þóknanlegu brjefi, dagsettu 25. oktbr. f. á. vil jeg hjer með veita samþykki 

mitt til þess, að nefudur prestur taki 2500 kr. embættislán upp á tekjur presta- 

kallsins til að byggja á prestssetrinu Hjarðarholti íbúðarhús úr timbri, tviloptað, 

10X12 álnir að stærð, með steinlímdum kjallara undir því öllu og að öðru leyti 

með því fyrirkomulagi, sem uppdráttur sá bendir til, er fylgdi með ofannefndu



brjefi stiptsyfirvaldanna, Enn fremur er lántökuleyfl þetta þeim skilyrðum 

bundið, að eigi verði útborgað meir en helmingur lánsins fyr en sannað er með 

reglulegri skoðunargjörð þar til útnefndra manna, áð húsið sje fullejört og í á- 

skildu standi. að lánið verði ávaxtað og endurborgað af tekjum prestakallsins á 

25 árum samfleytt frá lántökudegi að telja með jöfnum afborgunum, að húsið 

með eldavjel og nauðsynlegum ofnum verði eign prestakallsins, enda mega þá 

niðurfalla eptirnefnd bæjarhús: baðstofa, tvenn þvergöng, bæjardyrahús, búrhus, 

stofuhús og eldhús, að það verði allt járnvarið að utan, en málað að innan, að 

sannað sje á fulltryggjandi bátt, að húsið sje traust og vel vandað, að húsinu 

sje undir eptirliti prófasts haldið í eldsvoðaábyrgð tvrir 3000 krón. að minnsta 

kosti og að presturinn eða dánarbú hans skili húsinu við burtför hans eða frá- 

fall í gildu standi eða með fullu álagi. 

Þetta er stiptsyfirvöldunum hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið 

til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Brjef landstöfðingja 7/7 stiptsyfircaldanna um lambseidi. —— Með þóknaulegu 

brjefi, dagsettu 28. þ. m. hafið þjer. herra amtmaður, og þjer, herra biskup, látið 

mjer í tje skoðun yðar um erindi frá ekkjunni Jónínu Þóreyju Jónsdóttur á 

Höfnum, þar sem hún spyrst fyrir um, hvort hún sje skyld til að fóðra 2 lömb 

fyrir sóknarprest sinn, svo sem hann hafi krafizt af henni, fyrir það. að hún 

hafi 2 jarðir undir til ábúðar í prestakallinu, og hafið þier tekið fram það, sem 

hjer segir. 

Að vísu sje svo sagt í landshöfðingjabrjefi 4. mai 1880 (Stjtíð. 1880 B. 

bls. 104. að hafi maður útibú á jörðu, er sjerstaklega sje metin til dyrleika, þá 

beri honum að greiða öll lögboðin gjöld einnig af útibúsjörðinni, þar á meðal 

lambsfóður. enda muni sama skoðun hafa komið fram Í nokkrum stiptsvfirvalda- 

úrskurðum um það leyti, og virðist það álit þá hafa ráðið mestu, að lambseldið 

væri gjald, sem hvíldi á jörðum sem lögbýlum, samkvæmt jarðabókinni, en væri 

ekki persónulegt gjald á ábúanda. 

En þessa skoðun tjáizt þjer eigi geta fallizt á. Samkvæmt lözgjöfinni og 

eðli gjaldsins, sem og eptir ýmsum gömlum ákvörðunum og fornri venju virðist 

heytollsskyldan ölln fremur verða að skoðast sem persónulegt gjald, er hvíli á 

íbúum prestakallsins, þeim er grasnvt hafa, án þess greinarmunur sje á því 

gerður, hvort þeir hafi að eins part úr jörðu, heila jörð eða fleiri jarðir undir í 

prestakallinu. 

Loks skýrið þjer frá því, að Í samræmi við þá skoðun, er stiptsyfirvöld. 

in þannig hafa látið í ljós, hafi fallið að minnsta kosti 3 stiptsvfirvaldaúrskurðir 

á þá leið, að bónda, sem hefir tvær jarðir undir í sama prestakalli, beri ekki 

fyrir þá sök skylda til að greiða sóknarpresti sínum meira en einn heytoll. 

Út af þessu skal yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til 

þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar fyrir spyrjandanum, að jeg verð alger- 

lega að fallast á skoðun yðar í þessu máli, að því viðbættu, að málið heyrir und- 

ir úrslit dómstólanna, 
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AR £ . ri 2 . Leiðarvísir 
fyrir 

tæzlustjórann við landsvitana við Faxaflóa. 

1. er, 

Gæzlustjóri skal hafa á hendi aðalumsjón um hina ofanskráðu vita, skipa 
fyrir um allt, sem hann álítur að gera þurfi vitunum til viðhalds og sömuleiðis 
til viðhalds á íbúðarhúsum og öllum húsakvunum vitans, og yfir höfuð um allt, er 
mev þarf til þess, að þeir sjeu í góðu lagi. 

2. gr. 
Hann skal hafa á hendi alla reikningsfærslu vitanna og senda lands- 

höfðingja reikningana með greinilegum fvlgiskjölum í lok hvers árs, ritaða í 
tvennu lagi. 

5. gr, 
Við lok hvers vitaårs (15, mai) skal hann senda landshöfðingja greini- 

lega skýrslu um allan hag vitanna hið líðna ár. Í skýrslu þessa skal hanu rita, 
hvað vitanum sje ábótavant, ef nokkuð er, og álit sitt um Það, hvernig verði 
bætt úr því, sem ábótavant er. 

4. gr. 

e til viðhalds oe notk- > 
Hann skal gæta þess, að ekki sje varið meiru fi 

unar á vitunum en þeim er ætlað ár hvert, en þó má hann ekkert spara til 
þess, að vitunum sje haldið sómasamlega við. og að þeir nái tilgangi sínum. 

Verði svo miklar skemmdir á vitunum, eða því, 

  

þeim heyrir til, t. 
a. m. af sjávargangi eða öðrum orsökum. að hið veitta fie hrökkvi ekki til að 
bæta skemmdirnar eða varna frekari skaða, þá má gæglustjóri ekki gera á- 

  

kvarðanir þar að lútandi nema með samþykki landshöfðingja. 

6. gr. 
Gæglustjóri skal standa fyrir öllum útvegunum til vitanna og kynna sjer 

hvers vitárnir þarfa hvert ár af neyzluefnum og áhöldum, og ávallt sjá um, að 
í stað hvers áhalds, sem kann að hafa gengið úr sjer fyrir fyrningar sakir, eða 
bilun, sem ekki er hægt að bæta, komi aptur nýtt áhald, svo að ávallt sjeu hína 
sömu birgðir af öllum þeim verkfærum og áhöldum, sem upphaflega hafa fylgt Su 

vitunum, og skal hann krefjast skýrstu um hið ofanskráða atriði af vitaverði ár 

g 
Hann skal fara eptirlitsferð til hvers vita að minnsta kosti tvísvar á ári, 

og optar, ef með þarf. 

Þegar gæslustjóri heidur skoðunargjörð á vitunum, þá skal hann rann- 
saka það, sem hjer segir: Hvort brennarinn og ljóskrónan standi rjett, og hvort



snúningur ljóskrónunnar fari fram á rjettum tíma, fullvissa sig um að vitinn 

logi nægilega skært, að loptsúgurinn í vitanum sje Í góðu lagi, að ljóskróna og 
Nu 1 ljóskersrúður sjeu vel fægð 

öllum neyzluefnum, sæta að því, að öllum munum vitanna og húsakynnum utan Do 
5 

og innan sje haldið sómasamlega við, og ber hann ábyrgð á því, ef vitarnir 
skyldu eigi koma að fullum notum eða eitthvað í ólagi fara sökum ónógs eptir- 
lits frá hans hálfu. 

Að lokinni skoðunargjörð skal hann rita í dagbók vitans, hvenær skoð- 
unargjörðin hafi fram farið, og hafi eitthvað verið athugavert við vitana, þá 

að sjá megi, hvort það, sem vitan- > skal hann geta þess í dagbókinni, og það svo 

um eða áhöldum hans kann að vera ábótavant, stafi af hirð Juleysi víftavarðar 
eða af öðrum orsökum; ritar síðan nafn sitt undir athugasemdir þessar. 

10. 
Gjöri einhver vitavörður siz sekan í hirðuleysi og slæmri meðferð 

vitafærum, svo að vitinn hljóti tjón af, þá skal gæglustjóri senda skýrslu um 
það til landshöfðingja og tillögur sínar un það, hvort víkja skuli vitaverði frá 
eða ekki; svo skal hann og láta uppi álit sitt um það, hver settur skuli vita- 

a vörður, ef vitavarðarstaða losnar, eða hverjir vitaverðir skuli fluttir frá einum 
vita til annars, þar sem er vandasamara starf og hærri laun. 

11. gr. 

Þegar um einhver störf er að æða við vitana, annaðhvort smíðar eða 
nhað, sem nokkurri verulegri peningaupphæð nemur, þá skal gæzlustjóri aug- 

lýsa verkið fyrir fram og fá tilboð þeirra manna, sem taka vilja verkið að sjer, 
og velur hann þá það tilboð. sem hann álítur bet. 

Reykjavík 6. janúar 1898. 

Landshöfðingiun yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 

Jón Magnússon. 

Reikningur 
vfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Hannesar prestaskólakennara Arnason 

árið 1897. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjui (Stj.tið. 1897 B. 3. bls): 

a. Ínnritunarskírteini Ltra A. fol. 103 „ . . kr. 34000 00 
b. Lán gegn fasteignarveði . , ..0.0,, - 11975 00 

Cc. Ógoldnir VENLIP me 4 00 
d. Í landsbankanum með sparisjóðskjörum |, (04 94 kr. 46733 94 « 

ar og gljáandi, og að nægur forði sje fyrir hendi af 

1898 

W
T
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6 2. Ársvextir: 
a. Af innritunarskirteini til "/é og "hi. 97  . kr. 1190 00 

b. Af lánum gegn fasteignarveði til "6 97 , - 453 25 

c. Af fje i landsbankanum til 2 797 , 0. 45 41 kr. 168 8 64 

2 58    
Samtals kr, 48- 

Utgjöld: 
1. Liffje Sigríðar Arnadóttur systur gefandans „2. 2... kr, 400,00 

Sjóður við árslok: 

a. Innritunarskírteini Ltra A. fol. 103  . . . kr. 34,000,60 

DS
 

b. Lán gegn fasteignarveði 0 — 11,916,67 

c. Í landsbankanum með sparisjóðskjörum . . — 2,105,91 — 48,022,58 

Samtals kr. 48,422,58 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Reykjavík, 6. janúar 1898, 

Magnús Stephensen. 

Er . 
Umsóknir 

um styrk þann, er í fjárlögunum fyrir 1898, (13. gr. B. 34, er ætlaður tveim mönnum til að 

fara á landbúnaðarsýninguna í Björgvin að stari, verða að vera konmar til landshöfðingja 

innan loka aprílmánaðar næstkomanda. 

Embættisskipan og sýslana o. fl. 

IL. janúar var seffur hjeraðslæl'nir læknaslkólalkandidat Jón Jónsson  allramidilegast 

skipaður hjeraðslæknir í 18. læknishjeraði Íslands. 

24. s. m. var settur prófastur presturinn síra Kjartan Helgason að Hvammi skipaður 

al biskupi reglulegur prófastur í Dalaprófastsdæmi.



Stjornartidindi, B, 2, 9 1898 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um synjun konungsstaðfesting- — 7 
ar á lagafrumvarpi um eptirlaun. — Með þóknanlegu brjefi, dagsettu 30. septbr. 18. jan. 

f. á., hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað lagafrumvarp um eptirlaun, er 

upp hafði verið borið af þingmanna hálfu og samþykkt af síðasta alþingi. Er 

lagafrumvarp þetta alveg samhljóða lagafrumvörpum þeim um sama efni, sem 

samþykkt voru af alþingi 1893 og 1895, og hans hátign konunginum samkvæmt 

allraþegnsamlegustum tillögum ráðgjafans fyrir Ísland þóknaðist að synja stað- 

festingar 10. nóvbr. 1894 og 27. nóvbr. 1896 

Af sömu ástæðum, sem tilgreindar voru í nefndum allraþegnsamlegust- 

um tillögum ráðaneytisins, sjá brjef þess 10. nóv. 1894 (Stj.tíð. 1894. B. bls. 

209 — 210), hefir ráðaneytið orðið að álita lagafrumvarp það, sem hjer er um að 

ræða, ófallið til þess að öðlast lagagildi; og hefir því allraþegnsamlegast lagt 

það til að frumvarpinu yrði synjað allrahæstrar staðfestingar; hefir hans há- 

tign konunginum þann 18. f. om, allramildilegast þóknazt að fallast á til- 

lögu þessa. 
Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr- 

ar leiðbeiningar og birtingar í B deild Stjórnartíðindanna fásamt áðurnefndu 

brjefi yðar. 

Brjef landshöfðingja. 

Alþingi, sem saman kom síðastliðið sumar, hefur eptir löglegan undirbúning sam 

þykkt lagafrumvarp um eptirlaun, sem borið hefur verið upp af þingmanna hálfu, og leyfi 

Jeg mjer hjer með að senda lagafrumvarp þetta bæði eins og það kom frá þinginu og danska 

þýðing á frumvarpinu. 

Með því að lagafrumvarp þetta er alveg samhljóða frumvörpum þeim un sama efni, 

sem alþingi samþykkti 1893 og 1895, og hans hátign konunginum hefir þóknazt að synja 

allrahæstrar staðfestingar, get jeg að því er suertir frumvarp það, er hjer er um að ræða, lát- 

ið mjer nægja að skírskota til brjefs míns frá 6. nóvbr. 1895. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #// landshöfðingja um synjun íkonungsstaðfest- 8 
ingar á lagaframvarpi um skipun fæknishjeraða á lslandi m. fl. — Með þóknanlegu 13 jan, 
brjefi, dagsettu 20. septbr. f. á. hafið þjer herra landshöfðingi sent hingað laga- 
frumvarp um skipun læknahjeraða á Íslandi m. fl, er síðasta alþingi hafði sam- 
þykkt, og hafið þjer lagt það til, að leitað væri allrahæstrar staðfestingar á 
lagafrumvarpi þessu. 

Þótt ráðaneytið verði að vera yður samdóma um það, að lagafrumvarp 
þetta feli í sjer allmiklar rjettarbætur, er óheppilegt er að þurfi að fresta, nefir 

frumvarpið samt eigi þótt til þess fallið að fá lagagildi. 

Það, sem eitt hefir ráðið þessum úrslitum hjá ráðaneytinu, er ákvæði það 
um eptirlaun læknanna, er“alþingi hefir sett í 3. gr. frumvarpsins. Þótt ráða- 
neytið einnig verði að teljaróheppilega niðurfærsluna á launum þeim, sem það 
hafði stungið upp á, verður það samt að vera yður samdóma um það, að við launa- 
upphæðir hins samþykkta frumvarps megi una; og eigi hefir ráðaneytið neitt 

23. febrúar 1898. 

Reykjavik. Isafoldarprentsmidja
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g > sjerlegt að athuga við breytingar þær, er alþingi að öðru leyti hef 

frumvarpi stjórnarinnar. 

Eins og þjer, herra landshöfðingi, munuð sjá af öðru 

    
   

;nsamlegustu fil Ör sína 

Jesse 

  

  

þetta hefir og ráðaneytið orðið að telja alveg Óað 

varps þess, sem hjer er um að ræða, þar sem 

kvæði þessu, jafnframt því að samþykkja 

frumvarp, er kt ákvæði oparft, ef það he ) lögum, —       
haft í hvægju 

2 óheppilega. 

  

sem ekkeri 
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I lE LIL Þess 

      

á umgetna tillögu ráðanevt    Þetta er yður hje 

4 StJÖFBAPLÖIDGAÐNA asamt framannefi 

  

eiðbeiningar og birtingar í B dei 

Brjef landshöfðingja. 

Uþingi, er saman kom í ár, hefir 

  

bad um aðra skipun læknishjeraða á Íslandi ni. 

innar. Um leið og jeg sendi frumvarp þetta bæði í þeim búningi, er það kom i frå IVES 

  

og Í danskri þýðingu, skal jeg lotningarfyllst leyfa mjer að taka það fram, er hjer seg 

Í. gr. 

Alþingi hefir gjört nokkrar breytingar á skipun þeirri á keknahjeruðunum, er stjórn 

in hafði stungið upp á, svo að læknahjeraðunum hefir fjölgað um 2 (42 í stað 40). 

alþi 

aðslæknir í ýmsum brýnum sjúkdómstilfellun, þesar svo stendur á, sje skyldur til að vitja . . . , í J A J 

| niðurlagi greinarinnar hefir 

  

auk þess bætt inní akvæði um það að hjer 

sjúklinga í öðru leknishjeraði. 

2, gr. 
I bessa grein hefir alþingi bætt ákvæði um það, að er lækni sje skylt að búa utan 

  

   verzlunarstaðar, skuli blutaðeivandi sýslunefnd, eða sýslunefndir, skyld til að útvega honum 

aðsetursstað, eða ábylisjörð, svo fljótt sem unnt er, ef hann óskar þess.  Landstjørnin skal
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    till landssjóðsjarðir fyrir læknissetur, þar sen því verður auðvitað með 8 
  
     því skilyrði að hlutaðeigandi læknir greiði þeg " jærðargjöld eptir jörðina. 13. jan. 

Við þá fimm hjeraðslækna, er bústa r þeirra samkvæmt stjórnarfrumvarpinu skyldu 

ákveðnir með lögunum sjálfum, og sem skyldu, þegar komið Kom yrdi upp á þessum stöðin sjúkra 

húsum, skyldir til, svo sem og hjeraðslæknirinn í Vestmannaðyju n, að takast á hendur lækn lækn 

iseptirlit við hús þessi, án sjerstakrar þóknunar, hefir alþingi bætt hjeraðslækuimum í Barða 

strandarlæknishjeraði, og skyldi hann búa á Patreksfirði. vi 

Eptir uppástungu stjórnarinnar skyldi læknishjeruðunun skipt í 3 flokka eptir upp- 
  

hæð launanna. I 1. flokki voru Reykjavíkur, Ísa 

  

jarðar, Ákur æknis- 

  

Vrar Gu Sseyðisfjarð 

hjeruð og skyldu launin í þeim flokki vera 2000 kr. í 2. flokki skyldu vera 

    

Keflavíkur, 

   vrar, Blönduóss, Sauðarkróks, Svarfaðardals, heyðarfjarðar, Rangár, Grín     

ness og Evrarbakka læknishjernð, og lannin í þeim flokki 1800 kr. 13. fokl 5. flokki skyldu vera 

öll önnur læknishjeruð, og launin í þeim flokki 1500 kr. Alþingi hefir skipt læknahjeruðun- 

um i Í 1. flokki eru launin 1900 kr., 7 2, 1700 kr, 1 3, 15009 kr, og i 4, 1300 

kr      varpi bvi, er alþingi hefir samþykkt, eru í 

| 

  

I. flokki: Rey sjaríkur r, Ísafjarðar, Akureyrar og Neyðisfjarð knishjeruð: 

í 2. flokki Keflavíkur, Barðastrandar, Blönduóss og Sanðarkróks læknishjeruð: 

í 4. flol Kjósar, Mýra, Nauteyrar, Seiln, Fáskrúðsfjarðar, Flat Vestmanna-       
eyja, læknishje rud;    

ernðin. 

inn Í nýju ákvæði 

  

á þá leið, að eptirlaun læknis skuli 

þannig reikna, 

  

hann fái '/. þeirrar launaupphæðar, sem hann hafði, er hann fjerk lausn 

frá embætti oe auk þess 20 kr. fyrir hvert embættisar. 

Í niðurlagi greinarinnar er bætt við því ákvæði, að hjeraðslæknar þeir, sem nú eru 

í embættum, verði endurgjaldslaust að sætta sig við hverja þá breyting, sem verður á hjer 

uðum þeirra eptir lögum þessum. 

4. 

lþingi hefir gjört nokkrar óverulegar breytingar 

or. 

  

ákvæðunum um borgun fyrir 

læknisstörf í þarfir hins opinbera eða einstakra manna. i 

>. ET. 

Hið sama er um ákvæðin um borgun fyrir störf lækna í þarfir heilbrigðis. og 

rjettargæzlu. 

6. or. 

Loks hefir alþingi breytt ákvæðunum um dagpeninga lækna, þannig að í staðinn 

fyrir 4 kr. um daginn, skuli lækni greiða 3 kr. fyrir hverjar 12 stundir. 

  

Þess skal getið, að alþingi hefir breytt titli laganna, þannig að í staðinn fyrir: aðra 

skipun læknahjeraðanna€ er sett: ýskipun læknahjeraðanna<. 

Eins og sjá ma af því sem að framan er sagt, eru aðalbreytingarnar á stjórnar- 

frumvarpinu fólgnar í ákvæðunum um laun lækna, og um eptirlaun uppgjafalækna. 

Þótt ákvæði alþingis um laun lækna sjeu ei 

  

i sem ákjósanlegust, þá virðast þau 

eigi vera þannig vaxin, að lagafrumvarp það, sem hjer um ræðir, geti talizt óaðsengilegt, 

  

þegar litið er til hækkunarinnar á borgun fyrir læknisverk, því að lhgafrumvarpið hefir einn 

i    að því er til launanna kemur í sjer fólgnar bætur á kjörum læknanna 

Aptur á móti ern ákvæðin um eptirlaun læknanna varhugaverðari.
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13. 

8 

jan. mundu verða eptir lagafrumvarpi því, er hjer ræðir 

12 

Til skýringar hef jeg samið eptirritað ágripsyfirlit yfir eptirlaunin eins og þan 

um, Í samanburði við eptirlaun hinna al 

mennn eptirlaunalaga (lögin frá 1855). 

    

1 Flokkur. 2 Flokkur. 3. Flokkur, 4. Flokkur, 

1855 1897 1855 1897 1555 1897 8: 1897 

åra pjonustu yrdu eptirlaunin 360 kr, 400 kr. 840 kr. 380 kr. 300 kr. 3540 kr. 260 kr. 300 kr. 

- — — — 360 — 440 340 420 300 - 390 — 260 - 340 

— -- - — 570 480 510 460 450 —- 420 —- 800 -- #80 — 

— — —- 760 540 680 — 520 600 — 480 — 520 440 

—— — 950 860 — 850 - 640 750 - 600 — 650 560 

— — 950 740 S50  — 720 150 — 680 650 640 

— —— 860 —- 1020 840 £00 800 780 760 

— — 960 — 11531/3 940 — 1000 900 — 86 — 860 

1060 1133 — 1040 —- 1000 — 1000 Í)    
Í yfirlitinu eru lögin frá 1855 einkennd með »1855«, og lagafrumvarpið med »1897«. 

Hjer er að eins tekið tillit til fastra embættistekna en eigi aukatekna. Þótt hinn umræddi 

útreikningur á eptirlaununun mundi gjöra það að verkum, að eptirlann lækna yrðu yfirleitt 

legri en eptir lögunum frá 1855, get jeg þó eigi álitið að lækkunin sje svo mikil, að laga 

frumvarpið fyrir því geti talizt óaðsengilegt. 

En það gæti aptur á móti verið varhugavert að koma inn í löggjöfina þessum nýju 

ákvæðum um eptirlaun, því að umgetið ákvæði í lagafrumvarpi þessu verður að skoðast sem 

einn liður í tilraunum alþingis til þess að lækka, að minnsta kosti að nokkru leyti, framvegis 

öll eptirlaun, sbr. brjef ráðaneytisins frá 8. nóvbr. 1883, 10. nóvbr. 1894 og 31. desbr. Í. á., 

einkum þar sem alþingið í ár hefir samþykkt lagafrumvarp um eptirlaun alveg samhljóða 

lagafrumvörpum um sama efni frá 1893, 1895. Það er við því búið, að staðfesting hins um 

rædda ákvæðis nm eptirlaun lækna mundi síðarmeir verða notuð sem ástæða til að fá löggilt 

samskonar ákvæði fyrir aðra embættismenn. En með því að lækkunin mundi venjulega snerta 

að eins þá embættismenn, er hærri launin hafa, eins og tekið er fram í brjefi ráðaneytisins 

frá 10. nóvbr. 1894, mundi slík ástæða þó ekki hafa við mikil rök að styðjast. 

Með þessum athugasemdum skal jeg lotningarfyllst leyfa mjer að leggja mín beztu 

meðmæli með því, að leitað verði allrahæstrar staðfestingar á lagafrumvarpi því, er hjer um 

ræðir, með því að það bæði gjörir eptir atvikum viðunanlega skipun á læknahjeruðunum og 

hefir í sjer fólgnar miklar bætur á kjörum læknastjettarinnar, enda hefi jeg enga von um að 

nokkuð ynnist með því að leggja málið aptur fyrir alþingi. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, 

árið 1597. 

Tekjur: 

1. Sjóður við ársbyrjun (Stj.tíð. 1897, B. 3. bls.): 

a. innritunarskirteini Ltra A. fol. 102. . . kr. 30100,00 

b. lán gegn fasteignarveði . . . . —  4780,00 

ct. óborgaðir vextir , . . . , . — 40,00 

d. í landsbankanum með sparisjóðskjörum . — 496,71 kr. 35416.71 
   

Flyt: kr, 35416,71
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ø 

årsvextir: 

a. at innritunarskírteini til "'/6 og ""/12 797 

b. af lánum gegn fasteignarveði til 11/6 727 

c. af fje í landsbankanum til 5142 797 

Utgjöld: 

Styrkur til búnaðarskólans á Eiðum 

Sjóður í árslok: 

a. innritunarskirteini Ltra A. 

b. lán gegn fasteignarveði 

c. óborgaðir vextir . . . . . 

d. i landsbankanum með sparisjóðskjörum 

fol. 102 

Landshöfðinginn yfir Íslandi, 

Reykjavík 6. janúar 1898. 

Flutt: kr. 

1053,50 

— — 196,20 
2702. 

Samtals: 

. 30100,00 
4900.00 

20,00 
— 78993 

Samtals: 

Magnús Stephensen. 

Reikningur 
yfir tekjur og 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Siy.tíð. 1896 B, 4. bls; 
a. innritunarskírteini Ltra A. fol. 373 

b. í landsbankanum með sparisjóðskjörum 

Ársvextir: 

a. at innritunarskiírteini til "/6 og ”/12 797 

b. af fje í landsbankanum til 18 "97 

Útgjöld: 
Styrkur veittur samkvæmt stofnunarskrá sjóðsins 

Borgun fyrir auglýsingar 

Sjóður í árslok: 

a. innritanarskirteini Ltra A. fol“ 373 

b. í landsbankanum með sparisjóðskjörum 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Reykjavík T. janúar 1898. 

Magnús Stephensen. 

gjöld styrktarsjóðs W. Fischers árið 1897, 

". 20000.00 
248,38 

700,60 

G,04 

Samtals: 

kr. 

kr. 20000,00 

250,37 

Samtals: kr, 

kr. 

kr. 

35416,71 

50809,93 

36693,03 

. 20248,33 
] 

709,04 

20957,37 

700,00 
7,00 

20250,37 
20957,37 

1898 

10
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i Reikningur 
wfir tekjur og gjöld gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og konu 

hans, frú Þórunnar Hannesdóttur, árið 1897. 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. B, 4. bls: 
    a. Í óuppsegjanlegum ríkisskuldabrjefum |. . kr. 2400,00 

b. í landsbankanum með sparisjóðskjörum . —- 1122,69 kr. 359269 

2. Arsvextir: ' 
a. af rikisskuldabrjefum til "/6 og 1/12 797 . - 34,00 
b. af fje i landsbankanum til 3/12 797 . . — 2882 112 82 

Samtals: kr. 5655,5 1 

Sjóður í árslok: 

a, Í óuppsegjanlegum tikisskuldabrjefum . kr. 2400,00 

b. í láni gegn fasteignarveði . . . 500.00 

c. Í landsbankanum með sparisjóðskjörum . - 

  

d. í sjóði hjá undirskifuðum 

Samtals: Er. 363551 

Laudshöfðinginn yfir Íslandi, 
Reykjavík 6. janúar 1898. 

Magnús Stephensen. 

12 Reikningur 
vfir tekjur og gjöld fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 1897. 

Tekjur: 

1. Sjóður við ársbyrjun: 

a. veðskuldabrjef . . . . . . kr. 13050.60 

b. Í sparisjóði . . . . . . — 13,00 kr, 13123,60 

2, Afborgun . . . . . . . . . . - 250,00 

3. Vextir: 

a. af skuldabrjefum . . . . . . kr. 327,50 

bh. í sparisjóði . . . . . . — 10.73 538,23 

4. Sektir . . . . . . . . . . — 22,50 

5. Nýtt skuldabrjef . . . . . . . . — 150,00 

Samtals: kr. 14084,3! 

jöld: 

I. Veittur styrkur . . . . . . . . kr. 500,90 

2. Veitt lán . . . . . . . . . . — 150,00 
3. Til jafnaðar móti tekjuiið 2. . . . . . . — 250,00 

Flyt: kr, 900,00



d. Sjóður við árslok: 

a, Veðskuldabrjef 

b, í sparisjóði 

kr. 

Bæjarfógetinn í Reykjavík 31. desember 

Halldór Daníelsson. 

Reikningur 
styrktarsjóðs skipstjóra ou stýrimanna 

=
 „ Í sjóði við ársbyrjun 

2. Vextir fyrir 1896 

3. Arstiliög fjelagsmanna 

Inntökueyrir 

9 
Sø
 Gjatir 

1. Veittur styrkur 

Sjóður í árslok De
 

Tekjur: 

Gjöld: 

Reykjavík 31, desbr. 

við 

1897. 

Þorsteinn Þorsteinsson. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Jóns Sigurðssonar 

Í. Sjóður Í. jan, 1897: 

a, I fasteign 

b . I vedskuldabrjefum 

Tekjur: 

c. Ogreiddir vextir til 71/6 796 

ll. Vextir: 

a. Áf leigufje sjóðsiiis frá 1/6 796 til 1/6 

b. — — NREN 

ct. Innborgadir vextir 

IN, Jardarafgjåld 

— Ymsum tímum 

frá 1896 

a. Landskuidir í fardögum 1897 

1215'/2 meðalalin á 46 a. 
1 
b. Leigur á Mikaelismessu 1897 

1. 585 al. å 46 a. . 

2. 30 pd. smjör á ödR . LS — 

1
 

Flutt: kr. 

12950,00 
23433 

Samtals: kr. 

1897. 

Faxaflóa árið I897. 

kr. 

Samtals: kr. 

Santals: kr. 

Legats 1897 

12490,00 

18661,85 
og 0 
36,00 kr. 

611,47 
47,28 
36,00 

Flyt: kr. 

900,00 

BR
OR
 

vo 
Co 

Co:
 

É5 

2110,31 
45, 84 

100,00 

752,58 

32635, 18 

1898 

12 

14
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14 Flutt: kr. 32635,18 
IV. Endurborgud lån . . . . . . . . — 2365,00 

V. Ógreiddir vextir til ”/6 797 . . . . . . — 78,00 
VI. Til jafnaðar við gjaldalid III . . . . . —  2600,00 

Samtals: kr, 37678.18 

Gjöld: 

I. Skuld við reikningshaldara frá f. á. . . . . kr. 19,73 

IL. Hlutdeild Kristness i Stadarbyggdarmyrar)åninu 797 . — 32,00 

IIL Lånad gegn fasteignarvedi . . . . . . — 2600,00 

IV. Borgad fyrir fjårhus á Sýlistöðum . . . . — 40,00 

V. Umboðslaun '/s af jarðarafgjöldum . - . . . — 125,45 

VI. Fyrir auglýsing jarða og eptirrit af uttektum , . . — 2,50 

VII. Til jafnadar vid tekjulid II c. . . . . . . — 36,00 

VIII. Til jafnaðar við tekjulið VI . . . . . . --  2365,00 

IX. Eptirstöðvar til næsta árs: 

a. Í fasteign . . . . . kr. 12490,00 
b. Í veðskuldabrjefum . . . . — 18896,85 

G. Ógreiddir vextir 1897 . . . . — 18,00 

d. I peningum . . . . . . — 992,67 32457,52 

Samtals kr, 37678 18 
Íslauds Norðuramt og Austuramt, Akureyri 27. janúar 1898. 

Páll Briem. Jónas Jónasson 

settur. 

SÝSLANIR: 
16. febr. skipaði landshöfðingi í yfirskattanefnd- fyrir Ísafjarðarkaupstað um næsta 

þriggja ára tímabil: 

Árna verdlunarstjóra Jónsson. 

Bjarna skipstjóra Kristjánsson og 

Skúla fyrv. sýslumaun Thoroddsen, 

og til vara: 

Sigfús vicekonsul Bjarnarson. 

Ss. d. skipaði landshöfðingi í yfirskattanefnd fyrir ÁAkureyrarkaupstað um sama 

tímabil. 

Pál amtmann Briem, 

Gudmund hjeraðslækni Hannesson og 

Jakob söðlasmið Gíslason, 

og til vara 

Stefán umboðsmann Stephensen.



Stjórnartíðindi. B. 3. 17 

Brjef landshöfðingja il stiptsyfirraldanna yfir Íslandi um lántökuleyfi handa 
prestakalli. —- Samkvæmt beiðni prestsins að Breiðabólsstað í Vesturhópi, síra 

Hálfdáns Guðjónssonar, og tillögum yðar, herra amtmaður, og yðar, herra bisk- 

up, í þóknanlegu brjeti, dagsettu 4 þ. m., vil jeg hjer með veita samþykki mitt 

til þess að nefndur prestur taki 4000 króna embætislán upp á tekjur presta- 

kallsins til að byggja á prestsetrinu Breiðabólsstað íbúðarhús úr timbri, 16 álna 

langt og 12 álna breitt, með steinlímdum kjallara undir öllu húsinu og að öðru 

leyti í því lagi og með þeim útbúningi, er frá er skýrt Í áðurnefndu brjefi yð- 

ar og skjölum þeim, er því fylgdu. Ennfremur er lántökuleyfi þetta þeim skil- 

yrðum bundið, að lánið á vaxtist og endurborgist með jöfnum afborgunum á 28 ár- 

um frá lántökudegi að telja af tekjum prestakallsins, að húsið með eldavjel og 

nauðsynlegum ofnum (tveimur að minnsta kosti) verði eign prestakallsins, enda 

mega þá níðurfalla öll hús prestsetursins önnur en peningshús, að það verði allt 

Járnvarið að utan og málað að innan, að sannað sje á fulltryggjandi hátt, að 

húsið sje traust og vel vandað, að húsinu sje undir eptirliti prófasts haldið í elds- 

voðtábyrgð fyrir 5000 krónum að minnsta kosti, og að presturinn eða dánarbú 

hans skili húsinu við burtför hans eða frátall í gildu standi eða með fullu álagi. 

Lántökuleyfi mitt, handa umgetnu prestakalli, dagsett, 12. septbr. 1896 

(Stjtíð. 1896, B. bls. 177) er hjer með úr gildi fellt. 

Þetta er hinum heiðruðu stiptsyfirvöldum hjer með þjónustusamlega til 

vitundar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Erief landshöfðingja #il stiptsyfirtaldanna yfir Íslandi um lántökuleyfi handa 
prestakalli. — Samkvænit beiðni prestsins að Hvanneyri Í Siglufirði, síra Bjarna 

Þorsteinssonar, og tillögum yðar, herra amtmaður, og yðar, herra biskup, í þókn- 

anlegu brjefi, dagsettu 4. þ. m., vil jeg hjermeéð veita samþykki mitt til þess, að 

nefndur prestur taki 2400 króna embættislán úr landssjóði upp á tekjur presta- 

kallsins, til þess að byggja á prestssetrinu íbúðarhús úr timbri með kvisti á ann- 

ari hlið, 14 ál. langt, 11 ál. breitt, 5 álnir undir þak, með kjallara undir því öllu 

og allt járnvarið og með því fyrirkomulagi að öðru leyti, er nánar er til tekið 

í brjeti stiptsyfirvaldarna og uppdráttur sá, er því fylgdi, bendir á. Ennfremur 

er lántökuleyfi þetta þeim skilyrðum bundið, að síðari helmingur lánsins verði 

eigi útborgaður fyr en sannað er með reglulegri skoðunargjörð þar til útnefndra 

manna, að húsið sje fullgjört og í áskildu standi, að lánið ávaxtist og endur- 

borgist á næstu 28 árum, að telja frá því er lánið er tekið, með jöfnum afborgun- 

um árlega, auk vaxta, að sannað verði á fulltryggjandi hátt, að húsið sje traust 

og vel vandað, að húsið með eldavjel og otnum verði eign prestakallsins, enda 

mega þá niðurfalla eptirnefnd bæjarhús, er áður fylgdu prestssetrinu: baðstofa, 

búr, eldhús og miðhús með tilheyrandi göngum og skúrbúsi, að húsinu undir ept- 

irliti prófasts sje haldið í áreiðanlegri vátryggingu fyrir eigi minna en 3600 kr. 

og að presturinn eða dánarbú hans skili húsinu við burtför hans eða fráfall í 

góðu og gildu standi eða með fullu álagi. Ennfremur skal það tekið fram, er 

hjer segir, til frekari tryggingar vönduðum frágangi á húsinu: kjallarinn skal 

25. dag febrúarm. 1898. 

Reykjavík. lsafoldarprentsmiðja 

1898 

15 
16. febr. 

16 
16. febr.
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vera úr góðu grjóti og vandlega steinlimdur utan og innan; allt efni í húsið 

17. febr. vandað og máttarviðir nægilega sterkir; bárunjárnsþakið sje ekki þynnra en nr. 

19. febr. 

> 
23. 

17 

18 

24 og sje lagt á samfellda borðasúð; til skjóls skal húsið vera pappalagt undir 

ytra byrði og vel málað að innan og einnig að utan; í húsinu skal vera múr- 

pípa vel hlaðin neðan frá kjallaragóðlfi og skal því fylgja eldavjel og að minnsta 

kosti 2 ofnar. 

Þetta er stiptsyfirvöldunum hjer með til vitundar gefið til þóknanlegrar 

leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Brief landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um lantökuleyfi handa 

prestakalli. — Samkvæmt beiðni prófastsins í Norðurmúlaprófast<dæmi, síra 

Einars Jónssonar í Kirkjubæ, og tillögum yðar, herra amtmaður, og yðar, herra 

eg hjer með veita samþykki biskup, í Þóknaniegu brjefi, dagsettu T, b. m., vil j 

| ) kr. embættislán úr viðlaga- 

á prestsetrinu 2 hús jafnhliða, annað 

  

sjóði upp á prestakallið, hl þess að 

timurhus að mestu, tvíloptað, 21 al. á lengd og 12 ál, á breidd, með kjallara 

undir, 8 álna löngum og 6lfg ál. breiðum í botninn og járnþaki á öllu húsinu, 

torfveggjum í stöfnum upp að neðri bitum og í þeirri hliðinni, sem veit að hinu 

húsinu og sem ætlazt er til að verði sameivinlegur veggur fyrir bæði húsin, 

hitt húsið jafnlangt hinu fyrra, en að eins 6 álna breitt, með torfþaki, torfveggj- 

um og torfstöfnum, og með því fyrirkomulagi að öðru leyti og herbergjaskipun, 

er getur um í brjefi prófastsins, dagsettu 17. des. ft. á. Ennfremur er lántöku- 

leyfi þetta þeim skilyrðum bundið, að síðari helmingur lánsins eigi verði útborg- 

aður fyrri en sannað er með reglulegri skoðunargjörð þar til útnefndra manna, 

að húsin sjeu fullejörð og í áskildu standi, að lánið ávaxtist og endurborgist á 

28 árum samfleytt frá lántökudegi að telja með ( 

upphæð, að sannað veiði á fulltryggjandi hátt að húsn sjeu iraust og vel vönd- 

(0 árlega af hinni upphaflegu 

uð, að húsin með eldavjet og nauðsynlegum ofnun komi í stað bæjarhúsa þeirra 

á prestssetrinu, er brunnu aðfaranóttina til hins í. oktbr, f. á. og verði þannig 

eign prestakallsins, að presturinn haldi húsunum í áreiðanlegri vátryggingu fyrir 

að minnsta kosti 7000 kr. og að presturinn eða dánarbú hans skili húsunum 

við burtför hans eða fráfall í góðu og gildu standi eða með fullu álasi. 

Þar sem nefndur prófastur hefir skotið því undir minn úrskurð, hvort 

kirkjan sem landsdróttinn muni eptir 16. gr. ábúðarlaganna frá 12. janúar 1884 

vera skyld til að taka þátt í kostnaði við endurbygging staðarins, þá er jeg hin- 

um heiðruðu stiptsyfirvöldum alveg samdóma um það, að sú skyida verði eigi á 

kirkjuna lögð, sjerstaklega með hliðsjón af lögum 22 maí 1890, um meðferð á 

fje kirkna, og þeirri praxis, er myndazt hefir í þessu efni á hinum síðari 

árum. 

Þetta er stiptsvfirvöldurum þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknan- 

legrar leiðbeiningar og frekari birtinvar. 

Brjef landshöfðingia t/ bæjarfógetans á Akureyri um að eigi skuli greiða toll 
febr, af tinctura arnica. I poknanlegu brjefi, dagsettu 29. nóvbr. f, á, hafið þjer,



19 

herra bæjarfógeti, skyrt frá því, að 17. s. m. hafi með gufuskipinu >Hjálmaric 

flutzt til Akureyrar 136 pottar af svokallaðri s>Arnikatinktur<; hafi sending þessi 

verið tilfærð á tollskrá skipsins þannig: »0O. C. Th. 1 Foust. Arnicatinctur hl. 

136 Potter á 16!/20 skj. Spirituosac. Hafið þjer því heimtað toll af sendingu 

þessari hjá móttökumanni hennar, Oddi lyfsala Thorarensen á Akureyri, en hann 

hafi neitað að greiða totlinn. Nú hafið þjer spurzt fyrir um það, hvort þjer eig- 

ið að innheimta toll af þessari <Arnikatinkturc eins og af 169 spiritus. 

Eptir þeim upplýsingum sem jeg hefi fengið um þetta efni, er tinctura 

arnica víÍnandi með talsverðum styrkleika, blandaður efni, er lvfsalar kalla 

arnicum. Efni þetta gjörir víandann óhæfilegan til drykkjar, enda þótt hann 

sje blandaður enn öðram efnum. Tinctura arnica verður því eigi talin til áfeng- 

isdrykkja, og með því að innfluttar lagartegundir því að eins virðast eiga að 

teljast tollskyldar, þótt þær innihaldi vínanda, að þær sjeu ætlaðar til eða geti 

orðið notaðar til drykkjar, sbr. fyrirsögn tolllaganna, tilsk. 26. febr. 1872, lag: 

11. febr. 1876 og 7. nóvbr. 1879, ráðgjafabrjef 21. ágúst 1886 (Sttíð. 1886. B. 

bis. 126) og landshöfðingjabrjef 14 oktbr. 1896 (Stytið. 1896. B. bls 190), ber 

eigi að heimta toll af tinctura arnica. 

Þetta er yður, herra bæjarfógeti, hjer með þjónustusamlega til vitundar 

gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar. 

Brjef landshöfðingia til sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu um endurgreiðslu 

á tolli. -—- Með þóknamegu brjefi, dagsettu 27. nóvbr. f. á, hafið þjer, herra 
sýslumaður, sent mjer erindi nokkurt frá kaupmanni Kr. Gíslasyni á Sauðárkróki, 

| á leit, að hann fái endurgreiddan toll af 992 pd. svkurs, 

er hann telur ofborgaðan. 

Eptir þeim skýrslum sem fyrir liggja, er máli þessu svo varið, að á toll- 

  

þar sem hann fer 

skrá skipsins Thyra, er kom til Sauðárkróks í október 1896, stóðu 40 kassar af 

sykri og var nefndur kanpmaður talinn móttökumaður þeirra. Var tollurinn því 

heimtaður af þessari sending allri hjá honum, og greiddi hann tollinn án þess 

að rannsaka þetta nákvæmara. Nú má álita það fullsannað að tollskrá skipsins 

hefir verið röng að því leyti, sem Sauðárkrókstollskráin telur auk 20 kassa af 
sykurs til umgetins kaupmanns, er að rjettu lagi áttu að standa þar, 20 kassa 

at sykri, er fluttust til Þingeyrar með nefndri ferð >Thyra<, og þar hefir verið 

greiddur tollur af án þess um það sje getið á Þingevrartollskránni að nokkuð 

sje þangað af svkri með skipinu. Krafa optnefnuds kaupmanns um endurgreiðslu 

á tolli af 992 pd. af sykri virðist þannig vera á rökum byggð, og skal jeg því 

æfa fyrir yður, að greiða honum hinn ofborgaða toll, 49 kr. 

60 a. að frádregnum 20/o, og telja upphæð þessa meðal útgjalda í tollreikningi 

Skagafjarðarsýslu fyrir þetta ár. 

þjónustusamlega 

  

1898 

18 
23. febr. 

19 

zð. febr.
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Reglugjörð 

„fyrir 

sjúkrahús Ísafjarðar. 

I. Tilgangur sjúkrahússins. 

1. 

Sjúkrahúsið er eign Ísafjarðarkaupstaðar og er ákvarðað til að taka við 

sjúklingum úr kaupstaðnum, svo og sjúklingum utan hjeraðs, þá er rúm leyfir, 

og fyrir hærra gjald. 

2. 

Sjúkrahúsið tekur að jafnaði að eins við sjúklingum, sem ætla má að 

æknazt geti. Með samþykki sjúkrahússnefndarinnar má þó, ef sjerstök atvik 

mæla með því, taka ólæknandi sjúklinga í sjúkrahúsið; þó getur sú undanþága 

að eins náð til bæjarbúa, og aldrei lengur en hálfs missiris tíma. Enginn sjúk- 

lingur getur án samþykkis sjúkrahússnefndarinnar fengið að dvelja lengur í 

sjúkrahúsinu en eitt ár, og samþykki fram yfir þann tíma getur eigi gilt lengur 

en 3 mánuði í senn. Sinnisveikum verður eigi veitt móttaka í sjúkrahúsið, nema 

eptir sjerstöku leyfi sjúkrahússnefndarinnar, og að eins til bráðabirgða-tilranna. 

IT. Sjúklingarnir. 

3. 

Borgun fyrir dvöl sjúklinga í sjúkrahúsinu er á dag 

fyrir innanbæjarmenn. „ . kr. 1.25 

—- Ísafjarðarsýslubúa . . — 1.75 

— aðra Íslendinga . . . — 2.923 

— alla erlenda . . . . — 3.50 

Frå midjum mai til mids september skal borgunin vera lå aurum lægri 

å dag. 

Vilji einhver hafa herbergi út af fyrir sig eingöngu, tvöfaldast borgunin. 

Fyrir þessa borgun fá sjúklingarnir: hús, rúm, hita, ljós, fæði, hjúkrun 

og þvott, en verða að borga sjerstaklega læknishjálp, meðöl, umbúðir og böð, 

svo og fyrir næturvökur og sjerstaka aukaaðhjúkrun. 

4. 

Bæði sjúklingarnir sjálfir og þeir, er fá leyfi til að heimsækja þá í sjúkra- 

húsinu, verða að hlýða reglum þeim, sem sjúkrahússtefndin eða læknirinn setur 

um húsreglu Í sjúkrahúsinu. Brjåti þeir settar húsreglur eða óhlýðnist fyrirskip- 

unum nefndarinnar eða lækisins, má þegar vísa þeim úr sjúkrahúsinu. 

Ð. 

Eigi sjúklingur, er deyr í sjúkrahúsin, engan nærstaddan, er getur eða 

vill annast útförina, annast sjúkrahússnefndin hana gegn endurgjaldi frá rjettum 

hlutaðeigendum. Trygging sú, er heimtuð er, þá er sjúklingi er veitt inntaka í 

sjúkrahúsið, nær og yfir útfararkostnaðinn,
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En vilji einhver hlutaðeigandi annast útförina, skal líkið afhent honum, 

þó með því skilyrði, þá er um næma sjúkdóma er að ræða, að gætt sje þeirrar 

'arúðar, er læknirinn álitur við eiga. 

Lækni skal heimill líkskurður, ef legukostnaður hins dána greiðist af 

opinberum sjóði eða bæjarsjóði eða sveitarsjóði. 

6. 

I sama sjukraherbergi mega eigi liggja karlar og konur þó má gjöra 

undanþágu frá þessari reglu með börn yngri en 12 ára. 

Svo mega og sjúklingar með kláða og veneriska sjúkdóma eigi lig 

innan um aðra veika. 

  

zja 

TI, Um inntöku sjúklinga í sjúkrahúsið. 

í. 

3eiðni um inntöku í sjúkrahúsið skal stýluð til hjeraðslæknisins á lsa- 

firði, er sker úr, hvort sjúklingnum skuli viðtaka veitt eða ekki. Veiti læknir- 

inn inntökuleyfið, snýr viðkomandi sjer til gjaidkera bæjarins og borgar honum 

fyrirfram fyrir þriggja mánaða dvöld í sjúkrahúsinu eða setur næga trygging 

fyrir slíkri upphæð, áður en við honum verður tekið í sjúkrahúsið. Þó mátaka 

við mönnum, er slasazt hafa, og öðrum, er bráðrar hjálpar þurfa, án tryggingar, 

en hún skal útveguð svo fljótt sem hægt er. 

IV. Um stjórn sjúkrahússins. 

8. gr. 

Sjúkrahúsinu stjórnar þriggja manna nefnd, og eru í henni bjeradstækn- 

irinn á Ísrfirði og tveir menn, er bæjarstjórnin kýs til þriggja ára í senn; skulu 

þeir báðir búsettir á Ísafirði og að minnsta kosti annar þeirra vera meðlimur 

bæjarstjórnarinnar. 

9 

Sjúkrahúsnefnd þessi hefir á hendi alla umsjón og umsýslu fyrir sjúkra- 

húsið; hún ræður starfsmenn þess og hefir eptirlit með, að þeir standi vel í stöðu 

sinni; hún semur reglur bæði fyrir starfsmenn hússins og sjúklingana, og um allt 

annað, er viðvíkur innanhússregiu; hún semur og árlega áætlun um tekjur og 

gjöld sjúkrahússins fyrir áætlunarfund bæjarstjórnarinnar. 

10. 

Öll gjöld sjúkrahússins greiðast úr bæjarsjóði og í hann ganga tekjur 

þess, og hefir sjúkrahúsið sjerstakan tekjulið og gjaldalið í bæjarreikningnum. 

Eigi má skerða höfuðstól þann, er sjúkrahúsið nú á, nema til umbóta á 

sjálfu húsinu eða stækkunar þess, og þó því að eins, að bæði meiri hluti bæjar- 

stjórnarinnar og sjúkrahússnefndarinnar, hvorrar í sínu lagi, samþykki. 

Til útgjalda má árlega verja allt að 50 kr. handa bæjargjaldkera fyrir 

aukin störf við reikningsfærslu sjúkrahússins. 

Þannig samþykkt á fundi bæjarstjórnar Ísafjarðarkaupstaðar 26. nóvem- 

ber 1897. 

H. Hafstein. Sk. Thoroddsen. J. Brynjólfsson. Björn Árnason. 

Þorvaldur Jónsson, Árni Sveinsson. Björn Pálsson. 

1898 
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Aætl 

  

  

  

um 6. til 15. ferð land 

Póstleiðir. Póststöðvar. 6. ferð. T. ferð. 8. - ferð. 

Frá Reykjavík 9. ma |. júní 20. Júní A. VA) J J 
Leirvogstungu 9. — Í. 20. 

Milli Reykjavíkur og Ææ osså) 9, i. 20. 

Hjardarholts. — Saurbæ 10. 2. 21. 

- Hesti 10. 2. 21. 
; sr Arnarbæli 11. 3 22 I. Frá Reykjavík. . ' ' 

y (Sauðafelli) 11. 5, 22, 

vesturleið). Harastöðum (Skógum) ll. 3. 22. 
að Hjarðarholti 12. 4. 23. 

Frá Hjarðarholti | 14. maí 6. júní 25. Júní 
- Harastöðum (Skógum) | lt. - 6 23. 

' 2. Frå Hjardarholti. — (Saudafelli) 14. 6. 25 
á — Årnarholti 15. 7. 26. 
= (frh. suðurleiðar). Hesti 15: 7, 26. 

ö. Saurbæ 16. NS. 27. 
= (Fossá) 16. S. 27. 

= Leirvogstungu 16. - 8. 27. — 
= i Reykjavik 18. 9. 28. — 

£' B "Frá Isafirði 8. maí 31. mal 19. júní 
= ae dm (Vigur) S. 1. 19. 
= Mitlí Ísafjarðar og - Ógri s. 31. 19. 

Hjarðarholts. — Vatusfirði 8. 31. — 19. - 

Br me xe Årngerdareyri 9. I. Júní 20. 
I. Frá safirði — Bæ ' 10. BE 91. 

RP — Hvoli 11. 3. 22 
suðurleið). . . ' 
(suðurleið) að Hjarðarholti 12. 4. - 23, 

Frá Hjarðarholti 14. mai . Juni 25. júní 
Hvoli 14. 6 - 25. 

dg. . - Bæ 15. 7. 26. 

2. Frá Hjarðarholti Arngerðareyri 16. 8. — 27. - 
BL. NR Vatnsfirði 16. - 8. 27. - 
(frh. vesturleiðar). Ogri 16. s BT 

— (Vigur) 16. - SB. — 27. 
á Ísafirði 18. 9. 29. — 

Frá Reykjavik 10. maí Í. júní 21. Júní 
A. | Leirvogstungu 10. I. = 21. — 

= Milli Reykjavíkur | Fossá) | 10. l. 21. 
"| og Stadar. | — Saurbæ | 11. 2. 22. 

| | ast: „. „9 FA I. Frá Reykjavík | Hesti Il. 2. 22. 
s ye | Arnarholti 12. 3. 23. 

2, (norðurleið). lad Stad 13. t. 24. - 
SE Frå Stad | 15. maí 6. Júní 26. júní 
5 — Arnarholti | 16. 7. 27. 
=; Tao: a - 7 
EN , Hesti | 16 í. 27. 

FA 2. Frá Stað Saurbæ | 16 8 98. 

= | SR ðurleið Fossá 17. 8. 28. 
" | (frh. suðurleið). Leirvogstungu 17. S. — 28, 

| i Reykjavik 19, 10, 29, 

 



un 

påstanna 1898. 

  

9. ferð. 10. ferð. ll. ferð. 12. ferð 15 ferð. 14. ferð. 15. ferð. 

  

  

20. júlí 11. 30. ág. 18. sept. 7. okt. 2. nóv t. des 

20. 11. 30. IS. - 7 |, 4. 
20. 11. 30. - 18, 7. (2 — {. 

21. 12, 31. - 19 8. 108, - 3. 
21. 12. 31. 19 S. 3. — 5. 
22. (03. l. sept. 20 9. 1 6 

29, | 15. 1. - 20. 9. i 6 

22, 1 13, l. - 20. 9, - 1 6 

23. 14. 2 1 10. 0. — 8 

25. juli 16. åg | t. sept 23. sept. 12. okt. 8. nov. 10. des. 

DD. — 16 | t. 23, - 12 3. 10 
25. 16 | 0 ÅR, 23, 12 8. 10. 

26. 17 0. 24. 15 9, LL. 

26, 17. 5. 24, 15 9. Í. 

27. IR. 6. 25. 14 10. 12. 

27. IS. 6. 25 14. 10. 12. 

27 18. 6. 25 14. 10. 12. 

28 19 7. 26 16. 12. 14. 

19. juli 10. ág. 29. ag. 17. sept. 6. okt. I. nóv. 3. des 
19. — 10. 29. - 17. - 6. - 1. 3. 

19 10. 29, 17. 6. I. 3. 

19. 10. - 29, 17 6 I. 3. 

20. 11 50. ls. - 7 2 d.. 

21. — 12. 31. — 19 | tall 3. ð. 

29. 13. I. sept. — 20. 9. —- t 6. 
23. 14. 2. -- 21 10. 6 7 

25. juli 16. åg. t. sept. | 23. sept. 12. okt. 8. nóv. 10. des. 

25 16. l. ' 23 12 =. 10. 
26 17. D. 24 15 9. 11. 

27 IS, 6. 25 14 10. 12. 

27 18. 6. 23. 14. 10. - 12, 

27 18. 6. 25. 14. - 10. 12. 

27 IS. 6. 23. 14. -—- 10. — 12. 

29. 20. |. - 27. 16. -- 12. 14. 

20. júlí ll. åg | 30. ág. 18. sept. 7. okt. 3. nóv. 5. des. 

20. 11. | 30. ls - 7. 3. 5, 

20. Ll. | 30. IS. 7. 3. 5. 

21 | 12. | 31. - 19. 8. | 6 
21. | 12, 31, 19. 8. | 6 
22, 13. l. sept. 20. 9. 3, rå 

23. 14. 2 — 21. 10. 7 9. 

25. júli 16. åg. í. sept. 23. sept. 12. okt. 9. nóv. ll. des. 

26. 17. 5. 24. 13. 10. 12. 

26. 17 3. 24. 5. ; 10. 12. 

27. 18 6. - 25. 14, | 11. — 13. 

27, — 18. —— | 6. — | 25 14. | — 13. - 
27. 18. 6 | 2. 14. - | 11. 15. 

28. 19. 7 1 26 16. - 13. 15.



24 
  

  

  
  

| Póstleiðir. Póststöðvar. 6. ferð. T. ferð. S. ferð. 

| Frá Akureyri S. mai 30. maí 20. Júní 
Möðruvöllum 8, 30. 20. - 

B. Steinsstöðum 8. 30. 20. 

Milli Akureyrar Miklabæ 9. 3 21. 
þanni og Staðar. Víðimýri 9. 51, 21. 

| Bólstaðarhlíð 10. I. juni 22, 
3 I. Frá Akureyri Blönduósi 10. I. — 22, 
s a Sveinsstöðum 11. 2, 23. 
= (suðurleið). Lækjamóti 11. 2. 23, 
>" Stadarbakka 12, 3. 24. 
=| að Stað 14. - t. 24. 
| Ea — A 5 

8. Frá Stað 14. mal 5. juni 25, juni 
E | Staðarbakka 14. D, 25, 
= | Lækjamóti 15. D. 25. 
= i Sveinsstöðum 15, 6. 26 

2. Frá Stað Blönduósi | 16. 6. 26 
. É . Bólstaðarhlíð | 16. 6. 26 

| (frh. norðurleiðar). Víðim fri | 17: 7. „7 

| - Miklabæ | 17. 7. 27. 
Steinsstöðum is. S. 28. 

- Möðruvöllum | 18, S. 28, 
að Akureyri 119. 9. 30. 

A. |Frå Akureyri 21. maí 11. juni 2. júlí 

Milii Akureyrar Hálsi . 21, Il, | 2 
og Grímsstaða. Ljósavatni 21. 1. 2. 

Grenjaðarstað 22. 12, 3. 
I. Frá Akureyri | Reykjablid 23. 13. L. 

= (austurleið). lað Grímsstöðum 24. 14. | 6. 
= þr rr — 7 or, | - ry 
' Hrá Grímsstöðum 25, mal 15. juni 8. júlí 

Reykjahlíð 26. 16. 9. 
z 2. Frá Grímsstöðum | Grenjadarstad 27. 17. 10. 

bx (frh. vesturleiðar). — Ljósavatni 27. 17, 10. 

mr '— Hálsi 27. 17. 10. 
A á Akureyri 28. 18. 12. 

SE B. Frå Seydisfirdr 20. maí 10. juni 2, juli 
á Milli Seyðisfjarðar Egilsstöðum 21. ll. 3. 

= og Grímsstaða. Bót 21. ll. >. 
í Hofteigi 21. Ll. 3. 
8. I. Frá Seyðisfirði Skjöldólfsstöðun 22 12, |. 
Z (vesturleið). að Grímsstöðum 24 14 | 6 

= Frá Grímsstöðum 25. mai 15. juni | 7. juli 
j Skjöldólfsstöðum 26. 16. S. 

2. Frá Grímsstöðum Hofteioi 27. 17. 9, 

(frh. austurleiðar). Bót 27. — 17. 9. 

Egilsstöðun; 28. 18. 9. 
á Seyðisfirði 29. 19. 10. 

Frå Reykjavik 12. mai 4. juni 26. juni 
Kotströnd 13. - 1. 26. 

Ar:11; TD A. NR — Hraungerði 13. 5. | 27. 

Milli Reykjavíkur Kálfholti 13. 5. | 27. 
og Odda. Asi 14. 5. . | 27. 

I. frå Reykjavik að Odda — 5 6 28 
(austurleið). Frá Odda 16. mai í. júní | 29. júní 

- Ási 16. T — | 29, — 
2 Frá Odda Kálfholti 16. 7. | 20. 

. Hraungerði 17. S. | 30 
(frh. suðurleiðar). Kotströnd IT. S. | 30, 

tí Reykjavík 19 10. (02, júlí



  

  

      

  

9. ferð. 10. ferð. 11. ferð. 12. ferð. 5. ferð 14. ferð 15. ferð. 

IS. juli ll. ag. 29. ag. IT. sept. 5. okt. I. nóv. 5. des. 
IS. - ll. 2,9 17 5, |. 3. 
IS. ll. 29. 17 5. 2. 1. 

19. (12. 30. Is 6. 2, ER 
19. 19. 30 IS 6. 3, 5, 
20. | 13, 31 19, 7. 3. 5. 
20. 1 13, 31. 19. - 7. f. — 6. 
21. | 14, I. sept. 20. S. kf. 6. 
21. | 14, | 20. Sd. 5 T. 
23 15. 2 21. 9. 5. T. — 
25, — 15 2. 21. 10. 7 9. 

24. juli 16. åg. 3. sept. 22. sept. Il. okt. 9. nóv. ll. des. 
24. 16. 3. 22 ll. 9, ll. 
24. 16. - 3. 22, 12. 10. 12. 

25. 17 |. 23. 12, LO. 12. 

25 17 |. 23. 135. ll. 13, 
25, 17. if. 23, 15. 11. 15. 

26. 18. D, 24 IH. 12. 14. 

26 IS. D. 24. 14. 12, 14. 

27 19 6, 25. 15. 15. 15. 

27 19 6 25. 15. 13. 15. 
28 10. 7 26. 16. 15. 17. 

50. Júlí 21. ág 9. sept 27. sept. 17. okt. 17. nov. 19. des. 

30. 21. 9 27, 17. 17. , 19. 
30. 21. 9, D7. lr. 17. | 19. 
31, 22, 10. 28. 18. IS | 20. 

I. ág 23. 11. 29. 19. 19 21 
2 24, 12. 30. 21 21 23. 

3. ag. 25. ág 15. sept. I. okt 22. okt 22. nóv. | . des. 
| 26. 14. 2 23. 23. | 

5. 27, 15. 3 24. 24. | -— 
5. 27. 15. 3 24. 24. | 26, 
5. — 27. 15. 24. 24, | 26. 
6. 28, 16. 26. 26. 28. 

29, júlí 20. år S. sept 26. sept. 16. okt. 16. nov. 18. des. 
30. 21 9 27. i7. LT. 19. 

30. 21 9 27. 17. 17. - 19. 
30 21. 9. 27. 17. 17. 19. 
3 22 10. 28. IS. 18. 20. 

2. ág. 24. 12. 30, 20. 20. 22, 

}. ág. 2). ap. 15. sept. 2. okt. 29. okt. 29. nóv. 24. des. 
f. 26 It. - 3, 23. 25. 25. 
5. 27 15. 4. 24 24 26. 
b. 2 15, . 24 24 26 

5. 27, 15, t. 25. 25. 27 
6. 28 16 5, 26. 26. 28 

23. juli I4. agúst 2. sept. 20. sept. | 9. okt. 5, nov, | 1. des. 
23, 14. 2 20 1 10. 6 | 8 
24. 15. i 21 LO. 6 ð 

24. 15. } 21 10. 6 8 

24. 15. 2 il. 7 9 
25, 16. | 22. - 12. S 10 

juli 17. ågust 5. sept. 23. sept. 13. okt. 9. nóv. | 11, des. 
17. 5 23. 13. 9 (11. 

17. D. 23. 13. 2. — | 11 
IS. 6. | 24. [4 10. [2 

IS. 6 25, 14. 10 12 

- 19 - 7 | 26 16 12 14 
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Póstleiðir. Póstst! var. 6. ferð. T. ferð. Ss. ferð. 

Frá Kirkjubæjarklaustr: ll. maí 2. juni 24. Júní 
== — Rofabæ ll. — 2, 24. 
dd - Mýrum 11. 2. 24. 

B. Vik 12. 3. 25 
> Milli Kirkjubæjarkl. Eyjarhólum 12. 3. 25, 

= og Odda Holti 13. t. 26. 
FA — Seljalandi 13. t. 26. S| 1. Frá Kirkjubæjarkl. 73 Odyda 15 5 28. 
5 (frh. suðurleiðar). Frá Odda 16. maí T. júní 29, juni 
8. Seljalandi 16. 7. 29. 

z . Holti 16. 7. 29. 
5 2. Frá Odda - Eyjarhólum 17. S. 30. 
= (frh. austurleiðar). v 4 17. 8, 30. - 

Myrum 18. — 9. I. júlí 
- Rofabæ LS. 9. 1. 

að Kirkjubæjarklaustri. 19. 10. 2. 

Frá Kirkjubæjarklaustia 21. maí Il. juni 3. juli 
A. Fagurhólsmýri 22. 12. I. 

Milli Kirkjubæjarkl, - Kálfafellsstað 23. 13. 3. 

og Borga. Hólmi 23. 13. ð. 
að Borjum 25. 15. 7. 

I. Frå Kirkjubæjarkl. a TT, —— 
(frh. austurleiðar). Frá Borgum 26. mati 16. juni 9. juli 

< Hóli 20. 16. 9. 

' 2. Frå Borgum. Kalfafellstad 27. 17. 10. 

(frh. sudurleidar). - Fagurhólsmýri IR. 18. 11. 
|? . s að Kirkjubæjarklaustri 30. 20. 13. 

al Frå Eskifirdi 20. maí 10. juni 2. júlí 
> B — Egilsstöðum 21 11. 3. 

> AÐ Arnkelsstöðum 21. 11. 3, 
á Mii Eskifjarðar Höskuldsstöðnn 22. 12. kf. - 
= og Borg: Djúpavo í 22. 12. D. 

“ . ser Starmýri 23. 13. 5, 

2. ! Frá Eskifirði Stafafolli 23. 13. 6 
Ad (suðurleið). að Borgum 25 15. 7 

= Frá Borgum 26. maí 16. Júní S. juli 
ál - Stafafelli 26. 17. 9. 

— Starmýri 27. 17. 9. 
2. Frá Borgum - Djúpavogi 28. IR. 10. 

(frh. suðurleiðar). Höskuldsstöðum 9. — 19. 10. 

— Arnkelsstöðun 30. 19. ll. 
Egilsstöðum 31. 20. 12. 

að Eskifirði I. Júní 21 13. 
  

I. GULEBRINGUSÝSLUPÓSTURINN milli 

Reykjavík eptir komn aðalpóstanna, fer um 

vík og Útskála að Hvalsnesi, 

2. EYRARBAKKAPOSTURINN, 

>, 

vík eptir komu 

bakka: 

víkur. 

BORGARFJARÐAR P( 

Þessir eru aukapóstar“ 

Grindavík, Ertu í 

JSTARNIN eru fjórir; 

Selvogi 

Reykjavíkur 

Hafnarfjörð, 

milli Reykjavíkur og Eyrarbakka, 

og 

dvelur þar að minnsta kosti 6 klukkutíma og 

og Hvalsness 

Gullbringusýslupóstsins þangað frá Reykjavík, fer 

Járngerðarstaði í : 

r þá aptur 

leggur 

leggur 

Kalfatjörn, 

og snýr þá aptur sömu leið til Reykjavíkur. 

af stað 

Kirkjuvog, 

til 

um 

s Þorlákshöfn 

al stað frá 

Kefla- 

frá Kefla- 

Eyrar- 

sömu leið til Kefla-



  

  

  

      

       
  

9. ferð. 10. ferð. 11. ferð. 12. ferð. 13. ferð 14. ferð. 15. ferð. 

22. júlí 13. ágúst l. sept. 19. sept. 8. okt. 4. nóv. 6. des. 
22. — 13. Í — 19. — Bh. 4. - 6. 

15, I. - 19 8. L.. 6. 
14. 2. — 20, - 9. — 5. - 7 

- 14. 2 — 20 9, - 5. TT. — 
15. 3. 21 10. 6. 8 

15. 3. 21 10. 6. 8 

16. | 23 12 Sd, 10 

26. júlí lí. ágúst D. sept. 23. sept. 13. okt. 10. nóv. 12. des. 
26. 17. 5 33, - 13. 10. 12. 
26. 17. D. - 23. 13. 10. 12. 

D7. 6. 2 14. ll 13. 
27. 6 24 14. Il. 13. 
28. — 19. — 7 — 15. 12. 14. 

28. 7 15. 12. 14. 
29. S. — 16. 14, — | 16 

30. águst 9. sept. sept. 18. okt. | 16. nóv 18. des. 
“ ! - 

31. 22 — 10. — | 19. — 17. — — 
1 - 1. | 20. | 18. - — 

11. -- 20. 18 
- 12. l. okt. 21. 1 20 

5. ágúst 13. sept. 2. okt. okt. 22, nóv. des 
3. 15. 2. 22. 

1. 14. i, 23, 

D. 15, L. 24. 

6. 17. 6 26 

29, juli ágúst R. sept. 26. sept okt 16. nóv des. 
30. - 9. 27. - 17 - 
30. — 9. 27. 17 - — 
31. 10. 28. - 18. - — 
31. | 10. 28, | 19. -- 

I. ágús - 1. 20. - 19. — — 
I. - [1]. 29. 20. 

2. 12. 30. 21. 

t. ágúst ágúst 14. sept 2. okt. okt. 23. nóv. 25. des. 
ð. 15. 3 24. 26. 
5. - 15. 3 24. 26. 
6. 16. i 25. í 
6. 16. 5. - 26. 

7. - 17, 6" í 29. — 
8. 29. — 18. 7. - - 30. - 
9. 30. 19 S. 31 

a. Hinn fyrsti fer frá Saurbæ á Hvalfjarðarströnd eptir komu aðalpóstanna norðan 

og vestan þangað á suðurleið, um Vogatungu vestan Ákrafjalls út á Akranes að 

Skipaskaga, og fer síðan sömu leið aptur að Saurbæ. 

h. Annar fer frá Skipaskaga á Akranesi sama dag og vestanpósturinn á að 

leggja af stað frá Reykjavík í 15. og 13.—-15. póstferð, vestan Ákrafjalls um 

Vogatungu að Saurbæ á Hvalfjarðarströnd, og eptir að báðir aðal £ ; J , ; l 

póstarnir eru þangað komnir frá Reykjavík, snýr hann aptur sömu leið til Skipa- 

skaga. 

c. Hinn þriðji fer frá Hesti eptir komu aðalpóstsins þangað í norðurleið frá Lund- 

í Lnndareykjadal og snýr þaðan þegar aptur að Hesti. 

1898
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d. Hinn fjórði fer frá Arnarholti eptir komnu aðalpóstanna þangað frá Reykjarík, 

um Reykholt að tilsbakka í Hvítársíðu og snýr þaðan aptur beina leið að 

Arnarholti. 

MÝRASÝSLUPÓSTURINN fer frá Á 
aðalpóstanna þangað frá Reykjavík í 612. ferð mel, að Borgarnesi í Borgarhreppi 

'narholti svo fljótt sem unnt er eptir komu 

og snýr þaðan þegar aptur að Arnarholti, en í 1. 5. og 13.—15. ferð fer hann um 

Jorgarnes að Straumfirði (Kórunesi) og snýr þaðan þegar aptur sömu leið. 

STYKKISHÓLMSPÓSTURINN, milli Arnarholts og Ntykkishólms, fer frá 

Arnarholti í hvert skipti þegar eptir komu vestanpóstsins þangað frá Reykjavík, og 

kemur við á Staðarhrauni og Ranðkollsstöðum; snýr aptur frá Stykkis- 

hólmi eptir 12 tíma viðstöðu þar, og fer sömu leið aptur að Arnarholti: kemur 

þangað áður en aunarhvor aðalpóstanna leggur þaðan af stað til Reykjavíkur. 

ÓLAFSVÍKURPÓSTARNIR. Þegar Stykkishólmspósturinn er kominn frá Arnarholti að 

Rauðkollsstöðum í 1, 5. 00 15. 15. póstferð, fer aukapóstur þaðan um Staðastað 

að Búðum og mætir þar öðrum aukapósti, sem fer þangað frá Ólafsvík sama daginn, sem 

vestanpóstinum er dætlað að koma að Arnarholti í vesturleið í nefndum póstferðum, 

um Hjallasand, Saxahvol og Hella. Ankapósturinn frá Rauðkollsstöðum snýr því 

hæst aptur að Rauðkollsstöðum svo tímanlega, að hann nái þar Stykkishólms 

póstinum á snðurleið, en hinn snýr aptur sömu leið til Ólafsvíkur. Í 619. 

póstferð fer aukapóstur há Rauðkollsstöðum svo fljótt sem hægt er eptir komu 

Stykkishólmspóstsins frá Arnarholti um Staðastað og Búðir beina leið til Ólafs- 

víkur og snýr þaðan strax aptur sömu leið að Rauðkollsstöðum: en senda 

skal þá frá Búðum, þegar er pósturinn er þangað kominn frá Rauðkollsstöðum, 

ankapóst fyrir sunnan jökul um Hjallasand, Naxahvol og Hella til Ólafsvíkur, og 

snýr sá póstur aptur sömn leið að Búðum. 

FLATEYJARPÓSTURINN fer frá St ykkishólmi til Flateyjar þegar eptir komu 

beggja aukapóstanna Írá Arnarholti og Stað í 1, 2, 3, t, 13., HH. og 15. ferð, og 

snýr aptur til Stykkishólms eptir sólarhrings dvöl. 

SNÆFELLSNESSÝSLU PÓSTURINN fer frá St ykkishólmi eptir kon aukapósts- 

ins fra Stað í Hrútafirði og fer um Grundarfjörð til Ólafsvíkur, og sömu leið 

aptur eptir 6 tíma dvöl. 

DALASÝSLUPÓSTARNIR, eru þeir: 

a, Hinn fyrsti fer frá Stað í Hrútafirði þegar eptir að norðanpósturinn er kominn 

þangað frá Akureyri, að Hjarðarholti í Dölum. Eptir komu vestanpóstsins 

þangað frá Ísafirði heldur hann áfran um Harastaði (Skóga) og Breiðaból- 

stað á Skógarströnd til Stykkishólms, og eptir sólarhríngsdvöl þar snýr 

hann aptur sömu leið að Stað í Hrútafirði. Í 1015. póstferð skal aukapóstur 

þessi hefja göngu sína frá Stykkishólmi og leggj a af stað þaðan svo tímanlega 

að hann nái að Hjarðarholti og Stað áður en aðalpóstarnir leggja af stað þaðan 

  

vestur og norður. 

b. Annar fer fra Hjarðarholti í Dölum þegar eptir komnu aðalpóstsins þangað 

frá Reykjavík og aukapóstsins frá Stað, fram Fellsströnd um Staðarfell og 

Skarðsströnd að Skarðsstöð; þaðan snýr hann aptur sömu leið að Hjarðar- 

holti í Dölum. 

c. Þriðji fer frá Skarðsstöð, svo tímanlega að hann sje kominn að Kleifum í Gils- 

firði áður en vestanpósturinn og aukapósturinn frá Stað í Hrútafirði koma þangað. 

Þaðan snýr hann aptur sömu leið að Skarðsstöð, og skal hann koma við á Brunná 

báðar leiðir,



JÚ 

10. BARÐASTBANDASÝNLUPÓSTARNER ern Hm : 

a. Hinn fyrsti fer frá Bæ í Króksfirði, þegar eptir að vestanpóstur er þangað 

kominn frá Hjarðarholti, fer um Gnufndal, Vattarnes, Brjánslæk, 

Botn í Patreksfirði, Geirseyri og Sveinsevri að Bíldudal. og 

snýr aptur sömu leið að Í 

  

b. Annar fer frá Sveinseyri 1 i 
þegar eptir að ankapósturinn fra Bæ 

er þangað kominn á vesturleið, að Sel árdal í Dalahreppi og snýr jafnskjótt 

aptur að Sveinseyri, og nær þar fyrsta aukapósti á leiðinni frá Bíldudal, 

sem þó eigi má bíða hans svo, að hætt geti orðið við að hann nái ekki aðalpóstinum 

á suðurleið í Bæ. 

c. Hinn þriðji fer frá Geirseyri í Patreksfirði eptir komu fyrsta aukapósts þangað 

frá Bæ að Sauðlauksdal, og snýr þegar aptur til Geirsevrar. 

d. Hinn fjórði fer frá Flatev í hvert skipti eptir komnu Flateyjarpóstsins þangað frá 

Stykkishólmi, að Brjánslæk, og snýr aptur þaðan til Flateyjar. 

  

e. Hinn fimmti fer frá Bæ í Króksfirði it Kleifum í Gilsfirði eptir komnu vestanpósts- | | 

    safi    ins þangað fri að Stað í Hrútafirði. Eptir komu norðanpóstsins frá Akureyri 

að Stað fer hann þaðan aptur sömu leið að Bæ eða Kleifnm, og sje kominn þangað 
  

áður en vestanpósturinn fer þaðan áleiðis til lsafjarðar. 

Il. ÍSAFJARÐARSÝSLUPOSTARNIR eru átta: 

a. Hinn fyrsti fer frá lsafirði þegar eptir komu vestanpóstsins þangað að sunnan, 

um Veðrará og Holt í Önundarfirði, Gemlufell og Þingeyri að Rafns 

eyri, bíður þar eptir póstinum frá Bíldudal og fer svo aptur sönnu leið til 

Ísafjarðar. 
Frá Veðrará er í hverri ferð til Rafnseyrar sendur póstur til Flateyrar í 

Önundarfirði og frá Gemlufelli til Mýra í Dýrafirði. 
> { 

b. Annar fer frá Rafnseyri þegar < konu ankapóstsins þangað frá Ísafirði 

  

til Bíldudals. og snýr aptur þaðan svo fljótt sein unnt er, til Rafnseyrar, A | J Å 

samkv. augl. landshöfðingja 26. ágúst 1892 (stjórnartíð. 1892 B. bls. 168). 

{ 
Þriðji fer frá Ísafirði þegar eptir komu  vestanpostsins þangað, að Botni í 

Súgandafirði og snýr þaðan aptur á Ísafjörð eptir exktard völ. 

LL Fjórði fer frá Ísafirði þegar eptir komu vestanpóstsins an.að um Hn ífsdal, 

að Hóli í Bolungarvík og snýr þaðan eptir eyktardvöl aptur sömu leið til 

Ísafjarðar. 

Fimmti fer frá Ísafirði þegar eptir komu  vestanpóstsins Þangað um Arnar- 

dal að Tjörn í Álptafirði, stendur þar við í 4 klukkustundir og fer síðan sömu 

leið aptur til Ísafjarðar. 

| joveg um 

  

komu  vestaupóstsins þangað 

  

Sjötti fer frá Ísafirði þegar epti 

Snæfjöll, Stað í Grunnavík að Hesteyri og el nægur tími er til, að 

Stað í Aðalvík og síðan sömu leið aptur til lsafjarðar. 

&. Sjöundi fer frá Hesteyri, daginn eptir komu aukapóstsins þangað frí Í sa- 

firði í 6. 0. 11. og 1. ferð, að Höfn á Hornströndum, og snýr þaðan, eptir 

eyktardvöl, aptur til Hestevrar. 

1. Attundi fer há Arngerðareyvri daginn eptir komu vestanpóstsins þangað að 

aptur sömu leið að Arngerðareyr I. 

  

sunnan að Melgraseyri og sn) 

12. SPRANDASYSLUPOSTARNIR ern þrír. 

a. Hinn fyrsti fer frá Stad i Hrútafirði daginn eptir komu  norðanpóstsins 

  

þangað frá Reykjavík, fer mn "i, Bæ, Prestsbakka, Öspaks- 

eyri Stórafjarðarhorn í Kollafirði, Kirkjuból í Tungusveit 
A , J } í ;
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Kalfanes og Hrofberg i Steingriømsfidi um Skarð í Bjarnarfirdi og 
    

Kúvíkur við Reykjarfjörð ad Årnesi i Trjekyllisvik, og snýr 

þaðan sömu leið að Stað í Hrútafirði. 

b. Annar fer frá Bæ í Króksfirði, eptir komu aðalpóstsins frá Ísafirði, m 

Tröllatungu, Kirkjuból í Tungusveit að Stórafjarðarhorni og þaðan aptur 

sömu leið að Bæ. 

c. Hinn þriðji fer frá Stjórafjarðarhorni svo tímanlega, að hann sje kominn 

að Kleifum í Gilsfirdi fyrir komu  vestanpóstsins þangað frá Ísafirði: 

þaðan snýr hann aptur sömu leið að Stórafjarðarhorni. 

HÚNAVATNSSÝSLU ÞÓSTARNER eru fjórir: 

a. Hinn fyrsti fer frá Sveinsstöðum daginn eptir komm norðanpóstsins þangað 

frá Stað um Vesturhópshóla að Tjörn á Vatnsnesi og snýr aptur þaðan 

sömu leið að Sveinsstöðum. 

„ Annar fer frá Sveinsstöðum eptir Rkomn aðalpóstsins þangað að sunnan, að 

Ast í Vatnsdal, og snýr þaðan aptur að Sv cinsstöðum. 

c. Hinn þriðji fer frá Sveinsstöðum, eptir komn aðalpóstsins að sunnan um 

Reyki á Reykjabraut og Auðkúlu í Svínadal að Guðlaugs- 

stöðum í Blöndudal og þaðan aptur sömu leið að Sveinsstöðum. 

d. Hinn fjórði fer frá Blönduósi eptir konn aðalpóstsins þangað frá Nveins 

stöðu um Ytriky til Skagcastrandar-verzlunarstaðar, ou eptir 
i 

sólarhringsdvöl þar fer hann aptur að Blönduósi. 

SKAGAFJARÐARSYSLUPOSTARNIR eru fjórir: 

a. Hínn fyrsti fer frá Víðimýri eptir komu norðanpóststis þangað frá Stað nm 

  

Mælifell að Goðdölum og sömu leið aptur að Víðimýri. 

b. Annar fer frá Víðimýri daginn eptir kon norðanpóstsins þangað frá Stað, 

un Sauðárkrók, Garð í Hegranesi, Lón, Hofsós, Haganes og Hraun 
1 

  

tl Siglufjarðar, og snýr aptur sömu leið eptir halfsmánaðardvöl þar. 

  

c. Hinn þriðji fer frá Sauðárkróki eptir kon Siglufjarðarpóstsins frá Víðimýri, 

að Hvammi í Laxárdal, og snýr aptur til Sanðárkróks.   

d. Hinn fjórði fer frá Lóni eptir komu Siglufjarðarpóstsins þangað frá Víðimýri um 

Viðvík að Hólum í Hjaltadal, og snýr þaðan aptur að Lóni. 

EYJA FJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR eru þrír, og fara allir frá Akureyri daginn 

eptir komu norðanpóstsins þangað frá Stað. 

a. Hinn fyrsti fer um Tjörn í Svarfaðardal og Reyki í Ólafsfirði að Hraun- 

um í Fljótum og snýr aptur þaðan eptir komu aukapóstsins frá Siglufirði 

sömn leið á Akureyri. 

b. Annar fer um Hrafnagil að Saurbæ í Kyjafirði og sömu leið aptur á Akur- 

eyri. 

c. Hinn þriðji fer um Grenivík í Höfðahverfi að Þönglabakka og sömu leið 

aptur á Akureyri. 

ÞINGEYJARSÝSLU PÓSTARNIR eru finn : 

    a. Hinn fyrsti fer frá Ljósavatni eptir konm Seyð Jarðarpóstsins þangað frá A kur- 

eyri að Halldórsstöðum í Bárðardal, og snýr þaðan aptur að Ljósa- 

vatni. 

b. Annar fer frá Grenjaðarstað eptir komu aðalpóstsins frá A kureyri um Laxár 

dal að Skútustöðum og þaðan aptur ur Reykjadal að Grenjaðarstað. 

c. Hinn þriðji fer frá Grenjaðarstað, þegar er Neyðisfjarðarpósturinn er þangað 

kominn frá Akureyri um Húsavík og Víkingavatn að 5 kinnastöðum og
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snýr aptur sömu leið að Grenjaðarstað, og skal bann ná Seyðisfjarðarpóstinun á 

leið til Akureyrar. 

d. Hinn fjórði fer frá Vopnafirði sama dag og Neyðisfjarðarpósturinn á að fara frá 

Akureyri um Skeggjastaði, Sauðanes. Svalbarð og þaðan beint að 

Skinnastöðum: mætir þar hinum þriðja aukapósti (frá Grenjaðarstað) og snýr 

þá aptur sömu leið til Vopnafjarðar. 

e. Hinn fimmti fer frá Raufarhöfn mu Grjótnes og Presthóla að Skinna- 

stöðum svo tímanlega að hann verði þangað kominn fyrir komu aukapóstsins frá 

Grenjaðarstað og Vopnafirði og snýr aptur til Raufarhafnar þegar eptir 

komu wingetinna aukapósta að Skinnastað. 

17. MÚLASÝSLUPÓSTARNIR eru átta. 

  

a. Hinn fyrsti fer frá Egilsstöðum þegar eptir konu Eskifjarðarpóstsins þangað á 

austurleið til Neyðisfjarðar og fer þaðan aptur sömu leið til Egilsstaða. 
b. Annar fer mill Seyðisfjarðar og Vopnafjarðar. Hann fer frá Sewðis- 

firði svo tímanlega, að hann sje kominn að Egilsstöðum áður en Eskifjarðar 

póstarinn kemur þangað á austurleið. En þegar bann er þangað kominn, heldur 

aukapósturinn áfram um Hjaltastað, Kirkjubæ í Hróarstungu, S leðbrjót í 

Jökulsárhlíð og Torfastaði á Vopnafjörð, og snýr aptur þaðan eptir sólarhringsdvöl 

  

sömu leið á Seyðisfjörð. 

ce. Hinn þriðji fer frá Seyðisfirði, eptir komu aðalpóstsins þangað frá Akureyri 

sömu leið aptur til Sevð- tlirðl og un Stakkahlíð að Bakkaserði í Bor 

  

isfjarðar. 

d. Hinn fjórði fer sömuleiðis frá Seyðisfirði þegar eptir komu  aðalpóstsins þang- 

að frá Akureyri, að Brekku í Mjóafirði, og snýr þaðan aptur til Seyðisfjarðar. 

ur eptir konn aðalpóstanna á anstur- e. dinn finnnti fer frá Egilsstöðum þeg: 

leið, yfir Lagartljót um Ás í Fellum að Valþjófsstað, og þaðan aptur austan 

  

Lagartljóts um Hallormsstað að Egilsstöðum. 

f. Hinn sjötti fer frá Skjöldólfsstöðum þegar eptir komu aðalpóstsitns þangað 

frá Akureyri. að Brú í Jökuldal og sömu leið aptur að Skjöldólfsstöðum. 

eg. Hinn sjöundi fer frá Eskifirði þegar eptir komu aðalpóstsins þangað fra Borg- 

um um Búðareyri við Reyðarfjörð og Búðir í Fáskrúðsfirði að Stöð í 

Stöðvarfirði, og sömuleiðis aptur á Eskifjörð. 

h.  Hínn áttundi fer sömuleiðis frá Eskifirði þegar eptir komu aðalpóstsins þangað 

að frá Borgum, að Nesi í Norðfirði, og snýr þaðan aptur á Eski fjörð. 
IS. SKAPTAFELLSSSYLUÞPOSTURINN fer frá Kirkjubæjarklaustri þegar eptir 

komu aðalpóstsins þangað frá Odda, um Borgarfell í Skaptártúngu að Mýrum í 

Álptaveri og snýr þaðan aptur sönn leið að Kirkjubæjarklaustri. 

19. VESTMANNAEYJAPOSTURINN fer frá Odda að Ljótarstöðum daginn eptir 

komu aðalpóstsins frá Reykjavík, og snýr þegar aptur að Odda. Þegar pósts- 

taskan kemur frá Vestmannaeyjum að Ljótarstöðum, skal henni komið svo snemma 

að Odda, að hún komist á aðalpóstiun á leið hans til Reykjavíkur. 

20. RANGÁRVALLASÝSLU PÓSTARNIR eru þr 

a. Hinn fyrsti fer frá Ási í Holtum, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá Reykja 

    

  

vík, að Fellsmúla á Landi, og snýr þaðan aptur að Asi. 

b. Annar fer sömuleiðis frá Asi í Holtum  jafnsnemma hinum síðastnefnda, um Haf í 

Háfshverfi og Håbæ í Þykkvabæ að Grímsstöðum í Vesturlandeyjum 

og snýr aptur sömu leið að Ási.
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21 c. Hinn þriðji fer frá Odda, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, 

um Stórólfshvol að Teigi í Fljótshlíð, og þaðan aptur sömu leið að Odda. 

21. ÁRNESSÝSLUPÓSTARNIR eru fjórir: 

a. Hinn fyrsti fer frá Kotströnd í Ölfusi þegar eptir komu aðalpóstsins þangað fra 

Reykjavík að Úlfljótsvatni Í Grafningi og snýr þaðan aptur að Kotströnd. 

b. Annar fer frá Hraungerði sem fyrst eptir komu aðalpóstsins frá Reykjavík, 

um Arnarbæli í Grímsnesi og Mosfell að Torfastöðum í Bisk- 

upstungum, og þaðan aptur sömu leið að Hraungerði. 

G Hinn þriðji fer sömuleiðis frá Hraungerði, sem fyrst eptir konu aðalpóstsins 

frá Reykjavík um Olafsvelli og Reyki á Skeiðum að Ntóranúpi og 

þaðan aptur sömu leið að Hraungerði. 

Hinn fjórði fer og frú Hraungerði, sem fyrst eptir kon aðalpóstsins frá 

Reykjavík, ofan á Eyrarbakka, og snýr þaðan aptur daginn eptir að Hraun 

gerði. 

Reykjavík 18. febr. 1898. 

Landshöiðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 

Jón Magnusson 

22 Reikningur 

yfir 

tekjur og gjöld gjafasjóðs Jóns Sigurðssonar til Svarfaðardalshrepps 1897. 

Tekjur: 

1. Eign við árslok 1896: 

Í fasteign kr. 2310,00 

II. Jarðarafgjöld: 

a. Landsskuldir í fardögum 1897 2011 meðalal. á 46 a. kr. 9269 

b. Leigur á Mikaelismessu 1897 85 meðalál á 46 a. . — 39,10... 131. 79 

III. Ofborgað til oddvita Svarfaðardalshrepps  . . 2 2 2 0 0 2 mm 0.60 

Gjöld: 

Í. Umboðslaun 7/6 af kr. 131179 0000 eg me 21,96 

Il. Legukostnadur Halldórs á Brautarhóli „ol nu me 13 80 

II. Oddvita Svarfaðardalshrepps sendar 27/ 
i þr 96,635 

VI. Eign til næsta års: 

Í fasteign 0 2310,00 

kr. 2442,39 

Íslands norður- og austuramt. Ákureyri 28. des. 1897. 

Páll Briem. Jónas Jónasson, 

(settur),
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Verdlagsskrå, 
sem gildir fyrir 

Austurskaptafellssyslu 

frá miðju maímánaðar 1898 til jafnlengdar 1899. 
  

10. 
11, 
12, 
13, 

14. 

15. 

16. 
17. 
18, 
19, 
20. 

22, 
23. 

25,   

A. Fríður peningur. 

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

— GC ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fArðÖgUM... hver á 

— G sauðir, 3 til ð vetra, á hausti — - 
— ÓS -— tvævetrir . . - —. . 
— 12 — veturgamlir ., . - —. 1. 7 
— 8&ærgeldar., . . . - 0. mm 
— 10 mylkar. 2 2 7 1 rr 

1 áburðarhestur, taminn, ö til 12 vetra, í 
fardösum . . . . . . á 

— 14 hryssu, á sama aldri . . hver - 

?. UW, smjör og tólg: 

hndr. 120 pd.af hvítri ull, vel þveginni, pundið á 
120 — af mislitri ull, vel þveginni — - 

— „120 — af smjöri, vel verkuðu. — - 
— 120 — af tólg, vel bræddri.. . . —- 

GC. Tovara af ullu. 

hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til6 hespur i pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . „ pundið á 

— 60 pör eingirnissokka . . . . . parið - 
— 30 — tvíbandsgjaldsskka . . . — 

180 — sjóvetlinga eee ur rem 7 
—- 20 eingirnispeisur 0. hver - 
—- 1Ð tvíbandsgjaldpeisur FI - 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

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

1 alin . . . . . å 

D. Viskur: 

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

6 - — Ýsu hertri . . — - 

  

  

i peningum. Hundrað ál Alin 

Kr. Aur.|Kr.  Aur. | Ar. 

85 15341 85. 15 1 71 

8. 68 52 08 | 45 

8. 8352 98 | 44 
6) 89 f35. 12 f 46 

ð 03 | 60 56 få 50 
Ð 492 ) 453 36 136 

4. 43 | 44. 30 | 37 

64 55 | 64. 585 | 54 

49. 75 4 66. 33 | 55 

» 64 | 76 . 80 I 64 
» 40 48 » 40 

> ð4 1 64. 80 | 54 

> 19 {22 80 I 19 

» » » » » 

> 90 | 54 » | 45 

1 > | 30 » | 25 

» » » > 

» » D » » 

» » » » » 

» 85 102 » 85 

» 70184 » | 10 

» » Ð Ð » 

» » » » »    
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24 

27. 
28. 
29, 
30. 

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

Í peningum|Hundrað ål Alin 

Kr. Aur.JKr. Aur. f Aur. 

1 hndr. 6 vættir af hákarli hertum . . , — - » » > » » 

k. Lýsi: 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvailslýsi 8 pottar á 1 » f 15 » I 13 
— I — — — håkarlalysis .8 — - 2 » I 30 >» få 25 
1 — — sellýsis 8 — 2 25 1585 To {28 

- 1 — — borskalysis .8 » > > 

I. Skinnavara. 

1 hnår, 4 fjordungar nautskinns . . lOpundå fj 11. 13 4 44. 52 | 37 
— 0 —— kýrskinns 2... — 0 — 7 S 167 152 02 {43 
— 6 —— hrossskinns >. . — — - 6 92 { ál 52 | öð 
— 8. —— sauðskinns. af tvæ | 

vetrum og eldri — — - D |) » I 40 33 
12 —— saudskinns, af vet- 

urgömlum og ám —- — 3 » | 36 > { ö0 
— 6 —— selskinns . . .  — — TI ið 146 5 39 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . hvert á » | 18 | 43 | 20 f 36 

G. Ymislegt: 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 8 08448. 48 f 40 
—… 40 -—— — ——  ohreinsudum  . — - > » » » » 
— 120 — — fuglafiðri . . . . . 10 pund - 8 50 1102 > | 85 
— 480 — — fjallagrösum . . . . — - - » » » » » 

ð álnir 1 dagsverk um heyannir 2 38 » » | 48 
—- 1 lambsfóður 3 56 > » å 71 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 

aurum verður 

Eptir A. eða í fríðu a b8 25 fk AL 
— B. — lu, smjöri og tÖlg  sueseenenneneveneree kenenrenenrnne 53 104 44 

— C. — í ullartóvöru 67 50 1 56 
— D. - á fiski snar » » » 

— KR í lýsi ssscuneeeveevereeverennenen rener rener es serene ren rnnsee 26 25 i 22 
— F. å skånna-Cør tu sees seueueeeeene ren nen een re renser rnnene 43 39 1 36 

En meðalverð allra landaura samantalið ÞAR 49 1207 

  
og skipt með 5, synir: 

Meðalverð áalira meðalverða 

teykjavík 15. dag febr.mán. 1898. 

J. Haæwsteen. 

  

  

  
Hallgr. Sveinsson. 

  

  Al  
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Verðlagsskrá 24 
sem gildir fyrir 

Vesturskaptafellssýslu 

frá miðju maímánaðar 1898 til jafnlengdar 1899. 

  

I peningumf Hundrað áf Alin 

Á. Fríður peningur. Kr. Aurþ Kr. AurjAur. 
  

1. | 1 hndr. í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á þ 138 87 13 | ST | 62 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardögum „ . . . . . hver á 8 44 {50 64 | 42 

3. — 6 sauðir, 3 tilD vetra, á hausti . . — -f 90 56157 | 36 | 48 
4, 8 — tvævetrir |, a T st 162 96 {52 
ð. — 12 —- veturgamlir - — Ko. rr - 5 "3169 36 | 58 
6. — 8ær geldar . . SEE ENE 1 26 {58 | 08 | 48 

7. — 10 — mylkar . . a — - 4 99 {49 9042 
8. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í 

fardögum . . . . „á 158 93 }58 93 I 49 
9. — 4 hryssu, á sama aldri. . .„ hver - f 45 47 |60 634 531 

B. UU, smjör og tólg: 

10. | 1 hndr. 129 pd. af hviítriullu, vel þveginni, pundiðá »… 52 162 40 | 52 

) 11. —… 120 — af mislitri ullu,velbveginni  — - „311 44 40 i 37 
12. — 120 — af smjöri, vel verkuðu. =. > 49 | 58 | 80 | 49 
13. — 120 — af tålg, vel bræddri . . — - „(32 | 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 . . pundid å » „ » » » 

15. — 60 pör eingirnissokka . . Þarið - 1 » | 60 > | 50 
16. — 30 — tvíbands gjaldsokka. a 1 „13 > { 25 

17. — 180 — sjóvetlinga . . . - - „ 99 þ52  20{44 

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

19. — 15 tvíba ds gjaldpeisur . . - - » „ » » » 

20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 
I alin . Á | > 92 f110 | 40 | 92 

21 — 120 álnir einskeptu, 1 al, til 5 kv. breiðrar, | 
1 alin á » | 69 | 82 | 80 I 69 

| 

D. Fiskur : 

29. {1 hndr.6 vættir af saltfiski vel verkudum, vættin å I 12 » 72 | » | 60 
23. — 6 — harðfisk —  —- — -|15 »f90| »f 75 
24, — 6 — — þyrsklingi — —- -—— - » » » | »     25. mm 6 — — ýsu, hertri . . — - » » » »



26. 

21. 
28. 
29, 
30, 

32 
99 
20 

34. 

ol. 

  

  

  
Reykjavík 15. dag febr.mán. 1898. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

    

Í peningum Hundrað á | Alin 

Kr. Aurf Kr. Aur.f Aur 

1 hndr. 6 vættir af hákarli, hertum vættin á „> „1 > > 

KE. Lýsi: 

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

— 1 — — — sellýsis . 8 — - 246 136 75) 31 
— 1 —  — — þorskalýsi . 8 — á| 1 67 |25 05) 21 

F. Skinnvara. 

I hndr. 4 fjórðungar nautskinns ., . 10 pund á {10 15 |40 60 | 34 
— 6 — kyrskinns 7) 88147 28 | 39 
— 6 —— hrossskinns , . — — 6 TA 40 44 | 34 
— 8 -— sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri — — - 4 93 {39 44 | 33 
— 12 — sauðskinns, af vet- | 

urgömlum og ám — - 3 1 36 | 40 32 {34 
— 6 — — selskinns . . . — — - 6) 25137 50 | 31 
— 240 lambskinn (vorlamba) einlit . hvert á > 19 | 45 60 fj 38 

G. Ýmislegt. | 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á » » » » » 
— 40 — — ——  Óhreinsuðum . — - > | > » » » 
— 120 — — fuglafidri . . . . . 10 - 3 | 88 I 46 | 56 I 39 
— 480 — — fjallagrösum a - » | » » » » 

ð álnir 1 dagsverk um heyannir 2 | 03 » » | 41 
— 1 lambsfóður. 31 > > > | 60 

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

Eptir A. eða í fríða AR 60 19 150 
— B. — í ullu, smjöri og tólg 51. » | 42 
— CC. — í ullartóvöru 67 08 | 356 

DD, — i fiski 
81 » | 67 

— E. — í lýsi 30 | 90 | 26 
— F. — í skinna-vöru 41 60 | 35 

En meðalverð allra landaura samtalið 331 1 216 
skipt með 6, sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða . 155 291 416



Verdiagsskrå, 
sem gildir fyrir 

Vestm annåaeyjasyslu 

frá miðju maímánaðar 1898 til jafnlengdar 1899, 

  

R
o
 

e
m
 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

29. 

23. 
24. 
25.   

A. Fríður peningur: 

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október tilnóvembermánaðarloka,í fard. á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnarog lembdar, í 

fardögum . . .... 0... hver å 
n» — 6 sauðir, 3 tilo vetra, á hausti — - 

— 8. — tvævetrir  - — 
— 1? —  veturgamlir A — 

— Kær geldar 2. — - 

— 10 mylkar a . = - 

— I áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í 

fardögum á 

1 —… 1/3 hryssu, å sama aldri . . . hver 

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

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

20 — af tólg, vel bræddri . . . — - 

C. Tóvara af ullu: 

1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði 0... pundið á 

— 60 pör eingirnissokka „parið - 
— 30 — tvíbandsgjaldsokka . .. — - 
— 180 — sjóvetlinga . . ... 8.280 7 

— 20 — eingirnispeisur , . . . . hver - 
— lå tvibands-gjaldpeisur . . .. — - 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar brei ðs, 
1 alin . . . . . á 

— 120 álnir einskeptu, 1 al. tiló kv. breiðrar, 
alin . . . . . . á 

D. Fiskur: 

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

— 6 — harðfiski — — — - 

— 6  — — þyrsklingi — — 

— 6 — — Ýsu. hertri 

  

  

  

Í peningum Hundrað á | Alin 

Kr. Aurf Kr.  AurJ Aur. 

> » > » 

8 : 40 | 50 I 40 I 42 

16 | 50 I 99 » | 83 

15 > 1104 „187 

6 50 78 » 65 

11 50 | 92 » TT 

6 1 20 762 s„ þO2 

» » » » » 

» » » » » 

» 50 60 » 50 

»— 37 | 44 | 40 I 37 

48 | 57 | 60 | 48 
» 50 | 36 „ {50 

» » » » » 

» » » Ð 

» » » » » 

» » » » 

» » » » 

» » » » » 

Ð » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

9 » D4 » 45 

16 > | 96 » | 80 

6 75 | 40 I 50 I 3 
b " 68 133 | 78 " 28      
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25 

26. Í hndr. 6 

21, 1 hudr. I 

28. - 1 
29, — 1 

1 30. — 

32. — 6 
33, — 6 

34, — 8 

35. — 12 

36. — 6 

37. 240 

38, 1 hndr. 6 

39. — 40 
40. — 120 
41. — 480 
49, DB álnir Í dagsve:k um hevannir 

lambsfóður   43. — I 

Medalverd å hverju hundradi og hverri 
aurum verdur: 

Eptir Å. 

— DD. 
C. 

- D. 

— RB 

  

vættir af hákarli, hertum  . vættin á 

E. Lýsi. 

tunna (120 pt) hvalslýsis . 8 pottar á 
— — — hákarlslýsis 8 
— — - sellysis . .8 —  - 
— — — horskalysis . 8 

FH. Skinnavara. 

fjordungar nautskinns . , 10 pund á 
—— kýrskinns . . — — - 
— brossskinns . . — — 
— sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri — — - 
sauðskinns, af vet- 

urgömlum og ám — —- - 

— selskinns . — - 

lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á 

G. Ýmislegt. 

pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 
— —  ——— Óhreinsuðum . — - 
— — fuglafiðri . . . . . 10 pund - 

— — fjallagrösum FF mmm >   
eða í fríðu . 

í ullu, smjöri og tolg 
— í ullartóvtöru 

— í fiski 

— í lýsi 

— í skinnavðru 

En meðalverð alllra landaura samantalið 

og skipt með 5, sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

Reykjavík 25. dag febrúarmán 1898 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

alin í fyrtöldum land-   86 

  

Í peningum Hundrað áþ Alin 

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

» » » » Ð 

» » » » > 

> » » » » 

» » » » 

1) 25 f 18 75 16 

8 55) 3 20 þ 29 
» » » » » 

8 » 48 » 40 

6 13 | 49 04 I 41 

4 11149 32 f 41 
» » » » » 

» » „> Ð Ð 

» » y » » 

6 20 | 74 40 | 62 

„> » » > > 

2078 » > Í 56 

4 » » | > | 80 

| 

80 | 90 f 67 
49 50 | 41 

» » Ð 

56 | 07 ; 

18 | 75 
49 | 07 

254 | 29  
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Verdlagsskrå, 
sem gildir fyrir 

Rangårvallasyslu 

frå midju maimånadur 1898 til jafnlengdar 1899. 
  

10. 

12, 
13. 

ld. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

22. 
23. 
24. 
25 air),   

Á. Fríður peningur 

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

1 hndr. 

október til nóvembermánaðarloka ifard á 

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

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

I?  —  veturgamlir - - sr - 
S ær geldar . . . . - — . — - 

10 — mylkar 2 — 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í 
fardögum . . 2 0 å 

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

B. Ull, smjör og tólg: 

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

C. Tóvara af ullu. 

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

1 hndr. 

baldi hver hespa 11 skreppur, en hve 
skreppa 44 þræði pundið á 

60 pör eingirnissokka —. . parið á 
30 tvibands-gjaldsokka 

180 — sjovetlinga 
20 eingirnispeisur , . . ….. hver - 

15 tvibands-gjaldpeisur . . — - 
120 ålnir gjaldvodarvadmåls, ålnar breiðs, 

Lalli 5.5.5. á 

120 álnir einskeptu, 1 al. tilo kv. breiðrar, 

6 

1 alm eee eee Å 

D. Fiskur. 

vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 
— — harðfiski — — — — - 

byrsklingi 
— —yYsu, hertri. . . . mm 

  

  

Í peningumj Hundrað á Í Alin 

Kr. Aurf Kr. Aurf Aur. 

80 98 180 98 67 

TiÐ2145 12 f 38 

9 1158 26 f 49 

7,72 Åå 61. 76 % 51 

5 163 167 56 I 56 

7121457 68 148 

D 12 151 2043 

64 | 24 164 24 154 

49 » f 05 385 1 od 

„> 57 |68 4057 

» 41 149 20 é 41 

„54 {64 80 f£ 54 

> 30 i 36 » | 30 

2 „ 160 50 

50 50 » 25 

12121 604 18 
» | 26 { 46. 80. 39 

20 Tó töð | » f 46 

3083 149 | 95 þ 42 

1 09 150 | 80 1109 

» TD i 90 „> Í to 

10 33 1061 | 98 {52 

17 > 1102 » I 85 

11 GY 70 14 f 58 

10 80 {64 80 I 54    
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| peningumf Hundrad ål Alin 

Kr. | Aurf Kr. Aur. fj Aur. 
| 

26 1 hndr, 6 vættir af hákarli, hertum vættin á » » » | » » 

  

E. Lýsi. 

27. | 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis . 8 pottar á 1 80) 27 » | 23 
28. — 1 —- = hákarlslýsis 8 — - » » » » » 

29. 1 — I — - — sellysis . „8 — - 2 36 | 35 ' 40 | 30 
30. 1 — þorskalýsis .8 -- - 1) 731725 95 1 29 

FH. Skinnavara 

öl. 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns , . 10 pund á {12 75 f 50 92 | 42 
32, — 6 —— kyrskinns . . — - {10 > {60 | > 50 
33. — 6 —— hrosskinns . . — — - 8 1 5D0|}51 » f 45 
34, - 8 —- sauðskinns,af tvæ. 

vetrum og eldri — - 6 56 450 „88 {42 
35. — 12 —- sauðskinns, af vet- 

urgömlum og ám — — - 42 | o3 04 { 44 
36, — 6 —— selskinns 0 — — -{}10 42 462 52 {58 
37. — 140. lambskinn (vorlamba), einlit, hvert å » 231 0ð 20 { 46 

G. Ýmislegt.     38. | 1 lindr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á » > > » » 
39, — 40 — —— óhreinsuðum a » » » » » 
40. — 120 — —- fuglafiðri . . . . 10 pund á 5 88170. 56 I 59 
41. — 480 — — fjallagrösum . . . — — - » » » » » 
42, ð álnir 1 dagsverk um hevannir . . 2017 > » | 43 
43, — 1 lambsføur 1... .]] | 3.091, »162 

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

Æptir Á. eða á fríðu se se eee Gl 55 ] 31 
- BB. — i ullu, smjøri og tålg 2 2 2 2 2 en 54 60 {46 

— á ullartóvöru FI 60 52 150 
— DD. — í fiski FNF 14 73 | 62 
— KE 29 45 | 25 
— SF — í skinnaæðru ö4 79 | 46 

En meðalverð allra landaura samantalið . . . . . 1335 44 1280 
og skipt med 6, synir:     Meðalverð allra meðalverða . 55 91! 47 

Reykjavik 25. dag febr,mån. 1898. 

J. Havsteen.  Hallgr. Sveinsson.
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Árnessýslu 

frá miðju maímánaðar 1898 til jafnlengdar 1899 
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No
 

9) 

VÆR 

24, 
25,   

Á. Fríður peningur. 

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

  

október til nóvembermánaðarloka, í tard á 

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

6 sauðir, 3 til5o vetra, á hausti 

8 -— tvævetrir . - 

— 1? — veturgamlir 

— 8 ærgeldar. . . . - 0 0. mm 

10 mylkar RA a 

Il áburðarhestur, taminn, 5 til Í2 vetra, Í 
fardögum . . . . . . á 

— Í hryssu, á sama aldri . . hver - 

Ut, smjör og tólg: 

I hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pundið á 
- 120 af mislitri ullu, vel þveginni 

120 af smjöri, vel verkuðu. . - 
— 120 — af tóla, vel bræddri. so. mme 

GC. Tóvara af ullu. 

í hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til6 hespur í pundi; Í 2 i 

haldi hver hespa Il skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði FI pundið á 
60 pör eingirnissokka . . . . . parið - 
30 tvibandsgjaldsokka 

180 — sjóvetlinga . BS 

20 eingirnispeisur „0. hver 
15 tvibandsejaldpeisur NR 

120 álnir  gjaldvoðarvaðimáls, álnar breiðs, 

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

1 alin . . . . . å 

D. Fiskur: 

I hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 
6 harðfiski 
0 — þyrsklingi vel — - 
6 — Ýsu hertri 

Í penin 

  

  

gun4 Hundrað ág An 

Kr. Aur ÅKr.. Åur.Å dur 

90 87190 8% I 76 

9 D8 57 48 48 

12. 92 4 77 52 4 65 

10 09 f 80 (2 167 
T O8 i S4 96 & 71 

8. 90 TI 20 { 59 

6 15 161 90 151 

66 61 166 61 56 

46 88162 51 få 52 

59 1 70 80 få 59 

[2 i 50 40 I 42 

58 I 69 60 & 58 

Bi 37. 20 i 31 

» > » » 

>> » » ”» 

85 1925 50 4 217 

» 4 61 20 i 51 

> » » » 

5 0065 154 45 1 45 

1 05 {123 60 1103 

78 193 60 f 78 

—
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103 

66 

69   50 

86 

BB 

58 

1898 
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1
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27 Í peningumiHundrað ál Alin 

Kr Aur.f Kr. | Aur. f Aur. 

96. þ 1 hndr., 6 vættir af hákarli hertum , . vættin å » » » „ > 

E. Lýsi: 

97, | 1 hodr. Í tunna (120 pt.) hvaislýsis . „ 8 pottará „ » » » » 
98, — 1 —… —… — hákarlslýysis .8 — - 1) 6424 601 21 
29. — 1 — — — selslýsis ., „8 — - 1 83 427 45 4 235 
30. — 1.  — —… — þorskalýsis „8 — - 1 631 24. 45 { 20 

hk. Skinnavara. 

31. 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns .”, 10 pund å 3 06 þO2 24 4 

39. — 6 - kýrskinns 2 — -1 10 92 {65  ð2 f 55 
33. — 6 — hrossskinns Log me mr 9g 36456 164 47 

34. — 8 a sauðskinns. af tvæ 

vetrum og eldri — — 6 45 kf 51 60 f 45 

35. - 12 — sauðskinns, af vet- 

urgömlum og ám —- — - 4 43 153 161 44 
36. 6 -— selskinns 2. — - - U | 55 457 30 3 48 

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

G. Ymislegt: 

38. 1 hndr. 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum pundid å 8. 50 f SI » | 45 
] . 

39. — 40 — - óhreinsuðum A - » » » » » 

40. — 120 — — fuglafidbri . . . . .. 10 pund - D 25 i 63 » Å 53 

41. — 480 — — fjallagrösum , . 2 2 mm. » > » » » 

42. 15 álnir Í dagsverk um hevannir a er 2 49 » » | 20 
43. —- 1 lambsfóður >. 78 » » | 76 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land 

aurum verður: 

Eptir Á. eða í fríðu HRNANARNANRR 12 60 I 61 

- B, — fullu, smjåri og tålg — sansessssneen vueunene verneeeenerees DT » | 48 
— OU. — é ullartdvøru ssssseuseeuueenneneennee ene rene denne ker eek renee 71. 674 60 

— DD. — Í fiski {4 81 | 62 
EH — í lýsi ER 25 BOf2I 

— F. — á kinnar vere en ener ernree 57 94 148 

En meðalverð allra landaura, samantalið 359 52 1800 
og skipt með 6, sýnir: ” 

Meðalverð allra meðalverða 59 92150 

Reykjavík 25. dag tebrmán. 1898. 

J. Havsteen. Haligr. Sveinsson.
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Verðlagsskrá. 
sem gildir fyrir 

Gnllbringu- og Kjósarsýslu og Reykjavíkurkaupstað 

frá miðju maímánaðar 1898 til jafnlengdar 1899. 
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11. 
12. 
13. 
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Á Fríður neningur A. Fríður peningur. 

hudr. Í kýr, 5 til8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

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

tardögum . . . . . . hver á 

6 sauðir, 3 til o vetra, á hausti. . — 
S — tvævetrir . - — SEE 

12 - veturgamlir - 
— S ær geidar . . - — 
— 10 — mylkar . . a 
—- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í 

fardögum . . . . . . „á 
— 14 hryssu, á sama aldri. . „ hver - 

B. UT, smjör og tólg: 

hndr. 129 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundiðá 
— 120 — af mislitri ullu, vel þveginni = 
— 120 — af smjöri, vel verkuðu. - 
— 120 — af tólg, vel bræddri , . — 

C. Tovara af ullu : 

hndr. 30 pd. hespngarns, 3 til 6 hespur í pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . . pundid å 
60 pår eingirnissokka . . parid - 

— 30 — tvibands gjaldsokka. 
— 180 — sjóvetlinga . 

20 eingirnispeisur . . . hver - 
gjaldpeisur . a 

ldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

    — 15 tvíba ds 

— 120 álnir eg} 

bl allin. . . . . . . á 
— 120 álnir einskeptu, 1 al. til ó kv. breiðrar, 

l alin . . . . . . á 

D. Viskur: 

hndr.6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 

— 6 — — harðfiski — — — - 

— 6 — — þyrsklingi —— — - 

— 6  — — ýsu, hertri . , — 

Í peningum 

Åur Kr. 

Hundrað á 

Kr. Aur 

Alin 

Åur 
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28 | peningumf Hundrad å | Alin 

Kr. Aurþ kr. Åur. 

26. Í hndr. 6 vættir af håkarli,  hertum, vættin á 8. 53 ól 18 I 43 

Kk. Lýsi: 

21. I hndr. Í tunna (120 pt) hvalslýsis . 8 pottar á 1.40 I 2] „ {18 
28. … I] —- - — hákarlslýsis 8 I 504 22 50} 19 
20, — 1 — — — selslysis 8 10 63 924 45 1 20 

30. 1 — — þorskalýsis S á 1 90 128 50} 24 

# Skinnvara. 

31 1 hndr, 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á þ 11 3 45 24 j 38 
39, — 6 - kýrskinns 100 04 å 60 24 þ 90 
25. 6 hrossskinns . 0 — . 9 61 157 66 148 

34. 8 - sauðskinus, af tvæ- 

vetrum og eldri - 6. 46 f 51. 68 f 45 

35. — 12 —— saudskinns, af vet- 
urgömlum og ám — - - 5 69 EG8 28 I 57 

36. — 6 — selskinns . . . - 110 95 161 38 {51 

37. — 240 lambskinn (vorlamba) einlit „ hvert á > 40 {96 „H80 

(6. Wmislegt 

38. Í hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 8 88 558 281 44 
39. — 40 - —— óhreinsuðum  . - - » » > > > 

40. 120 — — fuglafiðri . , . . . 10 - 8 | 60 f103 | 20} 86 
41. -480 —— — fjallagrösum a mm mm - > » » » » 

42. | 5 álnir 1 dagsverk um heyannir . . A 2 65 > » | 53 
43. - Tlambsfóður . 2. . . 4 | 19 > > þ 84 

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

Eptir Á. eða á fríða s e e e e eeeeee 80 06 $ 67 
— DB. i ullu, smjöri og tólg FSN 61 80 152 

CC. — í ullatóæðru FR 73 | 11 få 61 

DD. Á se eee een es 70 ' 32 I 59 

— EL i løse eee eee een 24 111 20 
— F. — i skinnavdru eee 62 93 | 52 

En meðalverð allra landaura, samtalið 379 33 1311 
g skipt med 6, sýnir: 

Medalverd allra medalverda . 32 06! 52   
Reykjavik 25. dag febr.mán. 1898. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson.
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1898 46 

Í peningumfllundrað ál Alin 

Kr. Aur.f Kr.  Aur.f Aur. 
  

206. 1 hndr. 6 vættir af hákarli, hertum „ vættin á 11 > 66 > D5 

HH. Lýsi. 

27. I hudr. í tunna (120 pt.) hvalslysis . 8 pottar å » » » » » 

98, — 1 — - —- hákarlslýsis 8 - » » » » » 

29. — 1 — — — selslysis . „8 — - 9, 15032 25 f 27 
30. — I. — þorskalysis 8 — - 1. 30 å 19. 50 f 16 

FF, Skinnavara. 

31. #1 hndr. 4 fjórðunsar nautskinns . , 10 pund á þ15 91 $60 SÆR 51 
39. 6 - kýrskinns 19 4747 82 | 62 
38 SE hrossskinns . 2. — 10 34 }62 04 j 52 
34. Í — 8 mm saudskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri — — - T 69 f61 52 f 51 
35, — |? —- mm sauðskinns, af vet- 

urgömlum og ám — — - 5 6567 80}67 
36. - ( — selskinns . — 9 6357 78 f 48 
37, —- 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á » 8276 30 & 64 

(. Ymislegt. 

38, 1 hudr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 8. 30 9 804 42 

39. Í — 40 — — —  Óhreinsuðum .  -— - » » > 2 > 
40. — 120 — — fuglafidri . . . . . 10 pund -f 6 19 f 74 28) 62 
41. — 480 — — fjallagrösum  . . 0 - » » » > » 
42, f bd ålnir í dagsve.k um heyannir RS 9 43 » » | 49     43, — 1 lambsfóður 0... 4 og > > }þ80 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land-} 

aurum verður: | 

Eptir Á. eða í fríðu . . . . . . (84 714 71 
— BB. — iullu, smjørit og tolg . . . . ' 58 1 50 {49 
— 0 — í ullartótöru . , Á , 85 | 47 | 71 

DD í fiski . . . . . 68 | 92 å 57 
— KE. — í lýsi . . . . . . 2088 f 29 
— ff. i skinnavöru . . . . 65 | 94 f 55 

En meðalverð allra landaura, samantalið . . 389 | 49 1325 

og skipt med 6, synir: |   Medalverd allra medalverda . 64' 901 54   
Reykjavík 4. dag marzmán. 1898. 

J. Havsteen. Haligr. Sveinsson,
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

frá miðju maímánaðar 1898 til jafnlengdar 1899. 
  

  

1 hndr. 1 

  

A. Fríður peningur. 

kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvemberinánaðarloka ífard á 4 99 | 07 

— 6 ær, Z til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 

fardögum FR hver á { 11 98 
— 6 sauðir, 3 tilo vetra, á hausti — 115 57 

— 8 — tvævetrir . - — a 283 

— 12 —  Veturganlir - - a s 43 

— S ær geldar . . . . - A 7 9 67 
— 10 — mylkar 8 87 er: 6. 77 
— 1 åburdarhestur, taminn, d til 12 vetra, Í 

fardögum 65 45 
—  1!(s hryssu, á sama aldri . „ . bver- {51 73 

1 hndr. 120 pd. afhvitri ullu, vel þveginni, pundið á » 
— 126 — af mislitri ullu, vel þveginni —- - » 
— 190 — af smjöri, vel verkuðu „ . = - » 

— 120 —- af tólg, vel bræddri Lo. mm" > 

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

B. UW, smjör og tólg: 

2 
H
l
 

el
 

>
 

VC... Tovara af ullu. 

raldi hver hespa 11 skreppur, en hver 

  
skreppa 44 þræði . . . . pundið á 2 » 

— 60 pår eingirnissokka  . . .. parið á »… 85 
— 30 — tvibands-gjaldsokka . . — -Å 1. 47 
— 180 — sjóvetlnga . . . ….. — - »… 42 
— 20 eingirnispeisur . . hver - 3 > 
—-  ÍðÐ tvíbandsgjaldpeisur , . — …- 2) 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áinar breiðs, 

Tali 12 
— 120 álnir einskeptu, Í al. tilð kv. breiðrar, 

1 li Á 1 | 12 

D. Fiskur. 

hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 9 80 
— 6. — — hardfiski — —— — -# 12 72 

= 6 -— —-þyrsklingi- {11 75 
6) —… —Ysu, hertri , . — Il 55   
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Í peningumi Hundrað á í Alin 

Kr. Aurj Kr. Aur. Aur. 
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1898 

> 
ep Hundrað á Alin 

Kr. Aurf Kr. Aur.fAur. 
  

  

hertum, vættin v    7 
> DD » » 

i 1 80197 » | 93 
» » 

  

  
     

  

51 Í 13 båd | 88 I 47 
on. i 12 1672 96 å 61 
353. % 10 063 #63 " 78 i 55 

{ 7 ol 62 48 De 

35 i ? 

Te gå | . Ol 
i i OD 68 40 få 57 

36, i : 10 64 50 $ 04 

BT. | 76 80 1 64 

58, i I 9 08 154 48 I 45 
20 i 

y y A i Ð > » 

0, i 8 57 1109 84 86   i 
i 
i 

i 

i 
á 
É i 
Í 

9, | a 208 56 
3, få 4 „Í 80 i 

  

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í 
aurum verður: 

      

  

Eptir Á. eða í fríðu FA …… 65 
ER FR smjöri oq . 30 
(. í ullartóröru 0. . . TS 

— i). — í fiski ER . . 40 
BR mm Else eee eee > 

— FH í skimnaæöru se 40 

En meðalverð allra landaura, samantali . 0.0... å387 51 13235 
og skipt med 6, synir:     Meðalverð allra meðalverða . 64 591 54 

Reykjavík 4. dag marzmán. 1898, 

J. Havsteen.  Hallgr. Sveinsson.
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Verdlagsskrå, 31 
sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

frá miðju maímánaðar 1898 til jafnlengdar 1899. 
  

Í peningum Hundrað ál Alin 

Á. Fríður peningur. Kr. Auð Kr Aurf Aur. 
  

1. I hndr. 1 kýr, 5 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á | 96.) 18 | 96 18 fk 80 

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

tardögum |, . . . . . hver å 12. 174 73 02 f 61 

3. — 6 sauðir, 3 tilð vetra, á hausti . . — - f 14 84 | 89 " 04 I 74 

4, — 8 — tvævetrir |, I 4 (91 76 f 76 
D. — 12 —- veturgamlir - — a 8 2899 356 3 

6 — S ær geldar . . 10 Gl {84 881 71 
7. — 10 — nylkar . . SN - 6 91 | 69  10}58 

8. - 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, Í 
fardögum . . . . . . „á 164 59 |64 59 154 

9, — 14 hryssu, á sama aldri. . „ hver - 52 26 {69 68 {58 

B. UW, smjör og tólg: 

10. | í hndr.129 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundiðá { > 62 | 74 40 {62 
11. — 120 — af mislitri ullu, velpvegivuni — -| > 453151 601 43 
12. — 120 — af smjåri, vel verkudu, — - > 60} 72 > | 60 
13. — 120 — af tólg, vel bræddrii |, . — > 40 148 „> | 40 

GC. Íóvara af ullu: 

14, { 1 bndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . . . pundið á > » > » 

19. - 60 pår eingirnissokka . . parid - > 65 | 39 » | 35 

16. — 30 — tvibands gjaldsokka, . . mon 1 34 {40 20 f 34 
17. — 180 — sjóvetlinga . . > 29152 | 20 | 44 

18. - 20 eingirnispeisur . . . hver - 3 831 76 60 {64 

19. — 15 tvíba ds gjaldpeisur . . . - ð 71 Isö 651) 71 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

l alin. . . . . . . á 1. 45 HM74 | » f145 

21. — 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 
Ll alin . . . . . . . á 1 16 139 | 20 |16 

DD Fiskur: 

22. | 1 hndr.6 vættir afsaltfiski vel verkuðum, vættin á 906858 08148 
23. |  — - 6 - - harðfiski — — — — -|16 92 101 | ö2 85 
24, . 6 — — þyrsklingi mn (ir 78170! 681539         25, — 6 — — Nsu, hertri . — - 10 93 t 65 | 58 I 55
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31 

50 

  

  

    

  

  
    

Í peningum Hundrað á { Alin 

hu Aurf Kr. Aur.f Åur. 

26, 1 hndr. 6 vættir af hákarli, heitum, vættin á 10 40 162 40 152 

k. Lýsi: 

27. {1 hndr. Í tunna (120 pt) hvalslýsis 8 pottar á Í 803097 „1 23 
28. i hákarlslýsis 8 - 1 66 194 9012 

29. — 1 — selslýsis S - 1 16 1926 40 899 
50. i — — þorskalysis 8 å 1) 55423. 25 4 19 

F. Skinnvara. 

31, l hndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á £ 15 09 {60 36 150 
32, 6 kýrskinns - - {12 62475. 72 | 63 
23 — 6 mm hrossskinns . .  — — ll 16166 96 | 56 
34, - 8 saudskinns, af tvæ 

vetrum og eldri - 9 008 176 64 f 64 

35 - 12 - sauðskinns, af vet 

urgönilum og ám - 1 350 6 90 >» 15 

36 - 6 — - selskinns . I5 63 (81 783 68 
37 — 240 lambskinn (vorlamba) cinlit hvert å >» 3 81 60 f 68 

G. Ymistegt 

38. Í hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 9010 #54 90 { 46 
39, — 40 —— óhreinsuðum - » » » » 
40. 120 — Í 10 - 6 81 {æi 72 1 68 
41. 480 - - fjallagråsum > > 
42. {o álnir Í dagsverk um heyannir 2198 » 60 
43. l lambsfóður. 4 56 „ > {Sl 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin Í fyrtöldum land 

aurum verður: 
vptir Á. eða í fríða a Si 96 68 
— B. á ullu, smjöri og tölg 61 50 Di 

C. í ullar tóvöru S6 6917 

D. — í fiski 71 65 160 
— BR — í lýsi 25 39 j 21 

F. — í skinnavöru 76 15 å 63 

|. an medalverd allra landaura, samtalið 403 34 13353 
og skipt med 6, synir: 

Meðalverð allra medalverda . 167 22156 

Reykjavik 4. dag 

J. Huwvsteen. 

marzmån. 18098, 

Hallgr. Sveinsson.
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Vordlagsskrå, 

sem gildir fyri 

Dalasýslu 

frá miðju maimdnaðar ÍS98 til jafnlengdar 1899. 
  

10. 
11. 
12 
13. 

14. 

15, 

16. 

17. 

18. 

19. 

20   

1 

Á. Fríður peningur. 

hndr. í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðju 
október til nóvembermóánaðarloka ífard á 

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

fardögum oe, .,, hver å 

6 saudir, 3 til 5 vetra, á hansti — - 

8 — tvævetrir . — 

12 vefurgamlir 

8 geldar . . . . - 200 

-— 10 — mylkar 0. 7 - 

— Í áburðarhestur, faminn, 5 til Í2 vetra, í 
fardögum .,., ....0.0. 0,0... Åå 

- 11/8 hryvssu, å sama aldri . . . hver 

B. UM smjör og tólg: 

hndr. 120 pd. afhvítri utln, vel þveginni, pundið á ) 

1 — I2G — af míslitri ullu, vel þveginni — - 
— 10 —- af smjöri, vel verkuðu 

— 120 - af tóla. vel bræddri 204 7 - 

G. Tovara af ullu. 

hndr, 530 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í puudi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 brædi . . . . pundid å 

— 60 pör eingirnissok ka 04, parid å 
— 30 — tvibands gialdsokka ., . - -    

180 — sjåvet inga FA —  - 

— 20 eingirnispeisur . a hver - 
15 tvibands-gjaldpeis BR — - 

— 120 álnir gjaldvoðar vaðmáls, álnar breiðs, 
La 0… . å 

— 120 álnir einskepta, Í al. til5k . brei örar, 
Lan 0 eee. Å 

DD Fiskur, 

hndr, 6 vættir af saltfiski ve] verkudum, vættin å 

6 — — harðfiski — —— — - 

— 6 -—  —pyrsklingi - - - 
— 6 — — ýsu herti. , . . . — - 

  

  

Í peningum| Hundrað á | Alin 

Kr. | Aurf Kr. | Aurå Aur. 

95 083 195 83 f 80 

12 (96 f 75 56 I 61 

It 85 189 1074 

11 (99 8 90 (92 180 

S . 77 105 241 sg 

10 5182 48 Ik 69 

6; 90 69 > 28 

66 584 66 38 £ 55 

50 21) 66 95 fk 56 

» 59 70 80 59 

42 150 40 f 42 

» Ð9 70 80 59 

» 33 | 39 60 I 35 

1 » F 30 » | 25 

1 » 50 » | 50 

1 42 142 60 136 

» 41 å 73. 80 | 62 

5 90 70 » 58 

5 18 þ 6 | 95 1 64 

10 

12 
li   61 

14 
71 
66 

50 

TO 

»   51 

62 
60 
55 

1898 

39



1896 

32 

26 

31. 
32. 

34. 
or 

Se
 

0)
 

TR
 

58. 
39. 
40. 
4l. 
42. 
43. 

52 

  

    
    

Í peningumlHundrað á| Alin 

Kr.  Aur.| Kr. | Aur.þ Aur. 

1 hndr. 6 vættir af hákarli, hertum, . vættin å | 10 | 73 p 64 | 38 | 54 

EK. Lýsi. 

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

— 1 — -— = hákarlslýsis 8 - „ » „ » » 

— 1 — — …— selslysis . .8 — - 1) 39020 85f 17 
— 1 — — —- þorskalysis 8 — - 1 1216 80 £ 14 

F. Skinnavara. 

1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á {15 33 {61 32 þol 
— 6 a kýrskinns — -f 192) 84877. 04 å 64 

— bh  —— hrossskinns . . - 110 81 fþ64 86 154 
8 —- sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri — — - 8. 25 | 66 » 55 
— Í? - saudskinns, af vet- 

urgömlum og án —- — - 6 | 62 | 79 44 1 66 
— bb / —— selskinns . . . — — - 9 06 }54 36 | 45 
-— 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á » … 30 | 72 » | 60 

G. Ýmislegt. 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 8 30 f 51 » Å 45 
— 40 — — ——  óhreinsuðum . — - » » > > > 
— 120 — — fuglafiðri 10 pund - 6. 40 f 76 80 | 64 
— 480 — — fjallagrösum  . . . - = | > 65 öl 20 f 26 

b ålnir 1 dagsverk um heyannir ...8.8….. 2. 75 » » | 55 
— 1 lambsfóður BN 4 45 > » | 89 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 

aurum verður: | 

Eptir Á. eða í fríðu . 82 | 14 | 69 

— B. — á ullu, smjöri og tólg Ðí | 90 | ds 

— Cl. á ullartóvöru 33 | 32 | 69 

—  D, — i fiski 67 | 64 | 56 

— KE. — í lýsi 18 | 83 | 16 
— FH. — í skinnavöru 67 | 86 å 57 

En meðalverð allra landaura, samantalið 378 | 29 1515 

skipt med 6, synir: | 

Meðalverð allra meðalverða 63 05| 53 

Reykjavík 4. dag marzmán. 1898. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson,
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Verðiagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýslu 

frá miðju maímánaðar 1898 til jafnlengdar 1899. 

1898 

0) 
e 

  

15. 

16. 

17. 
18. 
19. 
20. 

10
 
=
 

CD
 

CS
 

  

DO
 

DS
 

DO
 

DO
 

D
E
R
 

=
 

nv
   

Í peningum| Hundrað á | Alin 

Á. Fríður peningur: Kr. Aurd Kr.  Aurd Aur. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum | 

október tilnóvembermánaðarloka,i fard á {106 | > 1106 » & 88 

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

fardögum RA . hver á 13 19 178 „90 { 66 

— 6 saudir, 3 til vetra, á hausti —  - F 16 | 54 | 99 24} 85 

— 8 —… tvævetrir . - 15 | 64 1109 | 12 p 91 

— 12 — veturgamlir BS — or 9 164 115 68 196 

— sær geldar . ..8.7-0—  . — - 12 60 H00 8084 

10 —- mylkar . . …. - a — - 8126 82 ,60 F 69 

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

fardågum FE „á þ63 ST {63 | 87 f 55 

— 1/3 hryssu, å sama aldri hver - f 55 13 f 70 84 4 59 

B. UU, smjör og tólg. 

1 hndr. 120 pd afhvítrí ullu, vel þveginni, pundið á > 62 74 40 | 62 

— 120 — af mislitri ullu, vel þveginni „4149 20 kf 41 

120 af smjöri, vel verkuðu » Bos » | 65 

120 — af tólg, vel bræddri 39 146 8039 

C. Tótara af ullu: 

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

skreppa 44 þræði pundið á „ ”» > ” » 

— 60 pör eingirnissokka parið - >» 98 £ 58 80 f 49 

— 30 — tvíbands gjaldsokka 1 6l{4s 350 f 40 

—180 — sjóvetlinga . 0 » 29 592 20 | 44 

— 20 eingirnispeisur hver 3 50 I 70 » | 58 

—- 15 tvíbandsgjaldpeisur AÐ 4 67170. 05 f 58 

120 álnir gjaldvoðarvaðmá,s, ålnar  breids, 

Í alin . . . . . . å 1 49 78 80 {149 

--120 álnir einskeptu, Í al. tilo kv. breiðrar, 

alin . . . . . . á 1 05 4126 „ {105 

DD. Fiskur: 

I hndr. 6 vættir afsaltfiski vel verkuðum, vættin á 10  %3 1064 58 154 

— 6 —… — hardfiski — — — 12 1072 60 I 61 

— 6. — — þyrsklingi — —- 10 54 {63 24 | 53 
6  -—. — ýsu, hertri 101 58 163 48 153      
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hndr. 6 
1 

“ i 

27. 
28. 
29 ! 

50. 

31, Í hndr. = 
32, - í 
33. 6 

34, ' 

35. 1 

ag . 
56 —- 6 
ar í ðí — 140 

40. — 120 
41. — 480 

2. 5 álnir 1 

43. — 1   
Meðalverð á 

HUT 

Eptir Á, 

En 

og 
meðalverð allra 

skipt með 6, 

Í peningum Hundrað á 

  

    

       
   

samantalið landaura, 
sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

Reykjavik 9. dag marzmán. 1898. 

J. Havsteen.  Hallgr. Sveinsson, 

  Dð   

Kr. | Aur.f Kr. | Aur. 

vættir af håkarh,  hertum, vættin á | 10) 55 f 62 10 £ 59 

HE. Lýsi. 

tunna (120 pt) hvalslysis 8 pottar á 1) 85427 Tó} 23 
hákarlslýsis S  — - 181 427 ID {23 
seliysis 208 1) 654 24" 75 f 21 
borskalysis, 8 - - 1 41 {21 | 1518 

FO Skinnarara 

fjórðungar nautskinns 10 pund å þ 18 43 {53 72 145 
kýrski 11 5869 48 OS 
hrosskinns . , Y Bh LOT 30 f 48 

- sauðskinns.af tvæ 
vetrum og eldri - - - 8 2 169 76 þ 58 

kinns, af vet. 

imlum og ám — - 1 051 190 84 176 
ns . - 11 1967 14 156 

lambskinn imba), einlit, hvert å > 20 160 50 

í Y mislegt. 

pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 8 81 f5o2 86 {44 
óhreinsuðum, » » » > » 

fuglafidri ., . . . 10 pund å 7. 35 | 88. 20 f 74 
— fjallagrösum A - > , „ » » 

dagsverk um hevannir 2 44 „ > | 49 
lambsfådur d 86 » I 97 

hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 
verður: 

eða á fríðu . . 91. 89 I 77 
i ullu, smjåri og tólg 62 10 f 52 
? alast ip 

88 3 7? 

í fiski 6ð 16 154 
í lýsi 25 20 f 21 
í skinnarðru 66 891 56 

Að ng
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Verdlagsskrå, 

fvrir sem gildir 

Pí
 

bp Ísafjarðarsýslu og Isafjardarl 

frá miðju maimdnaðar 1898 til jafnlengdar 

aupstað 

í fjli ISGU, 

  

ið 

=
 

1
 

ax 
a
 

D
N
 

  

í rr . . 
A. PP þéningut 

” Ll hadr, 1 kyr, 3 ti 8& vetra, sem beri frå 
október til nóvembermánaðarloka, Í 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar 
fardösum........ 

— GC sauðir, 3 
— 8 tvævetrir . 

mlir. - a 

mið) 

  

og lembdar, í 

  

— > ær seldar 

  

— 1 
fardösum . . . . . . á 

  

— 1} hryssu, á sama aldri 

BU smjÖr og tólg: 

    

Í hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pun 
— 120 af mislitri ullu, vel bveginni — - 

120 —- af smjöri, vel verkuðu. 

— 120 — af tólg, vel bræddri 

CC, Tóvara af ul. 

1 bndr. 30 pd. hespugarns, 3 til6 hespar í pundi 
haldi hver hespa Il skreppur, en hver 

þundið á skreppa 44 þr 
— 60 pör 

  

el . | 
50 tviband ka - 

180 — sjåvetling . - 

20 eingirnispcisur 00... hver 
15 tvibandsgjaldpeisur 

120 álnir  gijaldvodarvadmåls, álnar á 

Í alin . . . . . á 

  

120 álnir einskeptu, Í al. til5o kv 
Í alin . . . . . å 

D. Fiskur: 

1 hndr. 6 vættir 

6 — — harðfiski 

6 byrskiingi 
6 ysu hertri . - 

af saltfiski vel verkuðum vættin á 
ir 

vel 

Í 41 þenIngUM {1 
T, É 
INN", ál 

1 

3 S1 

ls 20 
14 72 
— io 

10 38 

14. 57 34 

Nn 94 

66 79 

ul! Li 

B8 
iz) 

År 

70 
re 
i] 

ss 
> bo 

1 3Ð 

0 
i - 

) id 

8 55 

l DØ 

|) 
1 UZ 

10 62 

12 87 
g 78 

g 89   

é 
; 3 

  

ÉT i 

AV". 

    

lundrað 

8 dur 

98 

Øg í 

  

Alin 

Åur. 

95 

69 
91 
98 

(104 

dl ) 

58 

70 

27 

33 

59 

T5 

86 

107 

  

Ie! 

.) 

. 

18
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Í peningum| Hundrað á | Alin 

Kr. Aurj Kr... Aur. | Aur. 

I hndr. 6 vættir af hákarli hertum . . vættin á 111 08 | 66. 48 | 535 

E. Lýsi: 

1 hndr. Í tunna (120 pt.) hvalslýsis . . 8 pottará 1 44 121 60 f 18 
- 1 — — — hákarlslýsis „8 — - 1 66 {24 g0|e1 

— 1 - — — Sselslýsis „ „8 — 1 49 122 351 19 
1 —  — — horskalysis „8 — 1. 35 f 20 | 25 f 17 

FF. Skinnavara. 

Í hndr. 4 fjórðungar nautskinus . . lOpundá {12 | 06 | 48 24 140 
-- 6 A kýrskinns , . . — - Å 10 | 65 63 90 { 53 

6 hrossskinns  . . — — - 8 | Y5 f 53 70 f 45 
— 8 — saudskinns, af tvæ | 

vetrum og eldri — — - 9; 91 | 73 68 I 61 
12 —— sauðskinns, af vet 

urgömlum og ám —- — ö (05 | 96 60 f 81 
6 — selskinns ,., . . — — {10 32 {61 92 {52 

—- 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . hvert á » | 927 4 64 80 {54 

G.  Ymislegt: 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum pundið á S 8U {53 34 | 44 
40 — óhreinsuðum FE - » » » » » 

— 170 — — fuglafidri 10 pund - T  5T 190 84 I 76 

— 480 — fjallagrösum - — - 1 37 | 65 761 55 
ð álnir 1 dagsverk um hevannir 2. 65 » » | 53 

—- 1 lambsfóður ð 39 » > J108 

Meðalverð å hverju hundr»0i og hverri alin I fyrtåldum land- 
aurum verður: 

Eptir Á. eða é fríðu rr reed lee 99 21 83 

DB. — i ullu, smjøri og tålg — ssesenenneee uven nee ueveeeresernee 65 30 j 53 

- C. á ullartdvørt sssuunseeueneneveneeeenenenn ennen nere veere even 90 16175 

— De — å fisk sssssssssssneneneneuenenenener nerne reen ens se ner ren knne 65 | 02 få 54 

— E lýsi EEEEEEE 22 28 | 19 
— F. — i skinnavert 222ssussusuesen ene enneen ennen eee ree 66 12 + 55 

En medalverd allra landaura, samantalid 406 09 1339 
og skipt med 6, synir: 

Medalverd allra medalverda 67 68( 56 

Reykjavík 4. dag marzmán. 1898. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson.
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Strandasýslu 

frá miðju maímdnaðar 1898 til jafnlengdar 1899. 
  

þ
a
 

V
o
 

19. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20.   Kg
 

DØ
 
D
S
 

DE
 

FR
ØE
N 

Á. Fríður peningur. 

hudr. 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 å 

- 6 sauðir, 3 til o vetra, á hausti „ . — - 

S tvævetrir . - — so. mm 

I2 —- veturgamlir - . 8. 7 - 

— S ær geldar . . - — 

— 10 — mylkar . . mm . — - 

vetra, Í 
á 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 
fardögum . . . 

— 14 hryssu, á sama aldri. 

B. Ull, smjör og tólg: 

hndr. 129 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundiðá 
— 120 — af mislitti ullu, vel þveginni —- - 
— 120 — af smjöri, vel verkuðu, 

120 —- af tólg, vel bræddrii . . —- 

C. Tórara af ulla: 

hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundið á 
60 pör eingirnissokka þarið - 

— 30 tvíbands gjaldsokka, . . =. 
— 180 — sjóvetlinga - 

20 eingirnispeisur . . hver - 

— Ið tvíba ds sjaldpeisur . . — - 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

l alin . . . . . . . á 
- 120 álnir einskeptu, 1 al. til o kv. breiðrar, 

l alin . . . . . . . á 

DD Fiskur: 

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

6 — — þyrsklingi — — - 

— 6 — — Ýsu, hertri . . - - 

  

. hver -' 

      

Í peningumj Hundrað á( Alin 

Kr. Aurf Kr.  Aurf Aur. 

99 58 199 58183 

13 48 180 88 | 67 
15 „190 „75 

12. 79 02 32185 

9 ód |12 08 | 93 
]1 64193. 12 It 78 

T. 96 | 79 60 I 66 

66 67 1 66 | 67 | 56 

51 834 77 11 | 64 

»— DY fk 70 80 | 59 
» 414 49 20 f 41 
» 58 69 60 58 

» 3 37 20 | 31 

1 05 {31 5026 

> 60 I 36 » | 30 

1 39 141 70 | 35 

» 45 If 81 » Å 68 

] 40 | 28 » | 25 

2. 75441 25 | 34 

1 39 1166 80 {139 

1 02 122 | 40 1102 

9 055 {57 30 {48 

11 25 | 67 | 50 | 56 
10 | 65 | 63 ! 90 | 53 
10 42 | 62 52 f 52
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35 Í peningum|Hundrað á( Alin. 

Kr. Aur.JKr.  Aur. | Aur. 
  

  

26. | 1 hndr. 6 vættir af hákarli, hertum, vættin á 9 BA {ST 2448 

E. Lýsi: 

27. | 1 hndr. 1 tunna (120 pt) hvalslýsis . 8 pottar á 1 20118 s | 15 
28. — 1 —  —. — håkarlslysis 8 — 1 64 {94 60) 21 
29. — 1 — — — selslýsis . 8 — - 1 50 123 25 + 19 
30. — 1 =-  — — þorskalýsis 8 — á 1 21 {18 1516 

F. Skinnvara. 

15 61 | 62 68 | 52 a 31. | 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á 
32. — 6 — kyrskinns -|12 52 75 12 ft 63 
23 — 6 — hrossskinns . . — — - 9 85 159 10 f 49 

34. — 8 — sauðskinns, af tvæ- | 
vetrum og eldri — — - 8 0864 64 | 54 

35. — 12 —— saudskinns, af vet- 
urgömlum og ám — -- - 6 83 {81 96 | 68 

36 — 6 —— selskinns . . . —- — 111 95471. 70 | 60 
37 — 240 lambskinn (vorlamba) einlit . hvert á » , 30 I 72 » | 60 

G. Ymislegt. 

38. 1 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 9 | 20) 55 " 20 t 46     39. — 40 — — —— Óhreinsuðum . — - „| > » „ > 
40. — 120 — — fuglafiðri . . . . . 10 - 6 | 38 | 76 ! 56 { 64 
41. — 480 — — fjallagrösum . . . ———  - 1 ' 2057 60 f 48 
42. | 5 álnir 1 dagsverk um hevannir . a 2 | 35 » » | 47 
43. — I lambsfodur. . ...….. en D 42 » >. [108 

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

Eptir Á. eða á fríða . 2 eee FNF 89 04 | 74 
— B. — é ullu, smjøri og tølg eee ere en 56 70 | 47 
— 0. — í ullaitóvöru FNF 68 38 | 57 
— SD Á fk eee eee 61 69 151 
— Kk lýsi 21 „| 18 
— F. — í skinnavöru FRA 69 í 60 | 58 

En meðalverð allra landaura, samtalið . . . . . . 1366 | 61 1305 
og skipt med 6, synir:     Medalverd allra medalverda . 61. 101 51 

Reykjavik 4. dag marzmån. 1898. 

J. Havsteen. Hallgr, Sveinsson,
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T . Í 

Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Húnavatnssýsln 

frá miðju maímánaðar 1898 til jafnlengdar 1899. 
  

DO
 

10. 
11. 
12, 
13. 

14, 

15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20 

K
R
 

09
 

DO
 

DO
 D

O 
DO 

S
R
 
S
N
   

Á. Fríður peningur. 

1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka ifard á 

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

6 sauðir, 3 til åd vetra, á hausti — 
— 8 - tvævetrir . - — . 
— 12 —  veturgamlir - — LL — 
— &8&ærgeldar. . .. -… — 20. 
— 10 — mylkar . . . - — Lo me 

—- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 
fardögum FANN AJ 

— 1!/3 hryssu, á sama aldri .„ . . hver - 

B. UW, smjör og tólg: 

1 hndr. 120 pd. afhvítri ullu, vel þveginni, pundið á 
—  1Z6 — af mislitri ullu, vel þveginni -— - 
— 120 — at smjöri, vel verkuðu . . — - 
— 120 — at tólg, vel bræddri , . — - 

GC. Tóvara af ullu. 

l hndr, 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi; 
baldi hver hespa 11 skreppur, en hve 
skreppa 44 þræði >. . . . pundið á 

— 60 pör eingirnissokka  . .. parið á 
— 30 — tvíbands gjaldsokka . . — - 
— 180 — sjóvetlinga . . .. — - 
— 20 eingirnispeisur . . . .. hver. - 
— 15 tvibands-gjaldpeisur . . . — …- 

— 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, ålnar breids, 
1 alin å 

— 120 ålnir einskeptu, Í al. tilð kv. breiðrar, 
lalin Á 

D. Fiskur. 

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

— 6 -— —-þyrsklingi- — — - 
— 6 — —ýÝsu, herti. . . .. 0 - 

  

  

    

Í peningum| Hundrað á | Alin 

Kr. Aurf Kr. ! Aur.J Aur. 

9270892 70) 77 

12 ; 46 174. 76 | 62 

11 25485 38 1 71 

11 3 91. 04 I 76 

7 | 95 95 40 14791/2 
9 í 63 | 77 " 04 | 64 

6 47 164 TOT 5 

11 46 þ 71 46 { 60 

DD 49 | 73 99 {62 

»… 61) 73 " 20 I 61 

> 42 | 50 | 40 | 42 

> 58 1 69 | 60 | 58 

> | 28 | 33 | 60 I 28 

1 25 )37| 3013 
1 02 {61 20 I 51 

1 | 62 | 48 | 60 1401/2 

» | 39 | 46 | 80 | 39 

4 50|67 50 |56 

1 27 {152 | 40 127 

1 „03 1123 | 60 {103 

8 3 49 | 80 411/2 

11 76 | 70 ' 56 | 59 

1) 50 | 69 | » J571/2 

11:34 | 68 | 041 57   

1898 

36
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27. 
28. 
29, 
> 
DU. 

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

60 

, 

  

  

  
    

Í peningum| Hundrað á | Alin 

Kr. Aurf kr. Aur.JAur. 

I hndr. 6 vættir af hákarli, hertum, . vættin á Y 23955 | 38 | 46 

KE. Lýsi. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt) hvalslýsis 8 pottar á 206 33 90 | og 

— 1 - — hákarlslýsis 8 - 9 OTt31 053 I 926 
- 1 0 — - - selslýsis . „8 — -f 2 17432 35f 27 

I — borskalysis 8 — -f 2 43436 4530 

F. Skinnarara, 

1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á þys og 53 72 | 46 
— fB kýrskinns . . - - ”fil 4668 76) 57 
— 6) — hrossskinns 953453. 70 45 
- 8 — saudskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri — — - "47359 76 | 50 
— 12 —- sauðskinns, af vet- 

urgömlum og ám — = - 5. 17162 04 f 5? 

— 6 —— selskinns . . . — - - 9 17 l5o5 02 | 46 
240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á „ tag 167 vol5s6 

G. Ýmislegt. 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 9 1554 90 f 46 
— 40 — — —— Óhreinsuðum . - - > > > » » 
— 120 - fuglafidri 10 pund - 5 96 71 52 | 60 
— 480 — fjallagrösum  . . . — — - »— 50 Å 24 » | 20 

bd álnir Í dagsve:k um hevannir 2 36 f 56 | 64 147 
— 1 lambsfóður 4 28 f102 | 72 | 86 

| 

| 
Medalverd å hverju hundradi og hverri alin ifyrtoldum land- | 

aurum verdur: | 
Eptir Á. eða í fríðu . 80 | 72 få 67 
— B. — á ulla, smjöri og tólg 56 | 70 f 47 
— (. — i ullartoviru 76 | 80 | 64 
— DD. — i fiski 62 | 56 1 52 
— KE — í lýsi 35 | 49 f 28 
— FF. — i skinnavöru 60 | 31 f 50 

En meðalverð allra landaura, samantalið 370 | 38 4308 
og skipt med 6, synir: | 

Medalverd allra medalverda 61 76| Si 

Íslands Norður- og Austuramt, Akureyri, 11. dag tebrúarmán. 1898. 

Í umboði herra biskupsins. 

Páll Briem. 

(settur). 

Jónas Jónasson,
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rv! lá Verðtagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Skagafjarðarsýsln 

frá miðju maímdnaðar 1898 til jafnlengdar 1899. 

  

a 
m
d
 

W
i
i
 

—
 

OD
 

15, 

16. 
17. 
18. 

19. 
20. 

DO
N 

DO 
DO 

o
u
 

DU
   

1 

l 

1 

1 

  

      

Í peningnm| Hundrað á | Alin 

Á. Fríður peningur Kr. Aurd Kr. Aurd Aur 

hndr. 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjuim 

október tilnóvembermánaðarloka,í fard.á þO4 | 86 I 94 | 86 f 79 

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

fardögum 2. hver á {11 94 f 71 64 { 60 

6 sauðir, 3 tilo vetra, á hausti — 13 26 {19 56 166 

— 8 tvævetrir  . - —… „þ11 04880 32 4 74 

1? vefurgamlir - . — = T 0 66491. 9? f 77 

— 8& ær geldar , . . . - . — - S 1924 71 36 | 59 

- 10 —- mylkar . . …. - > . - 6 1 85 168 50 | 57 

— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, Í | 

farddbgegum . . 2... då RT 504 77 50 65 

— a hryssu, á sama aldii . . . hver - 459) 04178 7? | 66 

BB... UI, smjør og tolg: 

bndr. 120 pd afhvítríullu, vel þveginni, pundið á s„ 61 þið 2061 

- 120 — af mislitri ulla, velþveginni = - » 43 {ol 60 3 

- 120 af smjöri, vel verkuðu . „Ð9 170 80 I 59 

120 — af tólg, vel bræddri . . . — - » 30 136 30 

C. Tovara af ulla: 

hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur Í pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 

skreppa 44 þræði . pundid å 1) 48444 40 | 37 

— 60 pår eingirnissokka . . . .. parid - »— 50 | 30 > | 25 

— 30 — tvíbands gjaldsokka AR - „ 6920 70) 17 

—180 — sjåvetlinga 2 7 - » 24 198 80 f 24 

20 — eingirnispeisur , . . . . hver - 1 2795 50 f 21 

— lå tvibands-ejaldpeisur . 0... . - 2 90 |43 501 56 

— 120 álnir gjaldvoðarvaðmás, álnar breiðs, 

Í alin . . . . . . å 1. 15 138 > M15 

-120 álnir einskeptu, 1 al. til o kv. breiðrar, 
alin . . . . . . á „ 99 M10 40 þ 92 

D. Fiskur: 

hndr. 6 vættir aí saltfiski vel verkuðum, vættin á 8 t9}ö2 74 | 44 
— 6  -—… — harðfiski — - „511 20 {67 20 f 56 
— 6. — — þyrsklingi .Å 10) 30761. 80 jöllf 

6 - — Ýsu, hertri . . so 9 88 159 28 I 49 

1898 

í
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Í peningum|Hundrað á| Alin 

Kr. Aur.f Kr. Aur.J Aur. 

26 1 hndr. 6 vættir at hákarli, hertum, vættin á 8. 48 1 50 88 | 42 

EH. Lýsi. 

21. {1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis 8 pottar á 1 46 {21 | 901 18 
28. — | — — håkarlslysis 8 — - 1) 68125) 20) 21 
29. — 1 — — — sellysis 8 —  -f 2 71140" 65 | 34 
30, — 1 — — — þorskalvsis. 8 1 28 {19 | 20} 16 

FO Skinnavara 

31. 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns , . 10 pund á | 14 11f 56 44 | 47 
32. — 6 —— kyrskinns  . . — — - 12 05 f 72 | 30 | 60 
33. — 6 —— hrosskinns |, . —… - | 10 38 f-62 | 28 | 52 
34, S mm sauðskinns,af tvæ. 

- vetrum og eldri — — - 8. 50 f 68 » | 57 
3ð. — 2 sauðskinns, af vet. 

urgömlum og ám -—  — - 6. 77) 81. 24 | 68 
36, 0 selskinns | 9 25 | 55 50 | 46 
37. — 140. lambskinn (vorlamba), einlit, hvert á » 27 |64 80 | 54 

G. Ýmislegt. 

38. | 1 hndr. 6 bd. f æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 8  5ð |ó1 30) 43 
59. 40 — óhreinsuðum, — - > > > > » 
40. — 120 — - fuglafiðri 10 pund á 5 97 {| 71 64 | 60 
41. — 480 —- — fjallagrösum >... — — - „1033 601 28 

42. ð álnir 1 dagsverk um hevannir . ..8.8. . ,»… 47 | 59 | 28 | 49 

43. —- 1 lambsfóður FR 4 04 | 96 96 | 81 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 

aurum verður: 
Eptir Á. eða í fríðu 80 26 | 67 

B. — 4% ullu, smjåri og tólg 57 90 {48 

— 0 — í llartóvöru 55 16 |46 

— MD. á fiski 58 38 148172 

— EH. — ålysi 26 74 | 22 
— FH. —. i skinnarðru 65 | 79 I 55 

En meðalverð allra landaura, samantalið 344 23 {2864 
og skipt með 6, sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða . |þ57 37 48 

Islands Norður- og Austuramt, Akureyri 11. febr. 1898 

Í umboði herra biskupsins 

Páll Briem. Jónas Jónasson. 

settur.
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Verdlagsskrå, 38 

sem gildir fyrir 

Eyjafjardarsyslu og Akureyrarkaupstad 

frå midju maimdnadar 1898 til jafnlengdar 1899. 

  

Í peningum (Hundrað áf Alin 

A. Fríður peningur. Kr. AurÅikr. Aur Au. 
  

1. | 1 hndr. í kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í tard. á 3 91 974 91 971 77 

2, — 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i 
fArdÖGUM. hver á | 10. 75164. 50 | 54 

3. — 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti —.112 38 174 28 I 62 

4. — 8 -— tvævetrir , . . - — 8,0, —-Å 10 35482 80 f 69 

ð — 12 — veturgamlir . . - 0 —. 8... —- 6 72 | 80 64 | 67 

6. — &ærgeldar. . . . - a 9 17 4 73 36 1 61 

T. — 10 mylkar. . . . . 0... må 5 87458 70) 49 
8 — 1 áburðarhestur, taminn, ó til 12 vetra, i 

fardövum . . . . . . á þíð 22 175 22 I 63 

9. — 12 hryssu, á sama aldri . „ hver -{66 80189 OTf7T4 

B. UW, smjör og tólg: 

10. | 1 hndr.120 pd.af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á| > 01} 73 201 61 
11, — 120 — af mislitri ullu, vel þveginni — - ” ál 19 20 ál 
12, — 120 — af smjåri, vel verkudu. . . —-f > 07 | 68 40 | 57 
15, — 120 — af tólg, vel bræddri. . . —- >. 2031 20 | 26 

C. Tovara af ullu. 

14. | 1 hudr, 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði 0.0... pundid å » > » > „ 

15. — 60 pår eingirnissokka . . . . . parid - »… D4 432 40 f 27 
16. - 30 — tvíbandsgjaldsokka . . . . .—- > Ob {16 80 
17, — 180 — sjóvetlinga FF rom 7 » BUR S 80 I 29 
18, — 20 eingirnispeisur . 020,8. hver - » | » > „ » 
19, — 15 tvibandsgjaldpeisur oe rer » > > » » 

20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

1 alin . . . . . á » JE þllí 60 {98 
21. — 120 álnir einskeptu, 1 al. til5o kv. breiðrar. 

I alin . . . . . á » 76 491 201 76 

DD. Fiskur: 

22, 1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 9 1955 14 | 46 

VÆR — 6 — — harðfiski — — — - {10 > Í 60 » | 50 

24, . 6 . byrsklingi vel -- - S 023 149 0388 | 41 
20, 6 — ýsu hertri . . - - 8 30 149 80 | 413        



26. 1 

i 
— 1 
— 1 

1 

  

31. 1 hndr. 4 
Be, — 6 

33. — 6 

öd. — 38 

35. 12 

36. - 6 

DT, — 240 

38, 1 hndr. 6 

39. — 40   40. — 
41. | —— 480 
42. | 5 álnir 1 

43. — 1 

120 

aurum 

Eptir A. 

— B. 

C. 
— D. 

1 

F. 

64 

  

  
  

Í peningum( Hundrað á { Alin 

kr. Aurþ Kr. Aur.{ Aur. 

vættir af hákarli hertum vættin á s 0214g 12 å 40 

E. Lýsi: 

tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á 1 15l17 25 å 14 

— hákarlslýsis .8 -- 1 60 | 24 „1920 

— — selslysis . .8) — -Åå 1 5923 85 120 
— — þorskalýsis „8 1037420) 55 ff 17 

IF. Skinnavara. 

fjordungar nautskinns . … lOpundå I 73 974353 88 47 
— kyrskinns . . — -)Å 12 » T2 „1 60 

lirossskinns …… - - 9 Yttfal 59 49 150 

sarðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri - - - 7.19 F37T öo2 Tags 

- sauðskinns. af vet 

urgömlum og án —- — ðD 29 165 48 55 

—- solskinns „10 99 165 94 (55 
lambskinn (vorlamba), einlit . . hvert á „25 1 60 » | 50 

G. Ymislegt: 

pd. af æðardún,vel hreinsuðum pundið á 8 ab lol 861 43 

— —  óhreinsuðum A » » » „ » 

— — fuglafiðri 10 pund - 6. 061 7? 2 i 6] 

— — fjallagråsum 1 „148 s 540 

dagsverk um hevannir 2 50 I 60 » | 20 

lambsfóður . . . d 22 {101 28 f 84 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land. 

verður: 

eða i fríðu FAR 16 13 64 

á ullu, smjöri og tólg 22 2. DD 050 {46 
Á tilað 58 56 | 49 

— Á fisk ss susssssssneuveeueeeeeennrer ere eenn ennen een nrenen 2 49} 44. 

— Á lýsi a nere ener kr eren see srerrse 21 41 118 

- í skinnaeðru ... kurerer eres eve rerserer 62 04 4 52 

En medalverd allra landaura, samantalid ol 326 73 73 
og skipt med 6, synir: 

Meðalverð allra meðalverða   54 45% 

Íslands Norður- og Austuramt, Akureyri, 11. dag febrúarmán. 1898. 

Í umboði herra biskupsins. 

Páll Briem. Jónas Jónasson, 

(settur). 

  tal
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu 

frá miðju maímánaðar 1898 til jafnlengdar 1899. 

  

10. 
11 
12, 
13, 

2 

93 

24 
24 

s   1 

Í peningum. H undr rað Alin 

  

   

    

   

        

Á. Friður peningur. Kr. dur. kr. Aur. | Aur. 

hudr. Í kýr, 3 ti 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermán: aðarloka, Í Íe rd. å å 98 » f 98 > $ 82 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, 
fardåg um (….sssssssssseveeeeeeeeeeerer kerner hver: I3 07} 78 42 165 
6 sauðir, 5 tilo vetra, á hausti 14 30485 80) 711 

— 8 -— tvævetrir . . . - . 00, ——- f 12. 56 1100 48 få 84 
— 12 — veturgamlir , . A —- 8. 19 f 98 281 82 
—… 8 ær geldar , . .. 7-0, —-Å 10 69485 52171 

10 mylkar 4 . . .. - BR -} 7 34173. 401 61 
| áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, Í 
fardögum . . . . . „ á 19 02 4 95 02 I 79 

IS hryssu, á sama aldri . . hver - f 81 33 {108 44 {90 

BE. UW, smjör og tólg: 

hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á > „66 19 20 66 
120 — af mislitri ullu, vel þveginni - » 45 f 51 | 60 I 45 
120 — af smjöri, vel verkuðu. . . - >. Dð { 66 > | 55 
120 — af t vel bræddri . „ . — -| > 22126 40 1 22 

C. Tovara af uliu. 

hndr. 36 pd. hespugarns, 3 til 6 bespur i pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði 0 þundið á 2 > | 60 > | 50 

- 60 por eingirn issokka 20804, pari > > > „ » 

30 . » 44 1 15 201 11 
180 --- sjóvetlin . Los meme 24 1 28 80 I 24 
20 eingirnispeisur „0. hver - ”» |» > > > 
(5 tvíbandsgjald peisur NR - 4 » 60 > | 50 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

1 alin . . . . á 1 ' 06 {127 20 1106 
120 álnir einskeptn, 1 al. til5 kv. breiðrar, 

1 alin . . . . . å » 85 HO? » 85 

D. Fiskur: 

hndr. 6 vættir af saltfiskivel verkudum, vættin å 8 | 97153 | 82 | 45 
— 6. -— — harðfiski — — - 90711458 261 49 

6 þyrsklingi vel — - 1 20 {43 2036 
6 - — ýsu hertri 7 04H 42 27 4 35 

1898 

39
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39 Í peningum| Hundrað á | Alin 

Kr. | Aur|Kr. Aur.J Aur. 

26. { 1 hndr. 6 vættir at hákarli hertum , . vættin á 8 20149 201 41 

E. Lýsi: | 

27. | 1 hndr. Í tunna (120 pt.) hvalslýsis . . 8 pottará 1 95 129 95 | 924 
28. — 1 — … — — hákarlslýsis „8 — - 1) 76 126 40 I 9v 
99, — 1 — — — selslysis . „8 — - 1 | 59 1 23 " 85 kt 20 
30, — 1 — — — þorskalýsis „8 — - 1137 (20 S5l 17 

| 
F. Skinnavara. 

31. | 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . … lOpundá 1 79 | 74 {42 96) 36 

22. — 6 —— kyrskinns ., . . — - 9) 31155 86147 
33. — 6 ——— hrossskinns . . — — - 7 | 68 | 46 | 08 I 38 

34, — 8. —— saudskinns, af tvæ- | 
vetrum og eldri — — - 6 | 17 | 49 36 I 41 

35. - 12 —— saudskinns, af vet- | 
urgömlum og ám —- — - 4 | 70 156 401 47 

36. — 6 —-- selskinus . 2. — — - 9 3591/24 57 57 | 48 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . . hvert á » |271/2l 66 » | 55 

| | 
G. Ymiíslegt: 

38. 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum. pundið á 8 gsgl53 28 44 
39. — 40 — —  ——  Óhreinsuðum . — - 9 „180. » I 67 
40. — 120 — — fuglafiðri . . . . . 10pund- 1 15 | 85 80 [71/2 

41. — 480 — — fjallagrösum a 1 23 {59 0449 
42. ð álnir Í dagsverk um heyannir 2 64463. 36 | 33 
43. —- 1 lambsfóður 4 (33 1103 | 92 I 87 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i fyrtöldum land- 

aurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu 2 ssnsssnene urene keen ennen ennen ree 91 48 f 76 
—  B. — i ullu, smjøri og tólg  ssssssssmsens sene meeen 55 | 80 1i461/2 
— C. — & ullartévøru ……...sssssns nunne een 65 20 154 
— DD á fiskå ssseneneveneuueneneerennsnene nesker ennen renere eres 49 35 | 41 
— E — á lýsi susssssenenuuneveveenennnnnkn kernen rn rr e rr re rr ere ve 25 (01 {21 

F. — Í skinnatörti suser, 53 | 46 | 45 
En meðalverð allra landaura, samantálið ll 340 30 [2831 

og skipt med 6, syuir: 

Medalverd allra medalverda 56 72 | 47 
Íslands Norður- og Austuramt, Akureyri, 10. dag febrúarmán. 1898. 

1 umboði herra biskupsins 
Þáll Briem. Jónas Jónasson 

(seltur).
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Verðlagsskrá, 40 
sem gildir fyrir 

Norðurmúlasýslu og Seyðistjarðarkaupstað. 

frá miðju maímánaðar 1898 til jafnlengdar 1899. 
  

Í peningum Hundrað á { Alin 

Kr. Aurf Kr. Aurf Aur. 
  Á. Fríður peningur. 

1. {1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka ífard á {107 (18 /s|107 181/s{ 89 

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

  

farddgum . ... 0... , hver å f 13 (32) 79 95 | 67 
3. — 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti — - | 13 7351/24 82 | 53 | 69 
4. — 8 —… tvævetrir . - — . - - 11 | 69 93 | 52 I 78 
ð. — 12 — veturgamlir - 0, - 8 | 54 02 | 48 {| 85 
6. — Særgeldar. . — | g14as|7 | g4l63 
7. — 10 — mylkar ...- — . — -fÅ 7 28i/f 72 851 61 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í 

fardögum å I 75 » I 75 » | 63 

> | | 1!/s bryssa, á sama aldri . , . hver - | 71 53/24 95 37/24 79 

B. Ul, smjør og tålg: 

10. | 1 hndr. 120 pd. afhvítri ullu, vel þveginni, pundið á » 66 { 79, 20 | 66 
11. — 120 — af mislitri ullu, vel þveginni —- - > (ddl(gþ 53 | 40 4441/» 
12. — 120 — at smjöri, vel verkuðu . . — - > | 64 | 76 | 80 64 
13. — 120 — at tólg, vel bræddri , . — - » ÆTI 33 | > Tis 

C. Tóvara af ulla. 

14. {1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi; 
baldi hver hespa 11 skreppur, en hver | 
skreppa 44 þræði . . . . pundid å „5 „| > » 

15. — 60 pör eingirnissokka . .. parið á » | 504 30 | » | 25 
16. — 30 — tvibands-gjaldsokka . . — 11 »f[ 301 »f 25 
17. — 180 — sjóvetlinga . . ., — -f 240148 > |40 
18. — 20 eingirnispeisur 2. . …. . hver - 225) 45 | > þBTifa 
19. —… 15 tvibands-gjaldpeisur . . . — -fj 2150137 | 50 | 31 
20 fk  — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, | | 

lalin 00000020, å 1 26 {161 { 20 1126 
21. — 120 ålnir einskeptu, 1 al. tiló kv. breiðrar, | 

1 alin Á | 60 | 93 …… 1, å „ 1 93 {111 

D. Fiskur. 

OD 
C
o
 9
 22. { 1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 8 66/2 51 43 

23 —… 6. — — harðfiski —. mm - - | 10 90/1 65 55 
24, — 6 -—  —pyrsklingi —— — -{ 9 (38t/s| 56 2 47 
25. — 6 — —ysu, hertri. , . , . — -f 8 (007/af 48 40       GO
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40 

26. 

or al. 

28, 
29. 
30, 

31. 
32. 
33, 
34. 

35. 

36. 
37. 

og 
JO, 

39. 
40. 
41. 
42. 
43.   

  

  

  
aurum verður: 

og 

— F. á skinnavöru 

En meðalverð allra landaura, samantalið 

skipt með 6, sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

   

357   59 60 | 20 

42 

57 

Islands Nordur- og Austuramt, Akureyri, 10, dag febråarmån. 1898. 

I umbodi herra biskupsins 

Påll Briem. Jónas Jónasso 

(settur). 

n 

50 

það 

50   

68 

Í peningumf Hundrað á { Alin 

Kr. | Aurf Kr. Aur. fAur. 

l hndr. 6 vættir af hákarli, hertum, . vættin å 8 j66l/gg ól | 99 3 

E. Lýsi. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á » > » ” » 
l - hákarlslýsis 8 - 1 8017 » f291/o 

1 selslýsis . 8 2145141 25 Í sa 
- 1 — — þorskalýsis 8 - 1 48 21 52} 18 

HF. Skinnarara. 

1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund å | 10 80i/2f 43 | 22 fj 36 
6 -—-— kyrskinns 9) 31553) 86 I 47 

— 6 hrossskinns 7 B5 Å 45 | 801 38 
8 — sanðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri - SA 6 30 k 52 » | 43 
- 12 - sauðskinns, af vet- 

urgömlum og ám — — - 4 958 59 í 401 49 
— 6 selskinns . . . — — 118 > 1108 > 3 90 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit „ hvert á „24 1571 60 I 48 

G. Ymislegt. 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 8. 97 fk 53 82 Å 45 
40 — — —-— óhreinsuðum . — - 2 > {80 » Å 67 

— 120 — — fuglafidri . 10 pund - T 3318 88 | 02 å 73 

— 480 — fjallagrösum . — — - 4 90 [235 | 20 {196 
ð álnir Í dagsve:k um heyannir 2 74 þ6ð 76 f óð 

— 1 lambsfóður 4 06 p97 44} 81 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 

Eptir A. eða í fríðu . 87 : 19 Å 73 
— BB. — á ulla, smjöri og tólg 60 | 60 #50 
— 0. — í ullartóröru 64 | 76 {54 
— DD. — í fiski 54 | 75 { 46 
— EK. — í lýsi 29 1 92 #25
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Verðiagsskrá. Af 

sem gildir fyrir 

Suðnrmúlasýslu 

frá miðju maímánaðar 1898 til jafnlengdar 1899. 

  

Í peningunf Hundrað á í Alin 
Þr n z , . r TTT - 

Á. Fríður peningur Kr Áur.i Kr. Aurg ður 
  

I. {1 hndr. 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá mið 
október til nóvembermánaðarloka,í fard.á 108 25 08 | 26 190 

  

A)
 ' i Go
 

ær, 2 til 6 vetra, lodnarog lembdar, i 

  

fardögum . . ...... hver á 112 68 I 76 08 I 635 

3 — 6 sandir, 3 til 5 vefra, å hausti - -f 13 151 å 81 06 f 68 

4. — 111 64 193 12 i 78 

D, - T 05 #95 401 79 
6. — — -110 Sv i 68 

7. - 7 id TØ bo 

|. — i2 vetra Í Í 
„ál 30471 30 £ 59 

9, — hver - 156 94 75 92 k 63 

  

67 180 40 567 

45 155 20 16 { 

TO4 84 60 | 704 
2834 34 20 I 28 

10. 1 hndr. 

11. 
9 

13, 

  

GC. Torara af ullu 

14, Í hndr. 30 p 
haldi hs 
skreppa 

  

   44 

  

  

  

i Já > » 920 

15, — 60 pör eingirnissekka parið - 50 | 46 

16. — 30 — tvíbands gjaldsokka . . . . 1 35 i 46 
17. — 180 — sjåvetlingae , ..8.8.,0,…. = > 40 í 494 
18. — 20 — eingirnispeisur . hver - 1 » | 25 

19. — 15 tvibands-gialdpeisni EEN - 4 5 í 52 

20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmá;s, álnar breiðs, 

1 alin . . . . . . á 1 44 $172 | 80 4144 

921, — 120 ålnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. 

alin. . . . . . á 1 001/21120 60 1003 

    

1 hndr, vættin å 0 011 154 66 #46 

23. — 18 15 HÍ 18 33 1 66 

24. - li 04 { 66 24 #55           95 Kan   
  

| 90 463, 56 79 f 47
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41 

27. 
28. 
29. 
90. 

öl. 
32. 
33. 
34. 

35. 

37. 

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

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyriöldum land- 

og 

1 hndr. 

Í hndr. 

1 hndr. 

— 1 

ð álnir   

6 vættir af hákarli, hertum, vættin 

K. Lýsi, 

tunna (120 pt.) hvalslýsis 
— hákarlslýsis 8  — 
— — sellýsis . „8 — 

— — — þorskalýsis.8 -- 

þ
a
 

pm
eå

 m
u
 

FF, Skinnavara 

8 pottar å 

4 fjórðungar nautskinns , . 10 pund á 
6 — kyrskinns  . . — - 
6 —— hrosskinns ., . — — 

8 —— saudskinns,af tvæ- 

vetrum og eldri — — 

2 —— sauðskinns, af vet- 
urgömlum og ám —- — - 

6 mm. selskinns . — - 

40 lambskinn (vorlambaj, einlit, hvert á 

G. Ymislegt, 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 
— 40 — óhreinsuðum, — 
— 120 — — fuglafiðri 10 pund á 

— 480 — — fjallagrösum — — 
I dagsverk um hevannir 

1 lambsfóður 

aurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu 

B. — á ulla, smjöri og tólg 
— í ullartóröru 
— D.— í fiski 
— E — í lýsi . 

— FF, — i skinnavöru 

En medalverd allra landaura, samantalid 
skipt med 6, synir: 

  

  

10   
Medalverd allra medalverda 

' 263 

903 

07% 
75 

25 

.   
53 | 

120 | 
198 [20 | 

147 
66 

102 

84 
63 
mej 

61 

25 

62 

370 | 

Gi 

Íslands Norður- og Austuramt, Akureyri 10. febr. 1898 

Í umboði herra biskupsins 

Páll Briem, Jónas Jónasson 

settur, 

43 

18 
60 

54 

60 
44 

63 
08 
81 

10 

68   

i peningumfHundrad ál Alin 

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

8 584 51 | öl {| 43 

2 80 1384 50 kt 29 

1 (60ljaf 24 | OT | 20 

1 22/2 18 | 87 | 15 

1 56 1 23 | 40 20 

12 132"/ol 49 | 30 | 41 

11 65 fk 69 | 90 | 58 

9 36 | 56 | 16 | 47 

8 21/2 65 2 1 55 

6 | 69 I 80 | 28 | 67 

9 | 914 59 ; 49 $ 50 

> 24$1 58 | 80 I 50 

70 

53 

60 

ÐI 

21 
- 
vo 

308
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Sjóðir prestaskólans árið 

I. Pvestaskólasjóðurinn. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar við árslok 1896: 
a. Veðskuldabrjef . 

b. Innstæða í Söfnunarsjóðnum 

Cc. Innstæða í Landsbankanum 

Vextir á árinu 1897: 

a. Af veðskuldabrjefi 

b. —-- innstæðu í Söfnunarsjóði 

c. — innstæðu í Landsbanka 

Gjöld: 

Styrkur veittur stúdentum 

Eptirstöðvar við árslok 1897: 
a. Veðskuldabrjet 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði 

c. TInnstæða í Landsbankanum 

1897. 

1898 

kr. 3100,00 
— 996,22 
— 20,65 kr, 4116,87 

kr. 124,00 

— 39,85 

— 1,092 16487 
Samtals kr.4281,74 

kr, 65,00 

kr, 3100,00 
— 1036,07 

— 8061 — 4216,74 
Samtals kr. 4281,74 

If. Gjöf Halldórs Andrjessonar. 

Tekjur. 

Eptirstöðvar við árslok 1896: 

a.  Veðskuldabrjef 

b. Innstæda í Söfuunarsjóðnum 

c. Innstæða í Landsbankanum 

Vextir á árinu 1897: 
a. Af veðskuidabrjefum 

b. — innstæðu í Söfnunarsjóðnum 

innstæðu í Landsbankanum 

Gjöld: 

Styrkur veittur stúdentum 

Eptirstöðvar við árslok 1897: 

a. Veðskuldabrjef , . . . 

b. Innstæða í Söfnunarsjóðnum 

Cc. —— - Landsbankanum 

kr, 2800,00 

  

200,46 

— 26,93 3027,39 

kr. 112,00 

— 802 
— 1,40 121,42 

Samtals kr, 3148,81 

kr. 60,00 

kr, 2800, 00 
208,48 

— 80,83 — 3088,81 
Samtals kr. 3148,81
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42 TIL. Minningarsjóður lektors Helga Hálfdánarsonar. 

Tekjur: 

I. Eptirstöðvar við árslok 1896: 
Innstæða í Söfnunarsjóðnum  . „0 kr. 544,61 

2. Gefið til sjóðsins árið 1897 . 2. 0... 10,00 

3. Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóðnum HI 21,97 

Samtals kr. 516,58 

Gjeld: 

1. Verðlaunabók gefin stud. theol, Halldóri Jónssyni. . . . . . kr. 13,00 

2. Eptirstöðvar vid årslok 1897: 

rsjodi FA FI . A 563,58 

  

Innstæda í Söfnun . 

Samtals kr. 576,58 

Reykjavík 10. marz 1898. 

Þórh. Bjarnarson. 

Ymsar fjárgreiðslur úr landssjóði. 

ettu 19. marg var bráðabirgi 

akalla þannig: 

kk 600 kr. 

ruppbót banda fátækum 
   

  

Með brjefi landshöfðingja, 

  

prestaköllum fyrir fardagaárið 1895 skipt milli neðannefndra pr 

í. Staðarprestakall í Aðalvík . . . . 2. fje    

  

  

2. Tjarnarprestakall á Vatnsnesi. . 2... — 300 — 
3. Lundarbrekkuprestakali . . 2. 2... — 300 — 

á. Sauðlauksdalsprestakall 5 200 — 

5. Stórnvallaprestakall . 2... — 200 —- 

6. Stöðvarprestakall . 2... 100 — 

í. Eyvindarhólaprestakall 2... 250 

Samtals 2000 kr.



Stjornartidindi B. 4. 78 1898 

Utkomið í A deild Stjórnartíðindanna. 

Lög um að sýslunefdinni í Árnessýslu veitist heimild til að verja allt að 12000 kr. 

úr sýslusjóði til flutningabrauta, undirskrifuð at konungi 4. febrúar 1898 (A. nr. 
1, bls. 2—3). 

Lög um útbúnað og ársútgjöld spítala handa holdsveikum mönnum, undirskrifuð 

af konungi s. d. (A. nr. 2. bls. 4—5). 

Lög um aðgreining holdsveikra frá öðrum mönnum og flutning þeirra á opinberan 

spítala, undirskrifuð at konungi s. d. (A. nr. 3 bls. 6— 11). 

Løg um bólusetningar, undirskifuð af konungi 26. s. m. (ÁA. nr. 4. bls. 12—17). 

Lög um horfelli á skepnum, undirskrifuð af konungi s. d. (A. nr. o, bls. 18—21). 
Lög um sjerstakt gjald til brúargjörða, undirskrifuð af konungi s. d. (A. nr. 6, 

bls. 22—-23). 

Auglýsing um bólusótt í Middlesborough o. f., undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir 

Ísland 3. marz 1898 (A. nr. 7, bls. 24—25). 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um synjun konungsstaðfest- 43 
ingar á lagafrumvarpi um stofnun lagaskóla. -- Með þóknanlegu brjeti, dagsettu 30. 10. febr. 
septbr. f. á., hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað lagafrumvarp um stofnun 

lagaskóla, er upp hafði verið borið af þingmanna hálfu og samþykkt af alþingi síð- 

astliðið sumar.  Lagafrumvarp þetta er, — áð undanteknum tveim breytingum, 

sem nánara er um getið í nefndu brjefi yðar, — samhljóða lagafrumvarpi því 

með sama titli, sem samþykkt var af alþingi 1895, og hans hátign konunginum 

samkvæmt allraþegnsamlegustum tillögum ráðgjafans fyrir Island 27. nóvbr. 

1896, þóknaðist að synja allrarhæstrar staðfestingar. 

Ráðaneytið hefir orðið að telja lagafrumvarp það, er hjer er um að ræða, 

óhæft til að öðlast lagagildi af sömu ástæðum, sem tilgreindar voru í umgetnum 

allraþegnsamlegustum tillögum ráðaneytisins gegn staðfesting lagafrumvarpsins 

frá 1895, og taldar voru áður í allraþegnsamlegustum tillögum þess gegn stað- 

festing lagafrumvarps alþingis 1898 um stofnun háskóla í Reykjavík, en þær 

tillögur þóknaðist hans hátign konunginum allramildilegast að fallast á 10. nóvbr. 

1894, sjá brjef ráðaneytisins 10. nóvbr. 1894 (Stjórnartíðindi 1894, B, bls. 197) og 

brjef ráðaneytisins 15. janúar f. á. (Stjórnartíðindi 1897, B, bls. 15).  Ráðaneytið 

hefir því lagt það til, að frumvarpi því, sem hjer er um að ræða verði synjað 

allrahæstrar staðfestingar; hefir hans hátign konunginum 4. þ. m. allra mildi- 

legast þóknast að fallast á tillögu þessa. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr- 

ar leiðbeiningar og birtingar í B deild Stjórnartíðindanna ásamt áðurnefndu brjefi 

yðar. 

Brjef landshöfðingja. 

Alþingi, sem saman kom í ár, hefir eptir löglegan undirbúning samþykkt lagafrum- 

varp um stofnun lagaskóla, sem borið var upp af þingmanna hálfu, og leyfi jeg mjer hjer 

l. dag aprílm. 1898. 

Reykjavik. Ísafoldarprentsmiðja
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með að senda lagafrnmvarp þetta bæði eins og það kom frá þinginu og danska þýðing frum- 

varpsins. 

Umgetið lagafrumvarp er samhljóða frumvarpi því um sama efni, er alþingi 1895 

samþykkti; að eins er upphæð sú, er ætluð er til tímakennslu í 3, gr., færð niður úr 2500 kr. 

í 1000 kr. og á lagafrumvarpi því, sem hjer er um að ræða, er bætt við einni grein, er kveð- 

ur svo á, að lögin skuli eigi ganga í gildi, fyr en veitt er á fjárlögunum nauðsynlegt fje til 
   

skólans. Með því að synjað var allrahæstrar staðfestingar áðurnefndu lagafrumvarpi frá 1895, 

af ástæðum þeim, er taldar eru í hæstvirtu brjefi ráðaneytisins frá 15. janúar þ. á., verð jeg 

að vera þeirrar skoðunar, að lagafrumvarp það, sem nú er um að ræða, eigi að sæta sömu 

forlögum. 

Brjef ráðgjafans fyrir sland tól landshöfðingja um synjun konungsstaðfest- 

ingar á lagafrumvarpi um kjörgengi kvenna. — Með þóknanlegu brjefi, dagsettu 30. 
septbr. f. á., hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað lagafrumvarp um kjör- 

gengi kvenna, er upp hafði verið borið af þingmanna hálfu og samþykkt af sid- 

asta alþingi. Er lagafrumvarp þetta alveg samhljóða lagafrumvarpi því með sama 

titli, sem samþykkt var af alþingi 1895, en hans hátign konunginum samkvæmt 

allraþegnsamlegustum tillögum ráðgjafans fyrir Ísland þóknaðist að að synja 

allrahæstrar staðfestingar þann 27. nóvbr. 1896. 

Ráðaneytið hefir orðið að telja lagafrumvarp þetta ófallið til að öðlast 

lagagildi, af hinum sömu ástæðum, sem taldar eru í umgetnum allraþegnsamleg- 

ustum tillögum þess gegn staðfesting lagafrumvarpsins frá 1895, og tilgreindar 

eru áður Í allraþegnsamlegustum tillögum gegn staðfesting lagafrumvarps með 

sama titli og því nær sama efnis, er alþingi hafði samþykkt 1893, en þær til- 

lögur þóknaðist hans hátign konunginum aliramildilegast að fallast á 10. nóvbr. 

1894, sjá brjef ráðaneytisins frá 10. nóvbr. 1894 (Stjtíð. 1894, B, bls. 201) og 

brjef ráðaneytisins frá Ji. desbr. 1896 (Stjtíð. 1896, B. bls. 235). ráðaneytið 

hefir því lagt það til, að lagafrumvarpi því, sem hjer er um að ræða, yrði synj- 

að allrahæstrar staðfestingar, og hefir hans hátign konunginum 4. þ. m. allra- 

mildilegast þóknast að fallast á tillögu þessa. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr- 

ar leiðbeiningar og birtingar í B deild Stjórnartíðindanna ásamt áðurnefndu brjefi 

yðar. 

Brjef landshöfðingja. 
Alþingi, er saman kom í ár, hefir eptir löglegan undirbúning samþykkt lagafrumvarp 

um kjörgengi kvenna, sem borið var upp af þingmannahálfu, og leyfi jeg mjer hjermeð að 
senda lagafrumvarp þetta bæði í þeim búningi, er það kom í honum frá þinginu, og í danskri 
þýðingu. 

Með því að umgetið lagafrumvarp er alveg samhljóða lagafrumvarpi því með sama 

titli, er samþykkt var af alþingi 1895, og synjað var allrahæstrar staðfestingar, get jeg látið 
mjer nægja að skírskota til hæstvirts brjefs hins háa ráðaneytis, 31. desbr. Í. á.
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Brjef landshøfdingja fi] amtmannsins yfir Suduramtinu og Vesturamtinu um 45 

hlunnindi handa sparisjóði. (Ágrip). Sparisjóði Barðarstrandarsýslu endurveitt 26. febr. 

hlunnindi þau, er getur um í tilsk. 4. janúar 1874, fyrir 5 ára tímabil frá 1. 

janúar 1898.að telja, og með venjulegum skilyrðum. 

Brjef landshöfðing a ti/ amtmannsins yfir Suðuramtinu og Vesturamtinu um að Stokks- 

    

eyrarhreppur skuli vera sjerstök manntalsþinghá. — Með þóknanlegu brjefi, dagsettu 25. 46 

f. m., hafið þjer, herra amtmaður, sent mjer beiðni hreppsnefndarinnar Í Stokks- 3, marz, 

eyrarhreppi ásamt meðmælum hlutadeiganda sýslumanns, um að Stokkseyrar- 

hreppur í Arnessýslu fái þingstað sjer innanhrepps til manntal sþinghalda og er 

svo til ætlazt að þingstaðurinn verði á Stokkseyri.  Mafið þjer lagt það til að 

hið umbeðna verði veitt. 

Útaf þessu skal yður hjermeð þjónnstusamlega til vitundur gefið til þókn- 

anlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar, að jeg veiti samþykki mitt til þess, 

að Stokkseyrarhreppur verði eptirleiðis sjerstök manntalsþinghá, með þingstað á 

Stokkseyri, og er samþykki þetta bundið því skilyrði, að hreppsnefndin í nefnd- 

um hreppi sjái um, að til verði á þessum stað sæmilegt hús til þinghalda. 

Með þessari ákvörðun er engi breyting gjörð á skipun dómþingháa 

Árnessýslu. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Thorkillii barnaskólasjóðs 1897. 47 

Tekjur. Kr. a. Kr. a. 

1. Ep við árslok 1896: 

Tn Litr. A, Fol, 87. . . .. 28500 00 

b, Skuldabrjef . FA 38314 22 

Cc, Ógaldnir vextir frá 1894 28 kr 

d, Ógoldnir vextir frá 1895 28 kr. 

e, Ógoldnir vextir frá 1896 56 kr. 110 00 

f, Í landsbankanum 2 2. e 1312 16 

g, Í peningum 2. 2 eee eee een 180 98 68417 36 

2. Vextir: 
a, Af innritunarskírteini, Litr. A. Fol. 8%, frá !/12 

796 til 11/12 TOT 2 re ae eee rent 997 50 

Af skuldabrjefum frå 15/6 796 til 1/6 90... 1284 57 

c, Dagvextir af skuldabrjefum til "/6 27 . . . BT 16 

d, Dagvextir af skrldabrjefum greiddir annað. 

hvort fyrir eda eptir 17/6797 , . 0... 56 33 

Flyt 2398 56 68417 36
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47 Kr. a. Kr. a. 

Fl. 2395 56 68417 36 
e, Vextir frå fyrri årum  . . re eee 110 00 
f, Vextir af bankainnlågum 3/12 97 a au 55 9 70 2561 26 

3. Endurborguð lán og afborganir . . „ 2406 73 
4. Samkvæmt úrskurði landshöfðingja á athugasemdum við reikn. 

ing sjóðsins fyrir 1894 0 2 1 38 
Ð. Til jafnaðar færist gjaldliður 2 eee eee... 23400 00 

Kr. 76786 73 

Gjöld: 

I. Styrkur veittur til uppfósturs og fræðslu fátækum börnum í hinu 

forna Kjalarnesþingi „2. 2400 00 

2. Lánaðút . .. eee eee eee, 3400 00 

3. Til jafnadar færist tekjulidur ÞAK SN 110 00 

4. Til jafnaðar færist tekjulidur 5. ............ 2406 73 

5. Eptirstöðvar við árslok 1897: 

é, Innritunarskírteini, Litr. A. Fol. 87, . 2... 28500 00 

b. Skuldabrjef 2 2 eee eee eee 39307 49 
c, I landsbankanum fr OT So eee 567 86 
d, 1 peningum 2 #4 60 68470 00 

Kr. 76786 73 

Stiptsyfirvöld Íslands, Reykjavík 27. jan. 1898. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

48 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands fyrir árið 1897. 

Tekjur: 
1. Sjóður við árslok 1896: Kr. a, Kr. a. 

a, veðskuldabrjef 0... 148103 00 
b, lån til prestakalla . FA 1685 00 
c, skuldabrjef Reykjavíkur ........ 600 00 
d, vextir fyrir 1896 ógreiddir . . . . 239 41 
e, innstæða í landsbankanum . BA 413 38 
f, í sjóði hjá fjehirði . FI 503 21 157544 00 

IL Bætt við innstæðu vaxtaeigenda 

a, innlög á árinu . een 19133 31 
b, vextir fyrir 1897 lagðir við höfuðstól en. „4605 31 23738 62 

Flyt 181282 62
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Fluttar 181282 

Ill. Vextir af útlánum 1897 . . 2 

IV. Borgun fyrir viðskiptabækur o. fl... . 28 

V. Vextir fyrir 1897, er bíða útborgunar . TTT 
VI. Innborguð lán . . 3937 

VIL. Móti gjaldlið V færist til jafnaðar 27210 

221806 
Gjöld: 

I. Vextir vaxtaeigenda fyrir 1897: 

N ársvextir 47 af höfuðstól . . . . . 6066 69 
D, dagvextir 814 um árið . . . . . 315 68 6389 

IL Ymislegur kostnaður . . . . . . . 142 

TIT. Greiddir vextir er bidu útborgunar víð árslok 1896 . . . 1614 

IV. Útborgaður höfuðstóll . . . . . . . . . 394 
V. Sett á vöxtu . . . . . . . . 27210 

VI. Móti tekjulið VI færist til útgjalda 3937 

VII, Sjóður við árslok 1897: 

a, veðskuldabrjef . . . . . . 171791 00 

b, lån til prestakalla . . . . . . 1270 00 

Cc, skuldabrjef Reykjavíkur . . . 600 00 

d, vextir fyrir 1897 ógreiddir . . . . 237 09 

e, innstæða í landsbankanum  . . . . 1813 38 

f. í sjóði hjå fjehirdi . . . . . . #4 83 182126 
— 221806 

Yfirlit 

yfir efnahag Söfnunarsjóðs Íslands við árslok 1897. 

Eignir: kr. 

1. Veðskuldabrjef . . . . . . . . . 171791 
2. Skuldabref prestakalla 1270 

3. Skuldabrjef Reykjavíkur 600 
4, Ogreiddir vextir . . . . . . . 237 
då. Innstæða í landsbankanum . . . . . . . 1813 

6. Í sjóði hjá fjehirði ,. . . . . . . . . 414 

182126 30 

Skuldir: Kr. a. Kr. 

I. Innstæða vaxtaeigenda : 

a, Í aðaldeild . . 148750 54 

bar af ideild hinnar æfinlegu erfingjarentu kr. 1: 505 10 

Flyt 148750 54 
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48 Kr. 

Fluttar 148750 

b, í útborgunardeild . . . . . 18583 

c, í bústofnsdeild . . . - . 1579 

d, Í ellistyrksdei!d . . . . . . 494 

2, Fje er bíður útborgunar: 

a, hötuðstóll . . . . . . . - 447 

b, vextir . . . . . . . . … 1777 

3. Varasjóður . . . . . . 

A. 
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40 
06 

175407 43 

2294 46 

4494 41 

7182126 30 

Stjórn Söfnunarsjóðs Islands, Reykjavík, 28. febr. 1898. 

Eiríkur Briem. Jón Jensson. Björn Jensson. 

Óveittar sýslanir. 

I. Sýslanin sem ráðsmaður við hinn fyrirhugaða holdsveikraspítala í Laugarnesi 

Arslaun 1500 kr. 
2, Sýslanin sem gjaldker við sama spítala. Árleg þóknun 500 kr. 

DB. Sýslanin sem ráðskona, við nefndan spítala. Arskaup 300 kr. 

Umsóknir um sýslanir þessar eiga að vera stýlaðar til landshöfðingjans yfir Íslandi, en 

sendast amtmanninum yfir Suðuramtinu og Vesturamtinu. 

Umsóknarfrestur til 1. júlí 1898. 

Heiðurspeningur. 

Hinn 28. desbr. 1897 þóknaðist hans hátign konunginum að sæma skipstjóra á skonn- 

ortu Marie frá Paimpol, Rion Le Hegarat, heiðurspeningi fyrir drengskap, með leyfi til að 

bera heiðurspeninginn, sem viðurkenning fyrir framkvæmdir hans við björgun á skipshöfnum 

{ íslenzkra fiskibáta.



Stjórnartíðindi B. 5, 79 

Utkomid i Å deiid Stjórnartíðindanna. 

Lög um bann gegn botnvörpureiðum, undirskrifud af konungi 6. april 1898 (A, nr, 
8, bls 26- 29), 

Lög um breyting á lögum um lausafjártíund 12, juli 1878, undirskrifuð af kon- 

ungi s. d. (Á. nr. 9, bls. 30— 33). 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland ti! landshöfðingja um synjun konungsstaðfestingar 
á lagafrumvarpi um fjarkláða og önnurnæm fjarveikindi.— Með þóknanlegu brjeti, dag- 

settu 30. sept. ft. á, hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað frumvarp tillaga 

um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á Íslandi, sem samþykkt var af síðasta 

alþingi og borið hafði verið upp af þingmanna hálfu, og hafið þjer jafnframt 

látið í ljósi, að eigi muni vera nægileg ástæða til að synja því allrahæstrar stað- 

festingar, enda þótt nefnt lagafrumvarp að yðar áliti eigi innihaldi neina veru- 

lega bót á ákvæðum þeim, er gilda í því efni er hjer ræðir um, 

Á þessa skoðun yðar hefir náðaneytið samt eigi getað fallizt. 

Þar sem þjer hafið tekið það fram, að það verði að álítast miður heppi- 

legt, að frumvarpið felur amtsráðunum að gefa út reglugjörðir þær, er ræðir um 

i 4, ogð, gr., með því að slíkt fyrirkomulag eigi að eins mundi orsaka ósamkvæmni 

í ráðstöfunum þeim, er gjörðar yrðu, heldur einnig geta ráðum þessum allt of 

mikið vald í hendur, einkanlega þar sem þeim er með öllu í sjálfsvald gefið að 

  

kveða á um, af hverjum eða hvernig greiðast eigi allur sá kostnaður, sem leiðir 

af ráðstöfunum, er gjörðar eru samkvæmtlögum, og sem eigi með berum orðum 

er lagður á fjáreigendur, verður ráðaneytið eigi einungis að vera yður samdóma 

í þessu tilliti, heldur verður það að álíta þennan galla á frumvarpinu 

mjög svo verulegan. Auk þess eru að áliti ráðaneytisins margir aðrir verulegir 

aunmarkar á frumvarpi þessu. Ogskal um það efni tekið fram: 

að aðstoðarmenn þeir, er ræðir um í 2. gr., eiga að því er virðist að 

skipast af lögreglustjóra þess hrepps, þar sem þeir eiga að starfa, jafnvel 

þótt þeir eigi heima í öðru lögsagnarumdæmi, í stað þess að þeir ættu að vera 

skipaðir af sínu eigin yfirvaldi eptir beiðni lögreglustjóra þess staðar, þar sem 

starf þeirra á fram að fura. 

að ákvörðun sú, sem sett er 1 6. gr. með tilliti til kaupstaðauna, er 

mjög svo óheppilega orðuð, svo að orðalag hennar eigi telur í sjer þá hugs. 

un, sem álíta verður að í henni hafi átt að liggja; 

að sektarábyrgð sú, sem samkvæmt fyrirmælum 8. gr. 1. málsl. hvílir 

eigi einungis á sveitarstjórnunum, heldur einnig á lögreglustjóra, að því er hinn 

síðarnefnda snertir, verður að álítast mjög óviðkunnanleg. Ákvörðun þessier að vísu 

tekin úr tilsk. frá 1866, en sumpart verður einnig að álita hana þar miður við- 

eigandi, með því hin almenna embættisábyrgð, þar á meðal ábyrgð samkvæmt 

hinum almennu ákvæðum hegningarlaganna um embættisafbrot, verður að álítast 

nægileg, sumpart hefir hún í frumvarpinu fengið á sig enn þá óviðfeldnari blæ, 

14. dag maim. 1898 „ 

Reykjavik. Isafoldarprentamidje. 
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bæði fyrir það að sektarábyrgðin einnig á að ná til vanrækslu að því er snert- 

hlýðni við reglugjörðir amtsrá anna og fyrir það að sekti rnar eigi, eins og 

tilsk. 1886 fyrirskipar, eiga að ákveðast af amtinu, heldur idæmast í opinberu 

lögreglumáli; því að þótt það sje eigi með berum orðum sat, mun þó hið sama 

eiga að gilda um þær og hinar aðrar refsiákvarðanir frumvarpsins, en það mun 

— auk annars er móti því mælir, — vera mjög svo örðugt í framkvæmd gagn- 

vart lögreglustjóra. 

að hugsunin í ákvæðum þeim, sem ræðir um í 8. gr, 2. málsl. um 

sektir fyrir viss brot, er mjög óljós, 

og að þess er alls eigi getið Í lagafrumvarpinu, í hvaða hlutfalli það 

standi við tilsk. 4. marg 1871, um viðauka við tilsk. 5. jan. 1866, er numin er 

úr gildi með 9. gr. lagafrumvarpsins. Þótt ráðaney!ið að vísu helzt hallist að 

þeirri skoðun, að það eigi hafi verið tilgangurinn að nema umrædda tilskipun úr 

gildi, þá verður þó eigi fram hjá því gengið, sumpart að hin yfirgripsmikla fyr. 

sögn lagafrumvarpsíins út af fyrir sig gæti gefið í skyn að til ætlunin sje að gefa 

tæmandi lagaákvæði um varnir gegn fjárkláða, sumpart að ef til vill mætti 

halda því fram, að um leið og aðaltilsk. 1866 er berum orðum úr gildi numin, 

hljóti tilskipun, sem nefnd er viðauki við hana, einnig að falla úr gildi með henni. 

Hvernig sem á þetta er litið, mundi það geta verið efasamt, hvort tilsk. 1871 

ætti framvegis að vera í gildi eða eigi, en það getur auðvitað ekki álitízt æskilegt. 

At þessum ástæðum getur ráðaneytið eigi álitið, að lagafrumvarpið, eins og 

það liggur fyrir, sje svo úr garði gjört, að það geti orðið að lögum svo vel fari 

og hefir það þess vegna lagt til í allraþegnsamlegastustum tillögum sínum um mál. 

ið, að frumvarpinu yrði synjað allrabæstrar staðfestingar, og hefir hans hátign kon- 

unginum 6. þ. m. allramildilegast þóknazt að fallast á þessar tillögur. 

   

  

Ráðaneytið hefir þó í fyrnefndum  atlraþegnsamlegustum tillögum sínum 

áskilið sjer, þegar þar að kemur, að fara fram á að fá alirahæst samþykki til 

þess að fyrir alþingi verði lagt á næstu samkomu þess annað frumvarp, er 

byggist á því frumvarpi, er nú liggur fyrir og þar sem þær breytingar sjeu gerð- 

ar, sem nauðsyn þykir til bera 

Jafnframt því að skýra yður frá þessu til þóknanlegrar leiðbeiningar og 

birtingar í B deild Stjórnartíðindanna í sambandi við fyrnefut brjef yðar, eruð 

þjer þjónustusamlega umbeðinn að semja og senda hingað í tæka tíð, áður en 

næsta alþingi kemur saman, nýtt frumvarp tillaga um þetta efni, er breytt sje 

samkvæmt fyrgreindum mótbárum gegn frumvarpi þingsins. Með tilliti til þessa 

finnur ráðaneytið sjerstaklega ástæðu til að taka fram, að það, að því er 

snertir ákvæði alþingisfrumvarpsins viðvíkjandi amtsráðsreglugjörðunum, mundi 

helzt hneigjast að því, að allar ákvarðanir þær, er ætlaðar eru slíkum reglu. 

gjörðum, væru teknar upp í sjálf lögin. En áður en þessi hluti frumvarpsins er 

saminn, verður bæði um þetta og um hið nánara innihald þeirra ákvæða, sem Í 

lögin eiga að koma, ef sleppt er sjerstökum amtsreglugjörðum, að leita álits hjá 

öllum arntstáðunum. Ef það þá móti von kæmi í ljós, að staðhættir væru svo 

ólíkir í þeim efnum, er frumvarpið áhrærir, að æskilegt væri að ákvæðin væru 

eigi hin sömu fyrir hina einstöku landshluta, þá yrði þó ákvæðin um greiðslu



81 

kostnaðarins að koma í sjálf lögin, þar á meðal bein ákvæði um borgunina til 

hreppstjóra, aðstoðarmanna o. s. frv. 

Þrjef landshöfðingja. 

Alþingi það, er saman kom á yfirstandandi ári, hefir eptir löglegan undirbúning sam- 

þykkt frumvarp til laga um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á Íslandi, er borið hafði 

verið upp af hálfu þingmanna, og leyfi jeg mjer lotningarfyllst að senda ráðaneytinu það 

eins og það fyrir liggur frá þínesins hálfn, og jafnframt danska þýðingu af því. 

Lagafrumvarp það, er hjer ræðir um, á að koma í staðinn fyrir tilsk. 8. jan. 1866 

um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á Íslandi og er yfir höfuð samið með hana fyrir 

augum. Hin helzta breyting, sem á hefir verið gjörð, er fólgin í því, að samkvæmtlagafrum- 

varpinu er sveitarstjórnunum: hreppsnefndum og amtsráðum, sem eigi voru til, þegar tilsk. 

1866 var útgefin, fengin hlutdeild í hinu opinbera eptirliti með heilbrigðisástandi sauðfjárins. 

Þannig er í fyrstu grein lagafrumvarpsins hreppsnefndunum og bæjarstjórnunum lögð á herðar 

hin sama skylda og hreppstjórunum, að kynna sjer heilbrigðisástand sauðfjenaðarins og skýr: 

hlutaðeigandi lögreglustjóra fra, þegar þeir komast að raun um eitthvað, sem bendir til þess 

að næmur sjúkdómur gjöri vart við sig. Því næst er amtsráðunum samkvæmt 4. gr. laga- 

frumvarpsins gefið vald til hvert í sínu amti að semja reglugjörð, er setji fastar reglur um 

skoðun og böðun fjárins, um baðlyf það, sem nota á, um aðgreining á sjúku og grnnuðu fje og því, 

sem enginn grunur er á, um sótthreinsun fjárhúsa o. fl, og skal jafnframt taka upp í reglu- 

gjörðirnar ákvæði um, hvernig greiða skuli kostnað þann, er leiðir af ráðstöfunum hins opin- 

bera samkvæmt lagafrumvarpinu, að undanteknum kostnaðinum við sjálfa böðunina og eptir- 

Hitið hjá hinum einstöku fjáreigendum, er greiðast skal af þeim sjálfum. Að gefa amtsráðun- 

um slíkt vald í hendur, er að mínu áliti miður heppilegt, með því það mestmegnis er fólgið 

   y 
5 

mn í lögregluráðstöfunum, sem eðlilegast hefði verið að fela hinum æðri lögregluyfirvöldum 

amtmönnunum, að kveða á um, auk þess er hætt við að hið nauðsynlega samræmi í ráðstöfun- 

um þessum eigi faist, ef þær eru ákveðnar af hverju amtsráði í sínu amti. Hvað því einkum við- 

  

víkur, hvernig kostnaðurinn við ráðstafanir þær, er gjörðar eru samkvæmt lagafrumvarpinu, t. 

d. þóknun til hreppstjóra og aðstoðarmanna þeirra, skuli greiðast, þá hefði að mínu áliti 

átt að ákveða það í lagafrumvarpinu sjálfu, enda væri heppilegast í því tilliti að sömu ákvæði 

giltu fyrir allt landið. 

  

Meðal annara nýrra ákvæða má geta þess, að þegar fjárkláði kemur upp á tíma- 

bilinu frá byrjun rjetta til jólaföstu, það er að segja á þeim tíma, þegar fjeð er í fullu verði 

til slátrunar, skal þegar í stað slátra hinu sjúka fje, nema því að eins að eigandinn kjósi 

heldur að það á hans kostnað sje tekið til lækningar af hreppstjóranum eða aðstoðarmönnum 

hans, og að veita má amtmönnunum vald til að fyrirskipa fjárböðun einnig á þeim stöðum í 

ömtum þeirra, þar sem kláða enn eigi hefir orðið vart, — og verður að álita ákvæði þessi 

heppileg. 

Enda þótt jeg þannig eigi geti sjeð, að lagafrumvarp það, er hjer liggur fyrir, hafi 
  í sjer fólgna neina verulega bót á ákvæðum þeim, er gilda í því efni, er hjer ræðir um, er 

þó að líkindum eigi næg ástæða til að synja því allrahæstrar staðfestingar. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #/7 landshöfðingja um synjun konungsstaðfestingar 
á lagafrumvarpi um viðauka við lög nr. 3, frá 2. Febrúar 1894 um breyting á tilskip- 
un um lausamenn og húsmenn a Ísiandi 26. mai 1863, — Med þóknanlegu bréfi dag- 

50 

14. apr,
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50 settu 30. septbr. f. á, hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað lagafrumvarp, 

er upp hafði verið borið af þingmanna hálfu, og samþykkt var af alþingi síðast- 

líðið samar, um viðauka við lög nr. 3, 2. febrúar 1894, um breyting á tilskipun 

um lausamenn og húsmenn á Íslandi 26. maí 1863, og látið þjer jafnframt í ljósi, 

að nefnt lagafrumvarp sje að yðar skoðun vel til þess fallið, að mælt verði með, 

að það hljóti allrahæsta staðfestingu. 

14. apríl 

Að undantekinni 1. grein frumvarpsins, sem ekkert verður á móti haft, 

er efni þess, og þá sjerstaklega 2. grein frumvarpsins, þannig lagað eptir skoðun 

ráðaneytisins, að því hefir þótt mjög svo varhugavert að mæla fram með því, að 

frumvarpið yrði gjört að lögum. 

Tilgangurinn með 2. grein er, eins og þjer hafið tekið fram, sumpart sá, 

að koma í veg fyrir að farið verði kring um lögin 2. febrúar 1894 á þann hátt, 

að lausamaður segi rangt frá ársheimili sínu, sumpart sá, að fyrirbyggja að menn 

skjótist undan vistaskyldunni með því að skýra rangt frá því að þeir sjeu hjú 

annara. 

Eptir ákvæðum þeim, er þannig er stungið upp á, mundu skapast tvær 

nýjar yfirsjónir, er hingað til eru óþekktar í lögvjöfinni, og varða skyldu hegn- 

ingu; í fyrsta lagi, að lausamenn, sem hafa leytisbrjef sín í reglu og að öðru 

leyti uppfylla fyrirskipanir laganna 2. febrúar 1894, eru staddir utan hins lög 

heimilis síns, án þess að hafa með sjer leyfisbrjef sín og skírteini, staðfest af 

yfirvaldi, frá húsbændunum, sem þeir eiga heima hjá, um heimilisfang þeirra, og 

Í öðru lagi, ef húsbændur, sem láta hjú sín stunda atvinnu í öðrum sveitum, láta 

þau ekki hafa með sjer sams konar skírteini. Alveg að því slepptu, hve óheppi- 

legt það er, að fyrra ákvæðið er orðað eins og fyrirskipun um áð hafa með sjer 

hið skriflega skirteini um ársheimili stæði áður í hinni fyrri löggjöf — sem ekki 

á sjer stað, þar sem í 3. grein er að eins talað um skirteinið eins og sönnun, 

sem eigi að útvega, ef krafizt er — og að ákvæði þetta því í raun og veru ekki er 

lögboðið í hinu umrædda frumvarpi, heldur að eins gjört ráð fyrir því, og að 

slepptu enn fremur síðar áminnæztu niðurlagsákvæði greinarinnar, verður ráða- 

neytið að álíta, að þessi tvö nýju boð, að viðlagðri hegningu ef út af er 

brugðið, geti ekki orðið rjettlætt með því að þau sje nauðsynleg til framfylgdar 

hinni íslenzku löggjöf um lausamenn og hjú, þar sem tilskipun um lausamenn 

og húsmenn 26. maí 1863 og lög um breytingu á þeirri tilskipun 2, febrúar 1894 

hafa í sjer fólgin hin nauðsynlegu hegningarákvæði, bæði fyrir lausamenn, sem 

hafa ekki fast ársheimili eða vanrækja að skýra frá því, og fyrir þá, sem skyldir 

eru til að vera í vist, en koma sjer hjá því, og fyrir þá, sem hjálpa hínum síð. 

astnefndu til að komast undan skyldu sinni. Að það mundi verða að nokkrum 

mun auðveldara að framfylgja þessum ákvæðum, ef lögreglufyrirskipanir þær, er 

í sjálfu sjer eru nokkuð karðar og hjer um ræðir, yrðu lögleiddar, verður naum- 

ast álitið. Það væri fremur hugsanlegt, að það yrði farið í kring um núgildandi 

ákvæði einmitt í skjóli hinna, sem hjer eru fyrirhugaðar, um leið og hin síðar- 

nefndu mundu geta leitt til þess að margir, sem ekki hafa hugsað sjer að brjóta 

hjúa- og lausamannalöggjöfina, mundu, eða að minnsta kosti gætu, orðið fyrir 

refsingu fyrir lítilfjöriegt skeytingarleysi án þess að hafa haft nokkuð í raun og 
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veru begningarvert i huga. Vid betta bætist, ad åkvædin i 2. målsgrein, 2, måls- 

lið greinarinnar, eru því nær allsendis óskiljanleg. Með »vanrækslu husbond” 

anse hlýtur að vera átt við það, að hann undanfelli að láta hjúið hafa það skír. 

teini, sem nefnt er í niðurlagi Í. kafla greinarinnar. En það verður ekki sjeð, 

að hjúið yfir höfuð geti bakað sjer nokkra sekt fyrir þess háttar vanrækslu. Það 

getur ekki fengið neina sekt eptir lagafrumvarpi því, sem hjer lizgur fyrir, því 

að í því er ekki ákveðin nein hegning fyrir hjúið fyrir það að hafa ekki með 

sjeð hið áminnzta skírteini og þeirri lagalegu ábyrgð, sem það getur bakað sjer 

samkvæmt 9. og 10 gr. tilskipunar 26. maí 1863, mun það aldrei geta sætt, ein 

ungis sökum þess að það hefur ekki þess háttar skilríki Það mun þá heldur 

ekki geta bakað sjer hana við vanrækstu húsbóndans. Skvldi í raun og veru 

hafa verið til ætlast með þessum fyrirskipunum, sem hjer er um að ræða — og 

á það geta bent ummæli yðar í ofannefndu brjefi — að hjúið vröi einnig látið sæta 

hegningu fyrir að hafa ekki hið áminnzta skírteini, en að það hafi aptur aðgang 

að hlutaðeigandi húsbónda, ef hjúið yrði dæmt í sekt og málskostnað sökum van- 

'Æækslu hans á því að láta það hafa hið oftnefnda skírteini, þá er þar við að at- 

huga, að sá skilningur getur ekki samrýmæt við orðalag nefndra ákvæða, eins og 

líka þess háttar fyrirkomulag í sjálfu sjer væri alveg óhæft frá hegningarlaga- 

legu sjónarmiði. 

Eins og ráðaneytið verður þannig að vera á þeirri skoðun, að ákvæði 

2. gr. lagafrumvarpsins sjeu ekki til þess fallin að öðlast lagalegt gildi, 

þannig verður það enn fremur að álíta, að það sje yfirleitt ekki þö:f á 

nýjum fyrirskipunum i þá átt, sem alþingi hefir hjer farið. Það þótt- 

þegar ísjárvert að ráðanevtið mælti fram með allrahæstri staðfestingu á ákvæð 

unum Í 3. og 4. gr. laga 1894, og ráðaneytið verður því síður að álíta það æski- 
legt, að haldið verði lengra í þá átt að koma á hamlandi og íþyngjandi lögreglu- 

fyrirskipunum í þessu efni, þar sem hin gildandi aðalregla Í þessu efni — nauð 

ungarskylda fyrir vissa stjett manna til að láta vista sig sem hjú — verður að á- 

litast úrelt, og vafasamt er, hvort hún sje á gildum rökum byggð. Af þessum á 

stæðum, og þar sem ákvæðin í 1. gr. lagafrumvarpsins eru svo þýðingarlitil, að 

ekki virðist ástæða til þeirra vegna fyrir stjórnina að leggja fyrir næsta alþinsi 

endurbætt frumvarp um þetta efni, hefir ráðaneytið í tillögum sínum allra þegnsam- 

legast látið sjer nægja að leggja til að nefndu frumvarpi yrði synjað allrahæstar 
staðfestingar, Þessa tillögu hefir hans hátign konunginum allramildilegast þókn- 

azt að fallast á 6. þ.m. 

Þetta undanfellum vjer ekki hjer með þjónustusamlega að tjá yður til 

þóknanlegrar leiðbeiningar < 

við áðurnefnt brjef yðar. 

g birtingar í B.deild Stjórnartiðindanna Í sambandi 

Brjef landshöfðingja. 

Alþingi það, er kom saman í ár, hefir eptir löglegan undirbúning samþykkt frum- 
9 “ 
3, 2, varp til laga, sem borið hafði verið upp af þingmanna hálfu, um viðauka vid lög nr. 
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febrúar 1894 um breytingu á tilskipun um lausamenn og húsmenn á Íslandi 26. maí 1863. 

Um leið og jeg sendi lögin eins og þau voru samþykkt af alþingi sem og í danskri þýðingu, 

14. aprilgga] jeg leyfa mjer lotningarfyllst ad taka fram það, sem hjer segir. 

a 
Di 

6. 

51 

3, apsil 

52 
april 

Tilgangurinn með áðurnefndu lagafrumvarpi er sá, að koma í veg fyrir að farið verði 

kring um fyrnefnd lög 2. febrúar 1894 á þann hátt að lausamaður segi rangt frá ársheimili 

sínu samkvæmt 3. gr. laganna eða skýri ranglega frá, að hann sje í vist hjá nafngreindum manni. 

Hvað hið fyrnefnda atriði snertir, reynir lagafrumvarpið að koma í veg fyrir að farið verði 

kring um lögin á þann veg, með því að skylda hvern lansamann til, að viðlögðum sektum, 

þegar þess er krafizt og hvar sem hann er staddur, að hafa til sýnis auk lansamennsku leyfis- 

brjefsins einnig skírteini það, sem ræðir um í fyrnefndri lagagrein, staðfest af hlutaðeigandi 

hreppstjóra eða bæjarfógeta. Sömuleiðis er reynt að koma í veg fyrir, að skýrt sje rangt frá 

vist, með því að skylda hvern húsbónda, sem lætur hjú sitt leita atvinnu sem kaupamaður 

eða þess háttar í annari sveit, til að láta það hafa sams konar staðfest skírteini um stöðu þess 

og heimili, þannig að sjerhver, sem segist vera Í vist og getur ekki sýnt þess háttar skírteini, 

verður fyrir sektum samkvæmt lagafrumvarpinu. 

Þar sem enn fremur sú lögleysa var farin að tíðkast, að lausamenn vistuðu til sín ein- 

hleypa menn sem hjú, er lausamönnum bannað í lagafrumvarpinu að viðlögðum tilfinnanlegum 

sektum að halda hjú. Loks er tekið upp í lagafrumvarpið ákvæði um, að þeir karlar eða 

konur, sem stundi nám í föstum skólum að minnsta kosti sex mánuði af árinu, sjeu undan- 

þegnir vistarskyldunni það ár, þar sem það þótti leika efi á um það, hvort karlar eða konur, 

seni gengju á gagnfræðaskóla eða kvennaskóla, væru þess háttar undanþágu aðnjótandi, en fyrir 

flesta er hún skilyrði fyrir því, að þeir geti menntað sig á þennan hátt, þar sem þeir nota 

snmarleyfið til þess sem kaupamenn eða á aunan líkan hátt að vinna sjer inn það, sem með 

þarf til að kosta sig á skólanum. 

Með þessum athugasemdum leyfi jeg mér lotningarfyllst að láta þá skoðun mína í 

ljósi, að lagafrumvarp það, sem hjer liggur fyrir, sje vel til þess fallið að mælt verði fram 

með að það hljóti allahæsta staðfestingu. 

Brjef landshöfðingja til bæjarfógetans á Ísafirði um erfðafestu á landi Ísa- 

fjarðarkaupstaðar. — Í þóknanlezgu brjeti, dagsettu 16. f. m, bafið þjer, herra 
bæjarfógeti, fyrir hönd bæjarstjórnarinnar á Ísafirði beiðzt þess, að jeg sam. 

þykki þá breyting á skilmálum þeim, sem settir eru með brjefi mínu 23. oktbr. 

1891 (Stj.tíð 1891 B, bis. 174— 175) um útmæling til erfðafestu á landi kaupstaðarins 

til túnaræktunar, að veita megi lóðarstykkin eptirgjaldslaust ó fyrstu árin til 

túnræktunar, og að samþykkið til erfðafestuútmælinga megi einnig ná til engja 

jarðarinnar Stakkaness og Seljalands, sem kaupstaðurinn nú er orðinn eig- 

andi að. 

Út at þessu skal vöur hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið til 

þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar fyrir bæjarstjórninni, að jeg hjer með 

veiti hið umbeðna samþykki. 

Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um breyting á lántöku- 

leyfi handa prestakalli. — Með brjefi, dagsettu 19. fm. hafa hin heiðruðu stipts- 

yfirvöld sent hingað erindi, dagsett 9, desbr. f. á, frá prestinum í Árnesi Í
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Strandaprófastsdæmi, sjera Eyjólfi Jónssvni, þar sem hann óskar breytingar á 2 atrið- 

um Í skilyrðum þeim, sem honum voru sett með tilliti til byggingar fyrirhugaðs 

ibúðarhússá prestssetrinu með brjefi mínu, dagsettu 30. sept. f. á.,(Stjtið. 1897, B. bls. 215) 

og eru breytingar þessar í því fólgnar, að hann þurfiekki að byggja sjerstakan inn- 

gangsskúr á milli nýja hússins og torfhúss þess, sem hann hefur áður byggt, heldur 

megi húsin standa samhliða og áföst, svo framarlega sem smiður sá, er stendur fyrir 

verkinu, álítur að svo megi vera, án þess að hætta sje búin af skemmdum sök- 

um þess fyrirkomulags, og að hann megi nota leirpípur í stað upphlaðins reyk- 

háfs, sje þetta eigi því til fyrirstöðu, að húsið fáist vátryggt. 

Hafa stiptsyfirvöldin lagt það til að bæn prestsins í þessu efni sje tekin 

til greina, svo framarlega sem smiður sá, er fyrir verkinu stendur, þori að full- 

yrða, að hann geti búið svo um samband húsanna, að hættulaust sje fyrir 

skemmdum af vatnsrennsli, og að því er síðara atriðið snertir, að prestinum 

verði leyft að nota leirpípur, set þartil sjeu hentugar, í stað upphlaðins reyk- 

háfs, að því áskildu, að vel og tryggilega sje gengið frá verkinu. 

Út af þessu skal stiptsyfirvöldunum hjermeð þjónustusamlega til vitund. 

ar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar fyrir hlutaðeigandi presti, að 

Jeg fellst á framangreindar tillögur yðar. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um.sölu á kirkjuörð (Borg- 
arkirkju). — Eptir að ráðaneytið hafði meðtekið þóknaulegt brjef yðar, herra 
landshöfðingi, dagsett 13. nóvbr. f. á., hefur hans hátign konunginum, samkvæmt 

allraþegnsamlegustum tilmælum mínum, 18. þ. m. allramildilegast þóknagt að 

veita allrahbæst samþykki til þess, að selja megi !/4 hluta jarðarinnir Ferju- 

bakka í Borgarhreppi í Mýrasýsla, sem er eign Borgarkirkju í Myýraprófasts- 

dæmi, fyrir 2100 krónur, er setjast skulu á vöxtu sem óskerðanlegur höfuðstóll 

tilheyrandi Borgarprestakalli, og með því skilyrði, að farið verði framvegis með um- 

getin jarðarpart sem aðrar bændajarðir, að því er snertir skatta alla og skyldur. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknan- 

legrar leiðbeiningar, birtingar fyrir hlutaðeiganda og frekari ráðstöfunar. 

Brjef raðgjafans fyrir Ísland #l landshöfðingja um makaskipti á kirkjujörð 
(Hvammskirkju). —- Eptir að ráðaneytið hæfði meðtekið þóknanlegt brjef yðar, 

herra landshöfðingi, dagsett 26. nóvbr, f. á., hefir hans hátign konunginum sam- 

kvæmt allraþegnsamlegustum tillögum mínum, 18. þ. m. allramildilegast þókn- 

agt að veita allrahæst samþykki til þess að makaskipti fari fram á hálflendunni 
Glerárskógum í Hvammshreppi í Dalasýslu, sem er eign Hvammskirkju í Dala- 

prófastsdæmi, fyrir bændajörðina Sælingsdal Í sama hreppi, með því skilyrði að 

eptirleiðis verði farið með umgetna hálflendu sem aðrar bændaeignir að því er 

snertir alla skatta og skyldur, en jörðin Sælingsdalur verði skoðuð sem 

kirkjujörð. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr 

ar leiðbeiningar, frekari birtingar og ráðstöfunar, 
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55 Brjef lendshöfðingja til stipsyfirvaldanna yfir Íslandi um breyting á lántöku- 
11. maí ieyfi handa prestakaíli. — Í þóknanlegu brjefi, dagsettu 3. þ. m., hafið þjer, herra 

amtmaður, og þjer, herra biskup, látið uppi þóknanlega umsögn yðar um erindi 

prestsins að Hvanneyri, síra Bjarna Þorsteinssonar, þar sem hann beiðist þess 

að skilyrðunum fyrir lántökuleyfi því til húsbyggingar á prestssetrinu, sem hon- 

um var veitt með landshöfðingjabrjefi, 17. febrúar þ. á. (Stj.tíð. 1898, B. bls. 

17— 18), verði breytt þannig, að húsið skuli að eins vera járnklætt á þaki, en 

áð öðru leyti klætt timbri að utan. Hafið þjer mælt með því að beiðni prests- 

ins verði tekin til greina, 

Utaf þessu skal yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til 

þoknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar fyrir beiðandanum, að jeg hjer- 

með veiti samþykki mitt til hinnar eptiræsktu breytingar á skilyrðunum fyrir 

framangreindu lántökuleyfi. 

Lausn frá embætti, embættaskipun mm. m. 

a. Lausn frá embætt“. 

26. april veitti landshöfðingi prestinum í Landeyjaþingum síra Halldór Ó. por 

steinssyni, samkvæmt umsókn, lausn frá prestskap, med eptirlaunum eptir lögnm 27. 

febr. 1880. 
b.  Embættaskipun oy sýslana. 

2. apríl skipaði biskup prestinn síra Jónas Jónasson á Hrafnagili reglulegan prófast   

í Eyjafjarðarprófastsdæmi, samkvæmt kosning sóknarprestanna. 

Heiðursmerki. 

12. apríl var Ígeraðslæknir í 20. læknishjeraði Þorsteinn Jónsson allramildilegast 

sæmdur riddarakrossi danneborgsorðunnar, frá 8. s. m. að telja. 

Óveitt embætti. 
a. EÆmbætt. er ráðgjafmn fyrir Ísland sjer um veiting á.' 

Lækn sembættið við spítala handa loldsveikum í nánd við Reykjavík. Veitist frá 1. 

oktbr. þ. á. að telja. Árslaun 2700 kr. 

Auk læknisstarfa við spítalann og yfirumsjón yfir honum, er sá, er embættið fær, 

skyldur til án sjerstaks endurgjalds að taka að sjer kennslu a læknaskólanum í Reykjavík í 

einni eða fleiri kennslugreinum. 
: 

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

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

fylgja fullnægjandi skilríki fyrir því að þeir kunni íslenzka tungu. 

Auglýst laust 25. april 1898. 

Umsóknarfrestur til 1. júlí 1898. 

bh. Embætti, er landshöfðinginn yfir Íslandi veitir. 

Landeyjaþing (Kross, Voðmúlastaða og Sigluvíkur sóknir) í Rangárvallaprófastsdæmi. 

Metið 1379 kr. 20 a. Veitist frá fardögum 1598. 

Í prestakallinu er uppgjafaprestur, er nýtur eptirlauna samkvæmt lögum 27. fe- 

brúar 1880. 
Auglýst laust 2. maí 1898. 

Umsóknarfrestur til 13. júní 1898. 

Sýslamin sem 2. kennari við stýrimannaskólann í Reykjavík. Árslaun 1000 kr. 

Auglýst laust 30. apríl 1898. 

Umsóknarfrestur til 1. ágúst 1898.



Stjornartidindi B, 6. 87 1898 

Utkomið í Á deild Stjórnartíðindanna. 

Bráðabirgðalög fyrir Ísland, er banna dönskum þegnum liðveizlu til handa ríkjum, 

er í ófriði eiga, undirskrifuð af konungi 29. april 1898 (A. nr. 10, bls. 

34—37). 

Auglýsing um ákvæði, er stjórnir Danmerkur og Portúgals hafa komið sjer sam- 

an um að standa skuli fyrst um sinn um verzlunar- og siglingamál milli 

landanna, undirrituð af ráðsjafanum fyrir Ísland 5. maí s. á. (A, nr. 11, bls. 

38—43). 

Auglýsing, er birtir á Íslandi lög 19. marz 1898 um að öðlast og missa rjett inn- 

borinna manna, undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir Ísland 11. s. m. (A. nr. 

12, bls. 44— 51). 

Auglýsing fyrir Ísland útaf ófriðnum milli Bandaríkja Norðurameríku og Spán. 
ar, undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir Ísland 12. s. m. (A. nr. 18, bls. 

52—95). 

Hafnarreglugjörð fyrir Ísafjarðarkaupstað, undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir Ís- 

land s. d. (A. nr. 14, öls. 66- 69). 
Lög um breyting á gjaldheimtum til amtssjóða og sýslusjóða, undirskrifuð af kon- 

ungi 4. júní 1898 (A. nr. 19, bls. 60—-61}. 

  

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tíl landshöfðinga um makaskipti á 2 kirkjujörð- 56 

um (Skarðsþingaprestakal!s) — Eptir að ráðaneytið hafði meðtekið þóknanlegt brjef 

yðar, herra landshöfðingi, dagsett 9. desbr. f. á, hefir hans hátign konunginum, 

samkvæmt allraþegnsamlegustum tillögum mínum, 18. þ. m. allramildilegast 

þóknazt að veita allrahæst samþykki til þess að makaskipti fram fari á tveim- 

ur kirkjujörðum Skarðsþingaprestakalls í Dalaprófastsdæmi, Broddadalsá í 

Broddaneshreppi í Strandasýslu og Nýpum í Skarðsstrandarhreppi í Dalasýslu, 

fyrir bændajörðina Hvalgratir Í sama hreppi og 200 kr. í peningum, með því 

skilyrði, að vpphæð þessi verði sett á vöxtu Í söfnunarsjóði Íslands sem óskerð- 

anleg innstæða, er tilheyri Skarðsþíngaprestakalli, og að framvegis verði farið 

með jarðirnar Broddadalsá og Nýpur sem aðrar bændajarðir, að því er skatta 

alla og skyldur snertir, en að jörðin Hvalgrafir framvegis verði skoðuð sem 

kirkjujörð. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr- 

ar leiðbeiningar, birtingar fyrir hlutaðeigendum og frekari ráðstöfunar. 

24, marz 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um brauðaskipti — Ut af =. 

fyrirspurn til yðar frá biskupnum, hafið þjer, herra landshöfðingi, í þóknanlegu 16. april 

brjefi, dagsettu 10. febrúar þ. á. beiðzt leiðbeiningar ráðaneytisins um það, hvort 

veita megi eptir gildandi lögum, sjerstaklega lögunum frá 8. janúar 1886, um 

hluttöku safnaða í veitingu brauða, leyfi til þess að hafa brauðaskipti, svo sem 

einatt átti sjer stað áður, og, ef svo sje, hverjum skilyrðum það væri bundið. 

Út af þessu er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til 

þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar fyrir biskupnum, að ráðaneytið verður 

að telja slík brauðaskipti ósamræmileg við ákvæði umgetinna laga fvá 8. jan- 

úar 1886. 

30. dag júnim. 1896. 

Reykjavik. Ísafoidarprentsmiðja
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Brjef ráðgiafans fyrir Ísland til 7andshøfåingja um sölu tveggja kirkjujarða 
30. april (Hvammskirkiu). Eptir að ráðaneytið hafði meðtekið þóknanlegt brjef yðar, herra 
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landshöfðingi, dagsett 12. febrúar þ.á., hefir hans hátign konunginum, samkvæmt 
allraþegnsamlegustum tillögum mínum, hinn 22. þm. allramildilegast þóknazt að 
veita allrahæst leyfi til þess, að selja megi jarðirnar Hvalsá í Kirkjubólshreppi 
Í Strandasýslu og Saura í Laxárdalshreppi í Dalasýslu, er liggja undir Hvamms- 
kirkju í Dalaprófastsdæmi, hina fyrnefndu fyrir 1200 krónur og hina síðarnefndu 
fyrir 2100 kr, með því skilyrði, að kaupverð jarða þessara verði sett á vöxtu 
í söfnunarsjóði Íslands, sem óskerðanlegur höfuðstóll, er sje eign Hvammspresta- 
kalls og beneficiarius njóti vaxta af, og að báðar jarðirnar eptirleiðis skoðist sem 
aðrar bændaeignir, að því er alla skatta og skyldur snertir. 

Þetta er yður bjer með þjónustusamlega til vitundar gefið, til þóknan- 
legrar leiðbeiningar, birtingar fyrir hlutaðeigendum og frekari ráðstöfunar. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um þingsályktun út af tillögum 
yfirskoðunarmanna alþingis við landsreikningana fyrir árin 1894 og 1895. Með þókn- 
anlegu brjefi, dagsettu 18. nóvbr. f. á., hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hing- 
að þíugsályktun út af tillögum yfirskoðunarmanna landsreikninganna fyrir árin 
1894 og 1895, samþykkta af báðum deildum alþingis, og er þingsályktun þessi 
þannig: 

Alþingi álvktar að skora á landsstjórnina að hlutast til um: 
I. Að skemmd frímerki og brjefspjöld, er fylgja póstreikningnum árlega, verði eyðilögð, um 

leið og yfirskoðun landsreikningsins er lokið, 

2. Að landsreikninguum fylgi framvegis skýrsla um frímerkjabirgðir þær, sem geymdar eru 
á landshöfðingjaskrifstofunni. 

3. Áð hinir árlegu vegakostnaðarreikningar verði ljóst og skipulega samdir « 
á Wilhlýðilegan hátt. 

t. Að andvirði fyrir seld vegabótaáhöld landssjóðs sie tilfæært tekjumegin Í landsteikningsnum J 2 J J q 2 > ; 

g endurskodadir 

en ekki dregið frá kostnaði til vegabóta. 

5. Áð landsreikningnum fylgi eptirleiðis nákvæm skrá yfir vegabótaáhöld landssjóðs og skýrsla 
um vegagjörðir þær, sem framkvæmdar ern á ári hverju. 

6. Að málssókn sje hafin gegn prestum þeim, er eigi standa landssjóði skil á árgjöllum af 
brauðum sínum. 

í. Áð eign landssjóðs í aðalfjehiru ríkisins sje gerð arðberandi fyrir landssjóðinn. 

Þjer hafið eigi talið neitt því til fyrirstöðu, að tillögurnar í fimm fyrstu 
töluliðunum sjeu teknar til greina, en um 6. töluliðinn hafið þjer skírskotað til 
brjefs yðar frá 23. oktbr. 1893, og brjefs ráðaneytisins frá 21. sept. 1894, og að 
því er snertir 7. töluliðinn, hafið þjer skotið því atriði til úrskuðar mins, jafn- 
framt því að geta þess, að eptir fjárlagafrumvarpi því, er síðasta alþingi sam- 
þykkti og staðfest var af konungi 6. nóvbr. f á., muní að líkindum þurfa að halda 
á öllum peningaforða landssjóðs á þessu fjárhagstímabili. 

Út af þessu skal yður hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið til 
þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar í B deild Stjórnartiðindanna ásamt áður-
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nefndu brjefi yðar, að ráðaneytið um 6. tölulið skírskotar til brjefs þess frá 21. 
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septbr. 1894, er þjer hafið tilfært, en að því er snertir 7. töluliðinn, verður råda- 11. mal 

neytid, i samræmi vid tillågur ydar, ad telja pad naudsynlegt, ad hinn umgetni 

peningafordi, er var 235149 kr. 43 a. 1. janúar þ. á., en síðan hefir minkað um 

100000 kr. við sjerstakiega innborgun í jarðabókarsjóð á jafnmikilli upphæð, sje til taks 

til hinna sjerstaklegu ráðstafana, er fje er veitt til á fjárhagstímabilinu, og til 

munu ganga allstórar tjárupphæðir, 

Brjef landshöfðingja. 

Jafnframt því að senda hjermeð þingsályktanir samþykktar eptir löglegan undirbún- 

ing af báðum deildum alþingis síðastliðið samar út af tillögum yfirskoðunarmanna landsreikn- 

inganna fyrir 1894 og 1895, bæði eins og þær komu frá alþingi og í danskri þýðingu, skal 

jez lotningarfyllst leyfa mér að taka fram það, er hjer fer á eptir. 

Um 1. Jeg get eigi sjeð neitt því til fyrirstöðu, að alþingi fái uppfyllta ósk sína í 

því efni, sem hjer um ræðir. 

Um. 2. Um leið og jeg vísa til svara minna til 5. gr. í athugasemdunum við lands- 

reikninginn 1894, skal jeg geta þess, að jeg fyrir mitt leyti hefi ekkert á móti því, að lands- 

reikningi hverjum fylgi skýrsla um frímerkjabirgðir þær, sem við hver árslok eru til á lands- 

höfðingjaskrifstofunni. 

   Un 3. Það er auðvitað, að reikningar yfir kostnað við vegagjörðir eiga að vera 

ljóst og skipulega samdir, og endurskoðaðir á tilhlýðilegan hátt, og gegn ábending hjerum- 

ræddrar tillögugreinar um hið gagnstæða, verð jeg að halda því fast fram, að hinir umræddu 

reikningar sjeu skipulega sæmdir og endurskoðaðir á tilhlýðilegan hátt, þar sem allir reikning- 

ar fyrir vegagjörðir eru endurskoðaðir á skrifstofu landshöfðingja áður en þeir eru ávísaðir til 

útborgunar, og auk þess eru reikningar þeir, er snerta hinar stærri vegagerðir, - endurskoðaðir 

al vegaverkfræðingnum ; svo hefir og hinn umboðslegi endurskoðandi tækifæri til að endurskoða 

alla reikninga, er ávísaðir eru til útborgunar úr jarðabókarsjóði. J:g verð því að telja þessa 

tillögu óþarfa, en hefi annars ekkert á móti henni að efni til. 

Um 4. Ekki hefi jeg heldur neitt á móti því, að andvirði fyrir seld vegabótaáhöld 

sje borgað sjer inn í jarðabókarsjóð og fært til tekjumegin meðal óvissra tekna (2. gr. 13 í 

fjárlögunum), eins og einatt hefir átt sjer stað á seinni árum. 

Um 5. Hið sama er að segja um tillöguna um það, að landsreikningnum fylgi ept- 

irleiðis skrá yfir vegabótaáhöld landssjóðs og skýrsla um hinar meiri vegagjörðir, er fram- 

kvæmdar ern á ári hverju. 

Um 6. Um þessa tillögu skírskota jeg til brjefs míns frá 23. okt. 1893 og brjefs 

hins háa ráðaneytis frá 21. septbr. 1894. 

Um 7. Um leið og þess er getið, að eptir fjárlagafrumvarpi því, er alþingi hefir 

samþykkt síðastliðið sumar, mun að líkindum þurfa á öllum peningaforða landssjóðsins að halda 

á næsta fjárhagstímabili, vil jeg skjóta tillögugrein þeirri, er hjer er um að ræða, til hæst- 

virts úrskurðar hins háa ráðaneytis. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um innborningsrjett. Að gefnu 

tilefni frá innanríkisráðaneytinu eruð þjer, herra landshöfðingi, þjónustusamlega 

umbeðinn að leiða athygli amtmannanna að ákvæðum 2. gr. laga frá 19 marz 

þ. á. um að öðlast og missa rjett innborinna manna, sem prentuð eru Í nr. 12 

í A deild stjórnartiðindanna 1898. Ákvæði þessi eru: „Þeir, er hafa eiei öðlazt 
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rjett innborinna manna við fæðinguna, en eru þó fæddir hjer í ríki, öðlast þann 
rjett, ef þeir hafa haft stöðugt heimili hjer frá fæðingu sinni til fullra 19 ára, 
nema því að eins að þeir hafi síðasta árið lýst því skriflega yfir fyrir yfirumboðsstjórn- 
inni, að þeir vilji eigi öðlast danskan rjett innborinna manna, og hafi þvi næst 
sannað það með löggildu vottorði, að þeir hafi ríkisborgararjett í öðru landi. 
Þess konar yfirlýsing dugir þó ekki þeim, er borinn er af útlending, er sjálfur 
hefir á þenna hátt haldið ríkisborgararjetti sínum erlendis. 

Auk þess er beiðzt, að áðurnefndum embættismönnum verði gefið til vitund- 
ar, að, ef efasemdir kynnu að verða á um pað, hvort nægileg sönnunarskilríki 
væru fram komin um ríkisborgararjett hlutaðeiganda manns í öðru landi, þá ber 
að leita um það úrskurðar ráðgjafans fyrir Ísland, og að gefa eigi hlutaðeiganda 
viðurkenning um yfirlýsing hans. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tl landshöfðingja um makaskipti a kirkjujörð 
(Stafholtskirkju) Eptir að ráðaneytið hafði meðtekið þóknanlegt brjef yðar, herra 
landshöfðingi, dagsett 28. febrúar þ. á., hefir hans hátign konunginum, eptir 
allraþegnsamlegustum tillögum mínum, 24 þ.m. allramildilegast þóknazt að veita 
allrahæst leyfi sitt til þ2ss, að makaskipti sjeu höfð á hálflendunni Köldukinn í 
Haukadalshreppi í Dalasýslu, sem heyrir undir Stafholtsprestakall í Mýraprófasts- 
dæmi, og bændajörðinni Grafarkoti í Stafholtstungnahreppi i Mýrasýslu, með því 

skilyrði, að hin fyrnefnda hálflenda verði eptirleiðis skoðuð sem bændaeign, að 

því er alla skatta og skyldur snertir, en hin síðarnefnda jörð teljist í flokki 
annara kirkjujarða. 

Brjef landshöfðingja té! sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu um styrk til gufu- 

bátsferða um Ísafjarðardjúp. Í þóknanlegu brjefi, dagsettu 24. f. m, hafið 

þjer, herra sýslumaður, skýrt frá því, að sýslunefnd Norðurísafjarðarsýslu og 

bæjarstjórn Isafjarðarkaupstaðar hafi samið við útgerðarmann gufubátsins >Ás- 

geirs litlac um að bátur þessi fari 33 ferðir um Ísafjarðardjúp á þessu sumri, og 

að í þessu skyni hafi verið veitt af bæjarsjóði og sýslusjóði samtals 700 krónur. 
Jafnframt þessu hafið þjer í umboði nefndrar sýslunefndar og bæjarstjórnar beiðzt 

þess, að til ferða þessara yrðu veittar úr landssjóði þær 2500 kr., sem í núgild- 

andi fjárlögum 192. gr. C III. 2. c, eru ætlaðar til slíkra ferða 1898. 

Út af þessu skal yður hjer með þjónustusamlegast til vitundar gefið til 

þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar, að jeg hjermeð veiti 2500 kr. 

til umgetinna gufubátsferða um Ísafjarðardjúp 1898 af fje því, sem til slíkra 

ferða er ætlað í nefndri grein fjárlaganna, og mun styrkur þessi verða útborg- 

aður úr landssjóði að afloknum hinum umsömdu ferðum. 

Brjef landshöfðingja til bæjarfógetans í Reykjavík um lotterí. Samkvæmt 
beiðni frúnna Elínar Eggertsdóttir og Fr. Briem, og fröken H. Gísladóttur, og 

samkvæmt tillögum yðar, herra bæjarfógeti, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 10.
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b. m., vil jeg hjer með leyfa, að haldið verði til ágóða fyrir húss- og bústjórnar- 

skólann í Reykjavík lotterí um 6 vetra gamlan reiðhest, er skólanum hefir verið 

gefinn, með þeim skilyrðum, að eigi sjeu gefnir út fleiri seðlar til nefnds lotterís 

en 2000, og hver seðill seldur á 50 aura, og að því áskildu, að nákvæmlega sje 

hlýtt reglum þeim og ráðstöfunum, er þjer sem lögreglustjóri gjörið til þess að 

allt fari vel og rjettilega fram. 

Þetta er yður hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr- 

ar leiðbeiningar og birtingar fyrir beiðendunum. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir Suðuramtinu og Vesturamtinu um lán 

handa Strandasýslu til vegagjörða. Eptir beiðni sýslunefndarinnar í Strandasýslu 

og samkvæmt tillögum yðar, herra amtmaður, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 14. 

þ. m., vil jeg hjermeð veita sýslnsjóði Strandasýslu 3200 króna lán úr viðlaga- 

sjóði landssjóðs til vegagjörða á sýsluveginum yfir Bitruháls og Stikuháls í nefndri 

sýslu, gegn því að lán þetta åvaxtist med 49%/0 árlega og endurborgist með jöfn- 

um afborgunum á 15 árum frá lántökudegi að telja. 

Þetta er yður hjermeð þjónustasamlega til vitundar gefið til þóknanlegrar 

leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Brjef landshöfðingja tíl amtmannsins yfir Suðuramtinu og Vesturamtinu um 
lán handa Snæfellsness- og Hnappadalssýslu til vegasjörða. — Eptir móttöku þókn- 
anlegs brjefs yðar, herra amtmaður, dagsetts 1. þ. m., hefi jeg veitt sýslusjóði 

Snæfellsness og Hnappadalssýslu 1000 króna lán úr landssjóði til vegabóta á 

sýsluvegum Í nefndri sýslu með þeim skilyrðum, að lán þetta ávaxtist með 40/0 

árlega og endurborgist á 10 árum frá lántökudegi að telja með jöfnum af- 

borgunum. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknan- 

legrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Brjef landshöfðing a til amtmannsins yfir Suðuramtinu og Vesturamtínu um 

lán handa Kjósar- og Gullbringusýslu til vegagjörða. — Samkvæmt beiðni sýsln- 
nefndarinnar Í Gullbringu. og Kjósarsýslu í brjefi, dagsettu 11. þ. m., er borizt 

hefir hingað beina leið, og að fengnu samþykki yðar, herra amtmaður, fyrir hönd 

amtsráðs Suðutamtsins í brjefi yðar til sýslumannsins í nefndri sýslu, dagsettu í 

dag, hefi jeg veitt sýsluvegasjóði optnefndrar sýslu 3000 króna lán úr landssjóði 

í viðbót við áður fengið lán til vegagjörðar milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur 

með þeim skilyrðum, að lán þetta ávaxtist með 40/6 árlega og endurborgist með 

jöfnum afborgunum á 15 árum frá lántökudegi að telja. 

Þetta er yður hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknan- 

legar leiðbeiningar og frekari birtingar, 
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Brjef landshåfdingja 7/7 amtmannsins yfir Suduramtinu og Vesturamtinu um 
flutning þingstaðar Tálknafjarðarhrepps. — Samkvæmt tillögum yðar, herra amt- 
maður, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 1, þ. m., meðmælum hlutaðeigandi sýslu- 

manns, og beiðni hreppsnefndarinnar í Tálknafjarðarhreppi í Barðastrandarsýslu, 

vil jeg hjer með samþykkja, að þingstaður umgetins hrepps sje fluttur frá Kvig- 

indisdal að Sveinseyri, þó með því skilyrði, að hreppsnefndin annist um, að til 

verði hæfilegt hús til þinghalda á hinum nýja þingstað. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknan- 

legrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Brjef landshöfðingja ti! stiptsyfirvaldanna um embættislán tiljarðabóta handa 
Hvammsprestakalli. — Samkvæmt beiðni prestsins að Hvammi í Laxárdal í Skaga. 

fjarðarprófastsdæmi og tillögum yðar, herra amtmaður, og yðar, herra biskup, 

í þóknanlegu brjefi, dagsettu 20. þ. m., vil jeg hjermeð veita samþykki mitt til 

þess að nefndur prestur veðsetji hreppsfjelagi Skefilsstaðahrepps nokkurn hluta 

af tekjum prestakallsins fyrir 600 króna láni til endurbóta á túni og engjum 

prestssetursins, af lánstje því, sem hreppurinn hefir fengið úr landssjóði til jarða- 

bóta samkvæmt 21, gr. núgildandi fjárlaga; er þetta leyfi mitt því skilyrði bund. 

ið, að lánið standi afborgunarlaust fyrstu o árin en endurborgist síðan af tekj- 

um prestakallsins á 15 árum samfleytt með jöfnum afborgunun. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr- 

ar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir minningarsjóð lektor 

theol. Sigurðar Melsteðse, gefin út á venjulegan hátt af ráðgjafanum fyrir Ísland, 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir minningarsjóð lector theol. Sigurðar Melsteðs. 

1. 

Sjóðurinn er myndaður af fé, sem nokkrir andlegrar stjettar menn hér á 

landi skutu saman við burtför lector theol. Sigurðar Melsteðs frá prestaskólan 

um í Reykjavík árið 1885, í þeim tilgangi, að af því skyldi myndaður sjóður, er 

bæri nafn hans, en að honum væri að öðru leyti í sjálfsvald sett, hvernig sjóðn- 

um skyldi varið og fyrir komið. Var fje þetta síðan ávaxtað og lagt í útborg- 

unardeild Söfnunarsjóðsins 1. apríl 1895; var sjóðurinn þá kr. 370.83. Um leið 
og lector Sigurður Melsteð með brjefi 23. marz 1895 afhenti sjóðinn meðundir- 

skrifuðum landshöfðingja, fól hann okkur undirskrifuðum að semja skipulagsskrá 

fyrir sjóðinn samkvæmt þeim undirstöðuatriðum, sem hann hafði skrásett. 

2. 

Biskup landsins ásamt landshöfðingja eða æðsta valdsmanni, sem búsett-
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ur er hjer á landi, hafa stjórn sjóðsins á hendi oz sjá um ávöxtun hansá þann 69 
hátt, er trvggilegastur þykir og hentugastur. 1, april 

3. 
Alla vexti skal leggja vid håfudstol, bar til er sjodurinn er ordinn 2500 kr. 

Þá upphæð má eptir það ekki skerða. 

4. 

Vöxtum sjóðsins, eptir að hötuðstóllinn er orðinn 2500 kr. skal jafnan 

safnað saman í 5 ár í senn, og skal á ð ára fresti verja undanfarandi 5 ára 

vöxtum og vaxtavöxtum til heiðursgjafar handa einhverjum innlendum manni, 

sem hefir sýnt sig atkvæðamann í kirkjunnar þjónustu a einhvern hátt, annað. 

hvort sem vísindalegur guðfræðingur eða sem sálusorgari, og sem sent hefir 

stjórn sjóðsins beiðni um að koma til greina við veiting heiðursgjafarinnar. 

9. 

Stjórn sjóðsins auglýsir á undan hverri veitingu með nægilegum fyrir- 
vara í einhverju hentugu blaði upphæð þá, sem um skal sækja, og ákveður þá, 
hvenær bónarbrjefin skuli vera komin til hennar. Af umsækjendum kýs síðan 
stjórn sjóðsins þann, er hún telur heiðursgjafarinnar maklegastan í hvert skipti. 
Sæki enginn, er stjórn sjóðsins telur maklegan heiðursgjafarinnar, ræður hún 
hvort hún tiltekur og auglýsir nýjan umsóknarfrest, eða leggur upphæð þá, seni 
auglýst hefir verið til umsóknar, við höfuðstólinn, 

6. 
Reikning um tekjur og gjöld sjóðsins skal auglýsa árlega í Stjórnartíð- 

indunum, deildinni B. 

Landshöfðinginn og biskupinn yfir Íslandi. 

Reykjavík 31. janúar 1598. 

Magnús Stephensen, Hallgr. Sveinsson. 

Reglugjörð 
fyrir Snæfellsness- og Hnappadalssýslu um lækning hunda af bandormum. 70 

Sýslunefndin í Snætfellsness- og Hnappadalssýslu 
v 27. april 

Gjörir kunnugt: Samkvæmt 6. gr. laga ur, 18, 22. maí 1890 um 

hundaskatt og fleira, er hjermeð sett eptirfarandi 

REGLUGJÖRÐ 
fyrir Snætellsuess- og Hnappadalssýslu um lækning hunda af bandor mum. 

1. gr. 

Sýslunefndin skipar 1—3 menn í hreppi hverjum, er annast skulu hreins- 

un hunda í hreppnum. Þar sem fleiri eru hreinsunarmenn en einn i hreppi, 

skipta þeir með sjer störfum; en verði þeir eigi á eitt sáttir, sker hreppstjóri úr. 
Hreinsunarmenn skulu hafa hreisunina á hendi í 6 ár samfleytt, og skulu 

þeir skrifa undir eiðsspjall, áður en þeir taka til starfa, 
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70 Sykist hreinsunarmaður, eða hindrist á annan hátt að ósjálfráðu, skipar 

27, april hreppstjóri til bráðabirgða annan mann til að ganga í hans stað. 

2. gr. 

Hreinsun hunda skal fara fram fyrra hluta nóvembermánaðar ár hvert. 

Skulu hreinsunarmenn þá fara á hvert heimili, en boðað skulu þeir áður hafa 

komu sína með viku fyrirvara. Skulu þeir hafa með sjer nægilega mikið af 

hreinsunarlyfinu, framtalsskrá hreppstjóra á hundum í hreppnum og bók, er 

sýslumaður hefir löggilt. Skulu þeir í bókina rita tölu þeirra hunda, er til eru 

á heimilinu, tölu þeirra hunda, er þeir gáfu inn lyfið, tölu þeirra hunda, sem 

lyfið hreif eigi á, svo og tölu þeirra, er hreinsuðust. 

Verði hreinsunarmenn varir víð fleiri hunda á heimili, en taldir eru í 

framtalsskrá hreppstjóra, skýri þeir hreppstjóra tafarlaust frá því. 

Verði vart við bandorm í hundi milli umferða hreinsunarmanna, svo og, 

ef hundur, vegna lögmætra hindrana, hefir eigi verið til taks, er hreinsunar- 

maður fór um, skal eigandi hundsins, eða sá, sem hundurinn fylgir, tafarlaust 

færa hann hreinsunarmanni, og hreinsi bann þá hundinn. 

4. gr. 

Heimilisráðandi hver skal hafa svelt hunda þá, sem á heimili hans eru, 

seinasta sólarhringinn áður en hreinsunin á fram að fara, og skulu hundarnir 

hafðir í útihýsi sjer, meðan þeir eru sveltir og 4 næstu klukkustundir eptir að 

þeim var gefið inn lyfið. En til hreinsunarinnar skal nota 8 gröm af areka- 

dupti, og skal hræra það saman við eitthvað, er hundurinn jetur. Fái hundur. 

inn klýju af lyfinu, verður að sporna við því, að hann selji því upp. Það, sem 

gengur niður af hundinum, skal brenna, eða grafa 2 fet í jörð niður og lykja 

vandlega yfir. 

Þegar eptir hreinsunina skal baða hundinn úr sjó eða keitu. 

Heimilismenn eru skyldir til þess að láta hreinsunarmönnum Í tje kaup- 

laust alla þá aðstoð, sem þeir þurfa. 

Í stað arekadupts má nota annað Jyf, er læknir sá, er í hlut á, tiltekur, 

og skal þá farið með það eptir fyrirsögn hans. 

D. gr. 

Þegar er hreinsuninni er lokið, skulu hreinsunarmeun senda hreppstjóra 

skýrslu um árangur hreinsunarinnar, eptir fyrirmynd, er sýs'umaður semur. En 

hreppstjóri sendir aptur oddvita sýslunefndarinnar skýrsluna fyrir árslok, með 

árituðu vottorði um að hún sje rjett, að því er hann víti bezt til, 

6. gr. 

Alla hunda skal einkenna, annaðhvort með sauðfjármarki eiganda eða 

með leðurbandi um háls, er á sje letrað nafn eiganda og heimili. Omerkta
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hunda skulu hreinsunarmenn drepa hvar sem þeir hitta þá, svo og þá hunda, 

er eigi hafa notið hreinsunar. 

1. gr. 

Greiða skal hreinsunarmönnum 40 aura fyrir breinsun hvers hunds; en 

þá er hundurinn talinn hreinsaður, er hann fær niðurgang af lyfinu. Fyrir að 

drepa Óómerktan hund eða hund, sem eigi hefir verið hreinsaður, skal gjalda 

hreinsunarmanni 25 aura. 

Svslusjóður geldur hreinsunarmönnum, borgar bækur þeirra og lyfið. 

. 8, gr. 

Hreppstjórar skulu gæta þess vandlega, að reglugjörð þessari sje fylgt, 

og skulu þeir drepa eða láta drepa hvern hund, er þeir hitta ómerktan, svo og 

hunda, er eigi hafa notið hreinsunar. 

9. gr. 

Brot á reglugjörð þessari varða hreinsunarmenn 2— 10 kr. sektum, en 

almenning 1-10 kr. sektum. Ljóstri annar en hreppstjóri upp broti, fær hann 

helming sektar, en hinn helmingurinn rennur í sýslusjóð.  Standi öðruvísi á, 

rennur öll sektin í sýslusjóð. 

Mál útaf brotum á reglugjörðinni sæta meðferð opinberra lögreglumála. 

10. gr. 

Reglugjörð þessi gengur í gildi mánuði eptir að hún birtist í Stjórnartíð- 

indunum, og er hin eldri reglugjörð frá 4. apríl 1896 þá jafnframt úr gildi 

numin. 

Stykkishólmur hinn 27. apríl 1898. 

I nafni sýslunefndarinnar. 

Lárus H. Bjarnason. 

Reglugjörð 
fyrir Strandasýslu um lækning hunda af bandormum. 

Í. gr. 

Hreppsnefndinni í hverjum hreppi skal falið á hendur að annast um 

lækning hunda af bandormum og útnefnir hún sjer til aðstoðar fleiri eða færri 

menn eptir stærð og þjettbýli hreppanna, og skulu allir þeir, sem þannig eru 

skipaðir til hundalækninga, sjeu þeir ei öðrum háðir, skyldir til að hlýða á- 

kvæðum nefndarinnar. 

2. gr. 

Lækninguna å hundunum skal hreppsnefndin Játa fram fara í öllum 

hreppnum einu sinni á ári hverju Í nóvembermánuði öndverðum. 

3, gr. 

Sjerhver hundaeigandi er skyldur til að hafa hund sinn á þeim stað, er 
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lækningamaður ákveður, þá er lækning skal framfara og til að veita lækninga- 
manni nauðsynlega hjálp. En hvar og hvenær lækningin fer fram í hverjum 
breppi, ákveða lækningamenn fyrirfram og tilkynna hlutaðeigendum með næg- 
um fyrirvara. 

Valdi forföll að hundur komi ei til lækninga, skal eigandi hans svo fljótt 
sem unnt er, láta lækna hann samkvæmt ráðstöfun lækningamanns, en álítist 
ella hafa skotið honum undan lækningu. 

4. gr. 
Lækningunni skal hagað þannig, að hverjum hundi sje gefininn 6 gröm 

af arekadupti eða 8 gröm af kamaladupti, hrærðu út í vatni, graut eða mjólk 
eða Í öðru, sem lostætt er fyrir hundana, en verki ekki meðalið, skal ítreka inn- 
tökuna eptir 3 tíma. Vanalega fá hundarnir klýju eptir inntökuna, en reyna 
verður að koma í veg fyrir að þeir selji upp fyrsta hálftíman eptir inntökuna 
með því að hafa af fyrir þeim, vekja hug þeirra á einhverju, láta vel að þeim eða, ef það ekki dugar, þá að gjöra þá sneipta. Gæta skal þess að meðalið sje gefið inn á fastandi maga. -- Eptir að hundunum er getið inn, skal loka þá inni í útihýsi, sem hvorki sje fjárhús nje heyhlaða, að minnsta kosti 12 tíma eptir 
inntökuna, og skal þeim ekkert gefið þann tíma. Áður en hundunum er sleppt, skal baða þá úr fjárbaði eða öðrum ormdrepandi legi. 

Hús það, er lækningin hefir farið fram í, skal hreinsa vandlega á eptir, og brenna allt, sem gengið hefir niður af hundunum, eða grafa að minnsta kosti 
2 álnir í jörð niður. 

ð. gr. 
Verði vart við bandorma í einstökum hundum milli lækningatíma, skal tilkynna það lækningamönnum, og gjöra þeir þá ráðstafanir til að lækna þá svo fljótt sem unnt er, En ekki verða þeir hundar samt undanþegnir lækning- 

um á hinum fyrirskipaða tíma. 

6. gr. 
Skyldur er hver hundeigandi að hafa helsi á hundi sinum, er á sje graf- ið nafn heimilisins. Tilbúningur nafnspjaldanna ter fram undir umsjón sýslu- nefndarinnar, en hreppstjóri Þantar skildina hver fyrir sinn hrepp og annast 

síðan um sölu á þeim til hundeiganda. 
Rjettdræpur skal hver fullorðinn hundur, sem ekki ber helsi missiri ept- ir að reglugjörð þessi öðlast gildi, 

7. gr. 
Hreppsnefndin skal hafa bók, sem löggild er af sýslumanni og borguð 

úr sýslusjóði; skal hún á hverju ári rita í hana skrá yfir hundaeigendur í hreppnum og tölu þeirra hunda, er hún hefir haft til lækninga það árið frá hverjum einum. Fyrir hver árslok skal hún senda hreppstjóra skýrslu sam- 
hljóða bókinni og ennfremur hlutaðeigandi hjeraðslækni skrá yfir, hversu mörg- 
um hundum hafi verið gefið inn og á hve marga meðalið hafi verkað. 

8. gr. 
Sýslunefndin annast útvegun meðalsins, og sjer um útbýtingu á þvi >
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medal hreppsnefndanna. Syslusjédur borgar medalid og 30 aura fyrir lækningu 
á hverjum hundi. 

9. gr. 
Lækningamenn skulu iðulega áminna um að hundar eigi nái að jeta 

sulli, og að sterkar gætur sjeu hafðar á því, að þeir eigi saurgi matar eða vatns- 
ílát nje fái að liggja í rúmum manna, Börnum sje ekki leyft að leika sjer 
að hundum. 

10. gr. 
Oll vanræksla og brot gegn reglugjörð þessari varða allt að 10 króna 

sekt, sem sýslumaður ákveður eptir málavöxtum.  Sektirnar renna í sýslusjóð. 

ll. gr. 
Hreppstjórar skulu skyldir til að hafa nákvæmt eptirlit með að reglu- 

gjörð þessari sje fylgt. 

12. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. októbermán. 1898. 

Samþykkt á aðalfundi sýslunefndarinnar í Strandasýslu 1898. 
S. E. Sverrisson. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteðs og frú Steinunnar 

Bjarnadóttur Melsteðs fyrir árið 1897. 

Tekjur: 

1. Í sjóði við árslok 1896: 
a. Jörðin Harastaðir á Fellsströnd 11.1 hndr. að dýrl., 

virt á . . . . . . . . . . kr. 800,00 
b. Í söfnunarsjóði Íslands, auk vaxa fyrir árið 1896 . — 122,39 kr. 922 39 

    
2. Landskuld í fardögum 1897, 40 áln. á 32 aAur., eptir 

verðlagsskrá Dalasýslu 1897 — 1898 . . . . — 20,80 
5. Leigur haustið 1897, 40 pd. smjörs, selt á 50 aura pundið — 20,00 
4. Vextir af inneign i såfnunarsjådi fyrir årid 1896 . . —… 3,36 
bo om orm orm - - — - — 1897. . — 491 

Tekjur alls: 0 971,46 
Gjöld: 

I. Í sjóði við árslok 1897: 

a. Jörðin Harastaðir á Fellsströnd 11.1 hndr. að dýrl. 
virt á . . . . . . . , - . kr. 800,00 

b. 1 söfnunarsjóði Íslands . . . . . „ — 171,46 kr, 971,46 

Gjöld alls: kr. 971,46 
Skrifstofu Árnessýslu, 26. marzmán. 1898. 

Sigurður Ólafsson. 
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af reikningi landsbankans 1. okt.—31. desbr. 1897, 

Tekjur: 

1. Í sjóði 1. okt. 1897 kr. 

2, Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán kr. 68,649,93 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán. . — 100,924,27 

c. Handveðslán . . . . .… — 6,732,80 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfjelaga o. fl. — 2,185,05 

e. Accreditiv-lán — 34,983,65 — 

3. Víxlar innleystir SG 

4. Ávísanir innleystar . . ; . . . . . — 

5, Vextir ýmis komar . . . . . . . om 

6. Disconto . . …— 

7. Tekjur i reikning Landmandsbankans (fyrir seldar ávísanir 

o.fl) . . . . . . . . . .— 

8. Innheimt fje fyrir aðra — 

9. Tekjur af fasteignum bankans — 

10. Innlög á hlaupareikning — 

11. Sparisjóðsinnlög . . . . . . . . — 

12. Ýmislegar tekjur . . . . . . . . — 

13. Til jafnadar moti gjaldl. 13, a—c 

Gjöld: 

1. Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán „kr. 85,877,00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 125,970,00 

.„ Handveðslán 217,150,00 

á. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfélaga o.f. —  1,200,00 — 

92, Vixlar keyptir  . . . . . . A — 

3. Avísanir keyptar . . — 

4. Útgjöld fyrir reikning Landmandsbankans — 

5. Kostnaður við fasteignir bankans . . - 

6. Utborgad af innheimtufje fyrir aðra — 

17, Vextir af seðlaskuld bankans til landssjóðs — 

8. Útborgað af innstæðufje á hlaupareikning . — 184,107,19 

Að viðbættum dagvöxtum — 25 — 

9. Ú Jtborgað af innstæðufje með sparisjóðskjörum — 584,163,59 

Að viðbættum dagvöxtum . — 155,93 — 

10. Útgjöld fyrir varasjóð fyrv. sparisj jóðs' Rey kja- 

víkur — 

11. Kostnaður við bankahal dið (laun 0. FR — 

98 

Agrip 

Flyt 

84,450,01 

213.475,7 
211,698,58 

97 214,10 
40,903,32 
2.247,22 

310,773,13 
1,319,43 
567,50 

178,261,56 
313,896,75 

2 884,20 
42 328,69 

,490,020,14 

240,197,00 
160,207,99 
12,605,53 

320,014,39 
9 372 94 

215,00 
5,000,00 

184,107,44 

384,919,52 

66,52 
4,534,94 

—7314,24127
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Fluttar 

12. Vextir fyrir 1897 af 

a. Innstæðufje á hlaupareikning „kr. 1,827,62 

b. — með sperisjóðskjörum . 34 433,47 

c. — varasjóðs bankans —  6,067.60 

13. Ymisleg útgjöld 

14. Í sjóði 31. des. 1897. 

Athugasemdir : 

Landsbankinn átti 31. desbr. 1897: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðskuldabrjef 
kr. 856,954,09 

b. Sjálfskuldarábyrgðarskuldabrjef 
— 369,812,67 

„ Handveðsskuldabrjef . — 

dl Skuldabrjef fyrir lánum gegn áby red sv eita- 

112,230,02 

og bæjarfjelaga 0. fl. . — 44,058,75 

9. Konungleg skuldabrjef og önnur erlend verð. 

brjef, hljóðandi upp á samtals kr. 456,800, 

eptir gangverði 31. desbr. 1897 

3. Skuldabrjef Rey kjavíkurkaupstaðar 

4. Óinnleysta víxla 

5. Óinnleystar ávísanir 

6. Fasteign leigða bankanum fyrir láni að upphæð 

7, Húseignir í Reykjavík 

s. Ýmislegt 

9. Peninga Í sjóði 

Seðlaskuld bankans til landssjóðs var 31. des. 1897 

Innstæðufje á hlaupareikning s. d. . „ — 160,848,05 

Að viðbættum vöxtum fyrir 1897 . . — 1,827,62 

Innstæðufje með sparisjóðskjörum s. d. — 1,076,420,21 

Að viðbættum vöxtum fyrir 1890 . . — 34,433,47 

Skuld til Landmandsbankans var 31. des. 1897. 

Varasjóður bankans s. d. . . . . . — 

Vextir þaraf fyrir 189% . 

Varasjodur fyrv. sparisjods Reykjavikur 31. 

1897 (par af 7000 kr. i fasteign) 

Outborgad af innheimtufje fyrir aðra 

Ýmsar tekjur, sem enn eru eigi lagðar við varasjóð 

173,359,89 
6,067 60 

des. 

Stjórn landsbankuns 26. apríl 1898. 

Eiríkur Pr, Gunnarsson. Briem. B. 

kr. 

. 1314,241,27 

42,328,69 

3,121,10 
130,329,08 

. 1,490,020,14 

1,383,055,58 

447,272,75 
1,600,00 

158,706,52 
4.230,57 
1,500,00 

42,000,00 
1,900,00 

130,329,08 
2 170,594,45 

500 000,00 

mr 0 

1,110,853,68 
162,049,45 

179,427,49 

11,820,94 
1,397,18 

42,370,04- 
5170 594,45 

Kristjånsson. 
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af reikningi landsbankans 1. Janúar til 31. marz 1898. 

Tekjur. 
- L sjóði 1. janúar 1898 , . SF …… kr. 130329,08 =, Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán |... „0... 0. Kr. 16196,79 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán |, , „0... — 35708,10 
ct. Handveðslán „0. „0... 0. — 1266,52 
d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfjelaga o.fl, — 686,80 58857,21 2. Fasteign lögð bankanum út fyrir láni að upphæð TT 200,00 4. Vixlar innleystir , . . FA 

— 110177,37 ð. Ávísanir ínnleystar „ 1... FOR — 701437 6. Vextir. 2 2 2 a. — 9194,47 1. Disceomto „0 FR — 1869,80 8. Tekjur í reikning Landmandsbankans (fyrir seld. 
ar ávísanir o. fl.) eee eee —191068,06 9. Innheimt fje fyrir adra . . A —- 4059,30 10. Selt af fasteignum tilheyrandi bankanum |, , . — 1000,00 11. Aðrar tekjur af fasteignum bankans FR — 1100,00 12. Tekjur tilheyrandi fyrverandi varasjóði sparisjóðs 
Reykjavíkur eee. — 100,00 13. Innlög á hlaupareikning .„ FA — 134151,72 14. Sparisjóðsinnlög . . FNF —183112,88 15. Ýmislegar tekjur , . . .. eee — 67,36 

Kr. 827301,69 

Gjöld. 
I. Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán . . . . . kr. 42865,00 
b Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . — 66885,00 
c. Handveðslán . . . . . . — 5740,00 
d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjel. o, fl. —-  1560,00 pr. 117050,00 2. Víxlar keyptir . . . . . 0 — 114783,31 ð. Avísanir keyptar . . . . . . —  3903,80 4. Útgjöld fyrir reikning Landmandsbankans . — 143064,29 ð. Keypt skuldabrjet Reykjavíkur . fyrir — 300,00 6. Keypt kgl. ríkis-skuldabrjef . — —  4000,00 7. Utborgad af innheimtu fje fyrir aðra | . —  >456,48 8. Kostnaður við fasteignir bankans . . . — 482,37 9. Útgjöld til fyrirhugaðrar bankab /ggingar —  3436,30 10. Útborgað af innstæðufje á hlaupareikning |, — 141949,36 að viðbættum dagvöxtum ), . . — 3,05 141952,41 

Flyt kr. 534428,96
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Utborgað af innstæðufje með sparisjóðskjörum 
að viðbættum dagvöxtum 

Kostnaður við bankahaldið (laun o, #1) 
Ymisleg útgjöld 

Til jafnaðar á móti tekjul. 3 
Í sjóði 31. marz 1898 

Athugasemdir. 

Landsbankinn átti 31. marz 1898: 
Skuldabrjef fyrir lánum: 
a. Fasteignar veðsskuldabrjef . . . . 

b. Sjálfskuldarábyrgðarskuldabrjet 
ct. Handveðsskuldabrjef . . . 
d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjel o. fl. 

Fluttar kr. 534428,96 
kr. 177272,06 
— #8.08  177300,74 

— 3133,24 
— 292 38 
—- 200,00 
— 111946,30 

Kr. 827301,62 

kr. 883422 30 
— 400989,57 
— 116704,50 

44931,95 kr. 1446048,32 Kgl. ríkisskuldabrjet og önnur erlend verðbrjet 77 
hljóðandi upp á samtals 460,800 kr.. eptir gang- 
verði 31. desemb. 1897 . — 451292,75 Skuldabrjef Reykjavíkur kaupstaðar 1900,00 Óinnleysta víxla — 163312,46 Oinnleystar ávísanir . , . . — 1120,00 Fasteignir lagðar bankanum út fyrir lánum 
að upphæð 

— 1700,00 Húseignir í Reykjavík 
—-  41000,00 Ýmislegt 
—  5336,30 Peningar í sjóði 
— 111946,30 

Kr. 2223656,00 

Seðlaskuld bankans til landssjóðs var 31. mars 1898 . kr. 500000,00 Innstæðufje á hlaupareikning sd. —  154878,02 Innstæðufje mað sparisjóðskjörum s.d. — 1116694,50 Suld til Landmandsbankans s.d. . —  210053,22 Varasjóður bankans 31, desemb. 1897 . . — 184740,84 Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur 31. marz 1898 11920,94 Ymsar tekjur, sem enn eru eigi lagðar við varasjóð . — 45363,60 
Kr. 2223656,13 

Stjórn landsbankans 22. júní 1898. 

Tr. Gunnarsson. Eiríkur Briem. Kristján Jónsson. 

1898 
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Lausn frå embætti, embættaskipun m. m. 

a. Lausn frá embætti. 

1. júni var hjeraðslækni í (5. læknishjeraði Íslands F. V. Zeuthen allræmildilegast 

ve'tt lausn Írá embætti frá 31. júlí 1898 að telja, með eptirlaunum eptir eptirlaunalögunum. 

b. Embættaskipun og sýslana. 

5. maí var settur sýslumaður cand. juris Steingrímur Jónsson allramildilegast skipaður 

sýslumaður í Þingeyjarsýslu. 

9. júní voru þeir 
cand. juris Einar Benediktsson og 

cand. juris Öddur Gíslason 

af ráðgjafanum fyrir Ísland settir mdlsfærslumenn við landsyfirrjettinn á Íslandi frá Í. ágúst 

1898 að telja. 

10. júní var cand. theol. Sigurdur Sivertsen settur af landshöfðingja til að þjóna Út- 

skálaprestakalli í Kjalarnesprófastsdæmi fardagaárið 1898—99 

Oveitt embætti, 

er ráðgjafinn fyrir Ísland sjer um veifing á því. 

Læknisembættið í 15. læknishjeraði Íslands, laust frá 1. ágúst 1898 að telja. 

Arslaun 1900 kr. 

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

1844 og konungsurskurdur 97, mai 1857 og 8. febrúar 1863 að láta bónarbrjefum sinum fylgja full- 

nægjandi skilríki fyrir því, að þeir kunni íslenzka tungu. 

Auglýst laust 9. júní 1898. 

Umsóknarfrestur til 1. september 1898.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð V. Gigas's 75 

handa duglegum íslenzkum fiskimönnum, útgefin á venjulegan hátt ad manda- 10, júni 

tum af ráðgjafanum fyrir Ísland. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRA 

fyrir stvrktarsjóð V. Gigas's handa duglegum Íslenzkum fiskimönnum. 

Í. er. 

Stofntje sjóðsins er 3000 krónur, sem eptir samkomulagi á skiptunum (eptir 

stórkaupmann V. Gigas) verða útborgaðar með veðskuldabrjefi, útgefnu 12, nóvbr., 

1895 af stjórnarnefnd fábjánastofnunarinnará>Gamle Bakkehus og Ebberödgaards, 
Vextir af skuldabrjefi þessu eru 40/, og veðið „matr< nr. 66 K, á >Frederiksberga. 

2. gr, 

Nefnt veðskuldabrjef verður að loknum skiptunum með samþykki dóms- 

málastjórnarinnar afhent  yfirfjárráðastofnuninni í Kaupmannahöfn, og nýtur 

ekkja gefandans (seinni kona hans), frú Caroline Sophie Margrethe Gigas, fædd 

Grinmenstein, vaxtanna af skuldarbrjefinu ætfilangt. 

3, gr. 

Eptir dauða frú Caroline S. M. Gigas's tekur landshöfðinginn yfir Íslandi 

við stjórn styrktarsjóðsins. Samkvæmt ósk stofnanda styrktarsjóðsins á stotn- 

fjeð, ef hægt er, einnig þareptir að standa inni í yfirfjárráðastofnuninni, þannig 

að vextirnir sjeu fyrir hvert missiri greiddir til landshöfðingja. Samt hefir hann 

rjett til, hvenær sem vill, að heimta stofnfjeð útborgað sjer úr yfirfjárráðastofn- 

uninni, og sjer hann þá framvegis um tilblýðilega og tryggilega ávöxtun 

fjársins. 

4. gr. 

Þegar landshöfðinginn hefir tekið við stjórn styrktarsjóðsins, veitir hann 

árlega vexti sjóðsins tveim fiskimönnum, öðrum á Ísafirði og hinum í Reykja- 
vík, sinn helming vaxtanna hvorum, til útvegunar veiðarfærum, svo sem eru 

net, bátar 0, s. frv. Styrknjótendur skulu vera atorkusamir, duglegir og reglu- 

samir menn. Styrkinn má veita hinum sömu í tvö ár í röð, og, et sjerstakleg 

ástæða er til þess, jafnvel 3 ár Í röð. 

o. gr. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi kveður nákvæmara, með samþykki ráðaneyt- 

isins fyrir Ísland, á um reikningsskil sjóðsins og endurskoðun, svo og um eptir- 

lit með því, að stofnfje stjóðsins eyðist ekki. 

Kaupmannahöfn 21, janúar 1898. 

Hindenburg. KE. Schønberg. 

Samkvæmt 5. gr. framanritaðrar skipulagsskrár er svo ákveðið, 

Þegar styrktarsjóðurinn er kominn í hendur landshöfðingja, ber honum 

12. dag ágústm. 1898. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja
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að gera opinberlega reikningsskil fyrir sjóðnum, alveg á sama hátt eins og 

fyrir fje annara opinberra sjóða, er undir stjórn hans eru. 

Reykjavik 26. apríl 1898. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi 

Magnús Stephensen. 
Jón Magnússon. 

Auglýsing 
Yfirstjórn holdsveikraspítalans í Laugarnesi gjörir hjer með samkvæmt 

13. gr. laga 4. febr. 1898, um aðgreining holdsveikra frá öðrum mönnum, og 

flutning þeirra á opinberan spítala, kunnugt öllum almenningi og sér í lagi hér- 

aðslæknum og aukalæknum, og sveitar- og bæjarstjórnum, að spítali sá handa 

holdsveikum mönnum, sem verið er að byggja í Lauganesi við Reykjavik, verð- 

ur fullgjör og til afnota 1. október næstkomandi. 

Frá þeim degi verða holdsveikir menn, sem yfirstjórn spítalans hefir 

veitt inntöku á spítalann, teknir til hjúkrunar þar. 

Umsóknir um inntöku á spítalann skulu stýlaðar til spítalalæknisins, en 

sendar hlutaðeigandi hjeraðs- eða aukalækni, sem ritar á þær álit sitt, og send- 

ir þær síðan til spítalalæknisins. Þegar beðið er um inntöku fyrir holdsveikan 

mann samkvæmt 7. og 8 gr. fyrnefndra laga, skal hlutaðeigandi sveitar- eða 

bæjarstjórn semja og undirskrifa umsóknina, en annars semur sjúklingurinn 

umsóknina sjálfur eða fjárráðamaður hans, sé hann eigi fullveðja, sbr. 4. gr. í 

lögum 4. febr. 1898, um útbúnað og ársútgjöld spítala handa holdsveikum 
mönnum. 

Umsóknir, sem ritaðar eru fyrir Í, október þ. á., skulu sendar meðund- 

irskrifuðum héraðslækni Guðmundi Björnssyni í Reykjavík. 

Í umsókninni skal standa fullum stöfum skírnarnafn hins holdsveika og 

föðurheiti, aldur, tæðingarstaður, og heimili; sje sjúklingurinn fulltíða, skal þess 

getið, hvort hann sé giptur, og hvort hann eigi börn. Ennfremur skal, að svo 

miklu leyti, sem unt er, gjöra grein fyrir því Í umsókninni, hvort holdsveikin 

sje hnútótt eða sljett og á hvaða stígi hún sje. Þess skal einnig getið, hvort 

sjúklingurinn hafi eða hafi áður haft nokkurs konar geðveiki, og að lokum, 

hvort nokkrar sérstakar ástæður mæli með eða móti inntöku hans á spítalann. 

Hver holdsveikur maður skal hafa með sjer tvennan sæmilegan alfatn- 

að, þegar hann kemur á spítalann, þar með talinn nærfatnað. Ef sjúklingurinn 

deyr á spítalanum, eignast spítalinn föt hans. Ef eitthvað vantar í fatnað hins 

holdsveika þegar hann kemur, eða álíti ráðsmaður eitthvað af honum miður 

nýtilegt, þá ber að útvega það, sem á vantar á kostnað þess, er sótti um inn- 

töku á spítalann. 

Engan má senda á spítalann, nema fengið sje leyfi yfirstjórnarinnar tig 

inntökunnar. 

Yfirstjórn holdsveikraspitalans, Reykjavík 27, júlí 1898, 

J. Havsteen. J. Jónassen. G. Björnsson.
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Fiskiveiðasamþykkt. 
Sýslunefndin í Norðurísafjarðarsýslu hefir með lögákveðinni hlutdeild 

bæjarstjórnarinnar í Ísafjarðarkaupstað, samkvæmt lögum 14. desbr. 1877, um 

Ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum og lögum 4. desbr. 1886, 

um breyting á fyrnefndum lögum, gjört eftirfylgjandi 

SAMÞYKKT, 

um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipnm í Norðurísafjarðar- 

sýslu og Ísafjarðarkaupstað 

Í. gr 

Enginn, sem stundar fiskiveiðar á opnum skipum í Norðurísafjarsýslu 

og Ísafjarðarkaupstað, má eiga lóðir í sjó frá kl. 9 að köldi til kl. 5 að morgni 

á tímabilinu frá 1. nóvember til 1. apríl. 

2. gr. 

Enginn má slægja eða afhöfða nokkra fiskitegund á sjó úti frá 1. októ- 

ber til 1. maí. 

3. er. 

Enginn má hafa neinskonar skelfisk til beitu á lóðir á neinum tíma árs 

fyrir utan línu, sem hugsast dregin úr Arnarneshamri í Snæfjallabryggju, nje 

fyrir vestan línu, er dregin er úr Álkukletti í Bjarnarnúpi í Hafnarsker á 

Sljettulandi, 

4. Er. 

A tímabilinu, sem um er rætt í Í, gr, má enginn byrja sjóferð til 

fiskiveiða með lóðum fyrir kl. ó að morgni; þó nær þessi ákvörun ekki til 

þeirra, sem hafa uppsátur fyrir norðan Rif. 

Þá er sjóferð byrjuð, þegar skip er á flot sett, albúið til fiskiróðrar, og 

allir skipverjar komnir upp í það. 

Ð, er, 

Á sérhverju skipi, sem stundar fiskiveiðar á svæði því, sem samþykkt 

þessi nær yfir, skal á hverri sjóferð vera innanborðs lýsi til bjargráða, að 

minnsta kosti 4 pottar, og telst það með skipsáhöldum. Sömuleiðis skulu allir 

farmenn skyldir til að hafa ljós á báti sínum hvenær sem þeir eru að veiðum 

í myrkri. 

6. gr. 

Enginn má vísvitandi leggja net eða lóðir ofan í veiðarfæri annars 

manns. Hegning skal þó því að eins beitt, að skaði hafi af hlotizt. 

(. gr. 

I sjerhverjum hreppi í Norðurísafjarðarsýslu sé skipud 3—5 manna 

nefnd, eptir stærð hrepps og ákvæði hreppsnefndar, og i Ísafjarðarkaupstað 3 

manna nefnd. Kys hlutaðeigandi hreppsnefnd og bæjarstjórn einn þeirra úr 

sínum flokki, og skal hann vera oddviti nefndarinnar, en hinir tveir skulu vera 
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formenn, og gengst oddvitinn fyrir því, að formenn þeir, sem uppsátur hafa í 

hreppnum, sjálfir kjósi þá úr sínum flokki í byrjun hverrar vertíðar.  Vanræki 

hlutaðeigendur að mæta á fundi þeim, sem boðaður verður í því skyni, skal 

hreppsnefnd og bæjarstjórn hafa vald til að skipa menn til starfa þessara, og 
má enginn skorast undan án gildra orsaka, sem hreppsnefndir og bæjarstjórn 

eru einar bærar um að meta. Skal nefnd þessi hafa nákvæmar gætur á því, 

að samþykkt þessari sé fyllilega hlýtt. Verði einhver uppvís að því, eða ef 

nefndinni þykir líklegt, að einhver hafi brotið á móti samþykktinni, tilkynnir 

hún það hlutaðeigandi yfirvaldi. 

ð. gr. 

Sje brotið móti samþykkt þessari, nema lif liggi við, verður formaður 

sekur um 10--100 kr. eptir málavöxtum. Svo má og gjöra afla upptækan, ef 

miklar sakir eru. Helmingur sektar falli til fátækrasjóðs þess hrepps, þar sem 

brotið er kært, hinn helmingurinn til jafnra skipta milli gægzlunefndar annars- 

vegar og uppljóstrarmanns. 

9. gr. 

Þar sem tímatakmörk eru nefnd í samþykkt þessari, skal farið eptir 

klukku þeirri, sem gægzlunefndin fer eptir, en skylt er henni að annast um, að 

sú klukka sje svo rjett, sem föng eru á. 

  

10. gr. 

Samþykkt um fiskiveiðar á opnum skipum milli Geirhólms og Öskubaks 

11. október 1887 skal hjer með úr gildi felld. 

Samþykkt þessi er hjermeð staðfest til þess að öðlast gildi 1. nóv- 

ember 1898. 

Íslands Vesturamt, Reykjavík 30. júlí 1898. 

J. Havsteen, 

Styrkur til uppgjafapresta og prestsekkna. 

A Synodus “8. júni 1898 var úthlutað fje því, að upphæð 3000 kr., sem veitt er fyrir árið 
698 1 13. gr. A. b. 6 í fjárlögunum, auk 00 kr. af prestsekknasjóðnum og &81 kr. 40 a. af sjóði af 

árgjöldum brauða, samtals 3781 kr. 40 a. á þann hátt, er hjer segir á eptir, og var úthlutunin sam- 
þykkt með brjefi landshöfðingja, dagsettu 4. júlí s. á., að því er landssjóðsstyrkinn snertir. 

I. Uppgjafaprestar: 

1. Benedikt Eiríksson frá Holtaþingum . . . . . . . , kr. 85 
2. Magnús Gíslason frá Sauðlauksdal . . . 0 80 
3. Jón Jónsson frá Stad å Reykjanesi . . . . . . om 50 
4. Einar Vernharðsson frá Stað í Grunnavík . 2... - 50 

5. Pjetur Guðmundsson frá Grímsey. 20 

6. Gunnar Ólafsson frá Höfða . BN — 70 

Flyt: kr. 295
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Flutt. 
Il.  Prestaekkjur: 

Kristbjörg Þórðardótiir frá Valþjófsstað 

Ragnhildur Metúsalemsdóttir frá Hjaltastað 

Guðlaug Guttormsdóttir frá Skeggjastöðum 

Guðríður Magnúsdóttir frá Kolfreyjustað 

Guðríður Jónsdóttir frá Ási . 

Guðrún Helga Jónsdóttir frá Vallanesi 

Helga Arnadóttir frá Skarðsþingum . 

Guðrún Þorsteinsdóttir, frá Þingmúla 

Agnes Þorsteinsdóttir frá Vatnsfirði 

Solveig Einarsdóttir frá Kirkjubæjarklaustri 

Steinunn Eiríksdóttir frá Þingmúla 

Solveig Einarsdóttir frá Holti 

Ingibjörg Jónsdóttir frá Stóruvöllum 

Margrjet Magnúsdóttir frá Hvammi 

Guðrún Pálsdóttir frá Stóranúpi 

Margrjet Erlindsdóttir frá Stafafelli 

Vilhelmina K. Steinsen frá Arnesi 

Helga Magnúsdóttir frá Glæsibæ. 

Metta Einarsdóttir frá Statafelli 

Sigríður Jónsdóttir frá Gaulverjabæ . 

Þuríður Kúld frá Helgafelli 

Jónína Markúsdóttir, frá Húsavík …… 

Ragnhildur Þorsteinsdóttur frá Höskuldsstöðum 
Þorbjörg Jónsdóttir frá Kolfreyjustað 

Steinunn Jakobsdóttir frá Suðurdalaþingum 

Sigríður Snæbjarnardóttir frá Saurbæ 

Margrjet Þórðardóttir frá Gaulverjabæ 

Halldóra Jónsdóttir frá Nesþingum 

Helga Arnórsdóttir frá Ísafirði 

Guðlaug Eiríksdóttir frá Reynivöllum 

Ragnheiður Pálsdóttir frá Staðastað 
Guðrún Sveinbjarnardóttir frá Ótrardal . 

Margrjet Magnúsdóttir frá Saurbæjarþingum 

Steinunn Guðmundsdóttir frá Suðurdalaþingum 

Oddfríður Gísladóttir frá Tröllatungu 

Valgerður Benjaminsdóttir frá Gufudal 

Rannveig Gísladóttir frá Sauðlauksdal 

Vigdis Einarsdóttir frá Stað í Grunnavík 

Sigríður Thordersen frá Vestmannaeyjum 

Valgerður Jónsdóttir frá Ásum 

Guðrún Ólafsdóttir frá Árnesi 

Guðrún Ólafsdóttir frá Melstað 

Steinunn Jónsdóttir frá Höskuldstöðum 

Sigurbjörg H. Þorgrímsdóttir frá Þingeyrum 

úði Erlendsdóttir frá Stað í Steingrímsfirði 

Jóhanna Jóhannesdóttir frá Bergstöðum 

Hólufríður Jónsdóttir frá Mælifelli 

Guðrún Pjetarsdóttir frá Arnarbæli 

Þóra Rósa Sigurðardóttir frá Miklabæ - 

Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólsstöðum í Vesturhópi 

Flyt kr. 

20 

110 

80 

60 

65 

45 

20 

120 

70 

30 

70 

60 

60 

80 

30 

100 

20 

100 

100 

100 
g 

20 

60 

80 

50 

20 

60 

3220
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Flutt: kr, 3220 
51. Valgerður Þorsteinsdóttir frá Lundarbrekku 50 
52. Kristjana Pálsdóttir frá Möðruvallaklaustri. . . . . . — 20 
53. "Guðbjörg Aradóttir frá Þóroddstað  . . . . . . . — 20 
54. Sigríður Jónsdóttir frá Þönglabakka . . . . . . . — 50 
öð Anna 1. Kristjánsdóttir frá Þóroddsstað . . . . . . — 100 
56. Ingibjörg Hinriksdåttir frå Stokkseyri . . . . . . . — 81,40 
51. Gudrun Bjårnsdåttir frå Sandanesi . . . . . . . . — 100 
58. Guðrún Ólafsdóttir frá Garpsdal 50 
59. Kristin Thorlacius frá Saurbæ í Eyjafirði . — 90 

Samtals: kr. 8781,40 

Embættaskipun og sýslana m. m. 

8. júlí var Mjeraðslæknir Sæmundur Bjarnhjeðinsson allramildilegast skipaður læknir 
holdsveikraspitalans í Laugarnesi frá 1. oktbr. 1898 að telja. 

S. d. var verzlunármaður Guðmundur Böðvarsson at landshöfðingi skipaður ráðs- 
maður holdsveikraspítalans í Laugarnesi frá 1. oktbr. 1898 að telja. 

9 júlí var læknir Ólafur Thorlacius af landshöfðingja settur hjeraðslæknir í 15. lækn- 
áshjeraði Íslands frá 1. ágúst 1898 að telja. 

S. d. var præp. hon. Benedikt Kristjánsson settur af biskupi til að gegna prófasts 
störfum í Norðurþingeyjarprófastsdæmi. 

26. júlí var amfmannsskríifari Hjálmar Sigurðsson at landshöfðingja skipaður gjald- 
keri holdsveikraspítalans í Laugarnesi frá 1. oktbr. 1898 að telja. 

S. d. var ekkja Christine Guðmundsson, fædd Siemsen, af landshöfðingja skipuð ráðs- 
kona hins sama spítala frá 1. oktbr. 188 að telja. 

Oveitt embætti. 
a, er ráðgjafinn fyrir Ísland sjer um veitingu á: 

Hjeraðslæknisembættið í 9. læknishjeraði Íslands, laust frá 1. oktbr. 1898 að telja. Árslaun 150)kr. 
Sæki aðrir en Íslendingar um embætti þeta, verða þeir samkvæmt konungsbrjefi 8. april 

1844 og konungsúrskurðum 27. maí 1857 og á. febrúar 1863 að láta bónarbrjefum sínum fyigja full- 
nægjandi skilríki fyrir því, að þeir kunni íslenzka tungu. 

Auglýst laust 22. júlí 1898. 

Umsóknarfrestur til 5. oktbr. 1898. 

b, er landshöfðinginn yfir Íslandi veitir: 

Sealbarðsprestakall í Norðurþingeyjarprófastsdæmi. Metið kr. 969,52. — Ekkja er í 
brauðinu, sem nýtur náðarárs til fardaga 1899. 

Auglýst 6. júlí 1898. 

Umsóknarfrestur til 25. ágúst 1898.
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Brjef rådgiafans fyrir Ísland til landshöfðingja um sölu á kirkjujörð (Reykja- 7g 
víkur dómkirkju). — Eptir að ráðaneytið hafði meðtekið þóknanlegt brjef yðar, 32 ágúst 
herra landshöfðingi, dagsett 16. f. m, hefir hans hátign konunginum samkvæmt 

allraþegnsamlegustum tillögum mínum 10 þ. m. allramildilegast þóknazt að veita 

allrahæst samþykki til þess að selja megi fyrir 10500 krónur kirkjujörð Reykja- 

víkur dómkirkjuprestakalls, Breiðholt í Seltjarnarneshreppi í Gullbringu. og Kjós- 

arsýslu, með því skilyrði, að andvirði jarðarinnar sje sett á vöxtu Í söfnunarsjóði 

Íslands sem óskerðanlegur höfuðstóll, er sje eign Reykjavíkur  dómkirkjupresta- 

kalls og beneficiarius aðeins njóti vaxtanna af, en að jörðin verði framvegis 

skoðuð sem bændaeign að því er alla skatta og skyldur snertir. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknan- 

legrar leiðbeiningar, birtingar fyrir hlutaðeigendum og frekari ráðstöfunar. 

Brjef landshöfðingja tíl amtmannsins yfir Suðuramtinu og Vesturamtinu um 79 

lög nr 9 frá 6. apríl 1898. — Þjer hafið, herra amtmaður, í þóknanlegu brjefi, 8. sept. 
dagsettu 25. f. m., skotið til mín þeirri fyrirspurn sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu, 

hvort fara eigi eptir lögum nr. 9, frá 6. apríl 1898, um breyting á lögum um 

lausafjártíund, 12. júlí 1878, á næstu hausthreppaskilum, og að hverju leyti; og 

hafið þjer í samræmi við álit nefnds sýslumanns um þetta efni tekið það fram, 

að jafnvel þótt nokkur atriði sjeu, sem öðruvísi verði að taka skýrslurnar um 

eptir hinum nýjn lögum heldur en eptir hinum eldri, þá virðist efalaust, að fara 

beri eptir nefndum lögum frá 6. april þ. á. við tíundarílagning í haust, með þeirri 
einni undantekning, að hrútar verði ekki lagðir í tíund í þetta skipti, þar sem 

þeir eigi eru nefndir í lögum 12. júlí 1878, um lausafjártíund, sem voru í gildi, 

þá er vorframtalið átti sjer stað. 

Útaf þessu skal yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þókn- 
anlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar, að jeg er yður með öllu samdóma 

um það, hvernig svara beri framangreindri fyrirspurn. 

Reglugjörð 
um opinberar bólusetningar og skoðanir eptirá. 80 

Samkvæmt fyrirmælum 7. greinar í lögum 26. febr, þ. á. um bólusetn- 

ingar skal farið eptir reglum þeim, sem hjer á eptir segir, að því er snertir 

bólusetningar og skoðanir á bólusettum eptirá. 

1. gr. 

Í kaupstöðum skal opinber bólusetning samkvæmt lögum 26. febr. 1898, 

1. gr., fara fram tvisvar á ári, haust og vor, í þeim húsakynnum, sem bæjar- 

stjórnin lætur í tje til þess. Lækninum ber að tilkynna lögreglustjóra, hvaða 

dag bólusett verði, en lögreglustjóri auglýsir stað og stund og annað, sem með 

parf í því efni á þann hátt, sem tíðkast í kaupstaðnum. 

20. septbr. 1898. 

Baykjavík. Ísafoldarprontamiðja
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2. gr. 

Til sveita skal opinber bólusetning samkvæmt lögum 26. febr. 1898, 1. 

gr., fara fram einu sinni á ári á tímabilinu frá sumarmálum til veturnótta, að 

minnsta kosti á einum stað í hverri kirkjusókn. Þar sem því verður við komið, 

ber að haga bólusetningunni þannig, að hún fari fram á svo mörgum stöðum í 

læknishjeraðinu, að þeir, sem hafa verið bólusettir á einum stað, geti orðið boð- 

aðir til að mæta á næsta stað til skoðunar eptirá, án þess þeim sje gjört mjög 

erfitt fyrir vegalengdarinnar vegna. 

Þegar læknirinn hefir ákveðið, á hve mörgum stöðum hin opinbera bólu- 

setning eigi fram að fara í hjeraðinu, ber hlutaðeigandi hreppsnefndum að láta 

í tje húsakynni til bólusetningarinnar. 

Lækninum ber að tilkynna hreppstjóra stað og stund, er bólusetning á 

fram að fara, svo tímanlega, að hreppstjóri geti auglýst það við kirkju á undan 

bólusetningunni. 

ð. EF. 

Að bólusetningunni aflokinni, tilkynnir bólusetjarinn hlutaðeigendum, hvar 

og hvenær skoðunin eptirá á hinum  bólusettu eigi fram að fara, og að sektir 

liggi við, ef þeir komi eigi til skoðunar; þó má bólusetjari veita undanþágu frá 

því að koma til skoðunar eptirá, þegar sjerstakleg atvik mæla með því, en 

bólusetningarvottorð verður hlutaðeigandi þá sjálfur að vera sjer úti um. 

Þegar bólusetjari hefir skoðað bóluna og bún hefir komið vel út,gefur hann 

út bólusetningarvottorð samkvæmt neðanritaðri fyrirmynd A. Hafi bólan ekki 

komið vel út, skal hún sett aptur, ef hlutaðeigandi vill mæta þegar bólu- 

setning eða skoðun eptirá fer fram næst; að öðrum kosti gefur bólusetjari hon- 

um vottorð um, að honum hafi verið sett bóla, en bólan ekki komið út; getur 

slíkt vottorð losað hann við sekt fyrir að hafa ekki látið bólusetja sig, þangað 

til opinber bólusetning fer tram í næsta skipti. 

Bólusetjara ber að tilkynna hlutaðeigandi lögreglustjóra, hverjir ekki hafi 

komið til skoðunar eptirá. 

á. gr. 

Þá er opinber bólusetning eða skoðun á bólusettum hefir verið ákveðin, 

ber lækninum og koma til hennar á tilteknum tíma. Sje hann forfallaður, ber 

honum að annast um, að aðstoðarbólusetjari, skipaður af amtmanni, komi í 

hans stað, nema hann geti afboðað bólusetninguna eða skoðunina í tæka tíð og 

á tryggilegan hátt, sbr. 2. og 3. gr. 

5. gr. 

Þegar endurbólusetning samkvæmt lögum 26. febr. 1898, 10. gr., ferfram 

eptir fyrirskipun landshöfðingja, ber lækninum að annast um eptir sömu regl- 

um, sem settar eru hjer að framan í Í. og 2. gr., að auglýst verði, hvar og 

hvenær endurbólusetningin fari fram. Þegar búið er að endurbólusetja, skal 
gefa vottorð um það eptir neðanritaðri fyrirmynd B, en skoðun eptirá þarf 

ekki að fara fram.
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Hjeraðslæknar og aukalæknar eiga að hafa bók, sem þeir rita í nöfn og 

aldur allra þeirra, sem bólusettir eru eða endurbólusettir af þeim eða aðstoðar- 

bólusetjurum þeirra, sem og hvort bólan hafi komið út eða ekki. 

(. ST. 

Hjeraðslæknar og aukalæknar eru skyldir til að tilgreina í skýrslum 

sínum til landlæknis um heilbrigðisástandið í hjeruðum þeirra, hve marga þeir 

eða aðstoðarbólusetjarar þeirra hafi bólusett eða endurbólusett það ár, og hve 

margir af þeim hafi verið karlar og hve margar konur. 

Landlæknir lætur læknunum í tje eyðublöð undir bólusetningarvottorð, 

þegar þeir fara þess á leit. 

8. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi sama dag sem lög um bólusetningar 26. 

febrúar 1898. 

Reykjavík 5. september 1898. 
Landshöfðinginn yfir Íslandi 

Magnús Stephensen. 
Jón Magnússon. 

A Kúabólusetningarvottorð. 

NN. 
fæddur (fædd) á (| . . . og til heimilis á (Í) . . . . ára gamall (gömul) 

er bólusettur (bólusett) af mjer undirrituðum árið . . . hinn . 

Við nákvæma skoðun eptirá milli T.og 9. dags hef jeg fundið öll einkenni 

hinnar rjettu kúabólu, þar sem bólurnar voru fylltar tærum vessa, höfðu laut í 

miðju og rauður hringur í kring. 

B Endurkúabólusetningarvottorð. 

N, N, 

„ára gamall (gömul) er endurkúabólusettur af undirskrifuðum árið .. hinn .. 

Reglugjörð 

handa holdsveikraspítalanum í Laugarnesi. 

l. gr. 

Í lögum 4. febr. 1898, um útbúnað og ársútgjöld spítala handa holds- 

veikum mönnum, 4. grein, og lögum 4. febr. 1898, um aðgreining holdsveikra 

frá öðrum mönnum, og flutning þeirra á opinberan kostnað, 7. og 8. gr., er gjörð 

grein fyrir því, hverjir holdsveikra manna skuli njóta vistar á þessum spítala. 

81
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2. gr. 

Umsóknir um inntöku holdsveikra manna í spitalann skulu stílaðar til 

spítalalæknisins. Þær skulu sendar hlutaðeigandi hjeraðs- eða aukalækni, hann 

ritar á þær álit sitt og sendir þær síðan til spítalalæknisins. Þá er beðið er um inntöku 

fyrir holdsveikan mann samkvæmt síðarnefndum lögum 4. febr. 1898,7. og 8. gr., skal 
hlutaðeigandi sveitar. eða bæjarstjórn eða oddviti hennar semja umsóknina; ann- 

ars semur sjúklingurinn umsóknina sjálfur, eða forráðamenn hans, ef hann er 

ekki fullveðja. Í umsókninni skal standa fullum stöfum skírnarnafn hins holds- 

veika og föðurheiti, aldur, fæðingarstaður og heimili, sje sjúklingurinn full- 

tíða, skal þess getið, hvort hann er giftur og hvort hann á börn. Auk þess 

skal, að svo miklu leyti, sem unnt er, gjöra grein fyrir því í umsókninni, hvort 

holdsveiki sjúklingsins er hnútótt eða sljett og á hvaða stigi hún er; þá skal 

þess getið, hvort sjúklingur hefir, eða áður hefir haft nokkurs konar geðveiki, 

og að lokum, hvort nokkrar sjerstakar ástæður mæli með eða móti inntöku hans 

á spítalann. 

3, gr. 
Allir holdsveikir menn, sem látnir eru á spítalann, njóta þar ókeypis 

hjúkrunar. 

4. gr. 

Hver holdsveikur madur skal hafa med sjer tvennan sæmilegan alfatn- 

að, þegar hann kemur i spitalann, par med talinn nærfatnadur, Ef sjúklingur. 

inn deyr Í spítalanum, eignast spítalinn föt hans. Ef eitthvað vantar í fatnað 

hins holdsveika, þegar hann kemur, eða áliti ráðsmaður eitthvað af honum mið- 

ur nýtilegt, þá ber að útvega það, sem á vantar, á kostnað þess, er sótti um 

inntöku fyrir sjúklinginn. 

bd. gr. 

Enginn af þjónustufólki spítalans má heimta eða þiggja gjafir af spitala- 

sjúklingunum og ekki án leyfis ráðsmannsins veita aðkomumönnum næturgist- 
ingu í húsum spítalans. 

6. gr. 

Holdsveika fólkinu, er heimili á í spitalanum, skal gefinn kostur á að 

vinna ýmsa vinnu eptir því, sem ástæður leyfa, og til þykir hlýða. Ágóðanum 

af vinnunni skal, að frádregnum kostnaði, verja þannig, að þeir, sem unnið hafa, 

fái 4/5, hver eptir því, sem hann hefur unnið, en '/s sje skipt jafnt milli þeirra 

holdsveikra manna í spítalanum, sem enga vinnu geta unnið. Þessu fje er sjúk- 

lingunum frjálst að verja eptir vild sinni á nytsaman eða saklausan hátt. 

T. gr. 

Hinir holdsveiku skulu vera friðsamir og siðsamir og hlýðnir við yfir- 

menn og þjónustufólk spítalans. Þeim er skylt að hjálpa til við öll innanhús- 

störf án endurgjalds, en læknirinn skiftir þeim störfum milli þeirra, og skulu þeir 

yfirleitt hegða sjer eptir heimilisboðorðum spítalans.
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8. gr. 

Nu pykist einhver hinna holdsveiku verda fyrir rångu af hendi annars 

sjúklings eða einhvers af þjónustufólki spítalans. Er honum þá frjálst að leggja 

mál sitt undir úrskurð læknisins eða yfirstjórnar spítalans. 

9. gr. 

Nú verður einhver hinna holdsveiku sekur um óhlýðni, illyrði eða aðra 

óknytti, getur þá læknirinn dregið af mat hans og bannað honum að fara út 

fyrir dyr um stundarsakir. 

10, gr. 

Hver så holdsveikur madur, sem tekinn hefir verid i spitalann, må ekki 

badan fara ån leyfis yfirstjornarinnar. 

Reykjavík, 10. septbr. 1898 

Landshöfðinginn yfir Íslandi 

Magnús Stephensen. 
Jón Magnússon. 

  

Heimilisboðorð 

handa holdsveikraspitalanum í Laugarnesi 

Í. gr. 

Hinir holdsveiku skulu vera komnir á fætur og hafa þvegið sjer Í síð- 
asta lagi kl. 7 á sumrum og kl. 8 á vetrum. Læknirinn kveður jafnan á um, 

hverjir lasleika vegna megi vera undan þegnir þessari skipun. 

2. gr. 

Hinir holdsveiku skulu jafnan mæta í borðstofunum á hinum tilteknu 

matmálstímum og án þess að vekja hávaða; læknirinn kveður á um, hverjir 

skuli vera undanþegnir því, að sækja máltíðir sínar þangað. Án leyfis ráðs- 

mannsins má enginn hafa mat með sér út úr borðstofunum, né heldur geyma af 

mat sínum til næstu máltíðar. 

Hinir holdsveiku mega ekki hafa matabýtti innbyrðis eða við aðra útifrá. 

». ET. 

Þessir eru matmálstímar: 

Morgunverður: ásumrum „ . . kl. 7/2 årdegis 
á vetrum -„ . .„ . . 2. kl. S!fs árdegis 

Miðdegisverður 0. kl. 12!j2 síðdegis 

Kveldverður: á sumrum 0. kl. T!/s síðdegis 
á vetrum . ,....,, kl, 7. síðdegis 
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Allir hinir holdsveiku skulu vera háttaðir á sumrum kl. 9 og á vetrum 

kl. 8!/s síðdegis. Ráðsmaður getur veitt einstöku undanþágu frá þessari skipun. 

5. gr. 

Hinir holdsveiku mega ekki reykja inni í húsum spítalans; þeir mega aldrei 

koma í eldhús eða þvottahús spitalans og ekki upp á loptin. 

6. gr. 

Þeir mega ekki fara út fyrir endimörk spítalans án leyfis ráðsmannsins. 

Reykjavik 10. septbr. 1898. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi 

Magnús Stephensen. 

Jón Magnússon. 

Erindisbrjef 
83 handa lækni og vfirumsjónarmanni holdsveikraspítalans í Laugarnesi, 

I. gr. 

Lækninum ber sem yfirumsjónarmanni spítalans einkum og sjer í lagi: 

a, að hafa gát á þvi, að þrifnaður og reglusemi ríki í spítalanum í öll- 

um greinum; 

b, að gæta þess, að fæði sjúklinganna og þjónustufólksins sje viðunandi; 

c, að ávísa öllum reikningum til útborgunar úr sjóði spítalans; og 

d, að láta Í tje vottorð þau, sem nefnd eru í erindisbrjefi gjaldkera. 

9 or 2. gr. 

Hann skipar hinum holdsveiku niður í stofur þær, sem þeim eru ætlaðar. 

9 py 
. ET. 

Haun kveður á um, hverjir af hinum holdsveiku sjeu vinnufærir, og hver 

vinna sje þeim hentust. 

4. gr. 

Hann ræður sjúkraþjónustur spítalans og segir þeim upp vistinni. 

D. gr. 

Einusinni á hverju ári skoðar hann alla muni spítalans í viðurvist yfir- 

stjórnarinnar. Það sem í ljós kemur, er borið saman við búshlutaskrána; þá er 

alt er borið saman og þeir munir skráðir, sem vanta, og einhverjir af fólkinu 

bera ábyrgð á, ritar hann og vfirstjórnarmennirnir undir skoðunargjörðina. 

Yfirstjórnin kveður um leið á um slitna eða ónýta muni, hvort þeir skuli ónýtt- 

ir eða teknir til annars, og gefur út vottorð um það, og skulu þau vottorð jafn- 

an fylgja búshlutareikningunum.
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6. gr. 

Hann bókfærir alla þá holdsveika menn, er i spitalann koma og fyrverandi 

heimili þeirra, skráir komudaga, dánardægur eða brottfarardægur. Hann held- 

ur dagbók og brjefabók og ávísunarbók, sem yvfirstjórnin löggildir. 

T. gr. 

Hann ræður til lykta umsóknum um inntöku í spítalann og tilkynnir 

hlutaðeigendum úrslitin. 

8. gr. 
Hann skal veita læknishjálp hinum holdsveiku og yfirleitt öllum íbúum 

spítalans, þá er sjúkdóma ber að hönduin. 

9. gr. 

Hann skal koma í allar holdsveikrastofur spítalans á hverjum degi og 

ávallt í sama mund, til þess að hinir holdsveiku geti ráðfært sig við hann. Yfir- 

leitt er það skylda hans, að vitja sjúkra í spítalanum hvenær sem er dags eða 

nætur, þá er nauðsyn krefur. 

10. gr. 

Hann bókfærir alla sjúklinga og meðferð á þeim. Í janúarmánuði ár 

hvert sendir hann yfirstjórninni skýrslu um heilsufarið á liðna árinu og greinir 

þar meðal annars frá lækningatilraunum á holdsveikum, ef nokkrar hafa verið 

gjörðar. 

11. gr. 

Honum ber ad gæta alls sparnadar, bå er um sjukrafædi og lyf er ad 

ræða; hann sjer um, að lyfin sjeu sem fest sett saman og vegin út í spítalanum, 

að svo miklu leyti, sem því verður við komið. 

12. gr. 

Honum ber að mæta, þá er ráðsmaður gjörir honum aðvart um, að þar 

sje sjúklingur, er gjöra vilji erfðaskrá sína og Dauðsvn krefur að læknir sje við- 

staddur til þess að bera vitni um ráð og rænu sjúklingsins. 

13. gr. 

Honum ber að sætta sig við breytingar, er gjörðar kunna að verða á 

þessu erindisbrjefi. 

Reykjavík, 10. septbr. 1898. 

Landshöfðingsinn yfir Íslandi 

Magnús Stephensen. 
Jón Magnússon. 
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Erindisbrjef 

húsmóðurinnar í holdsveikraspítalanum í Laugarnesi. 

1. gr. 

Hún segir hjúkrunarkonunum, og þvottastúlkunum, þjónustunni og vöku- 

konunni fyrir verkum. Hún ræður þvottakonu, þjónustu og vökukonu í víst og 

segir þeim upp. Hún fylgir lækninum á hverjum degi, þá er hann vitjar hinna 

holdsveiku, og sjer um, að skipunum hans sje hlýtt. Auk þess skal hún ein- 

hvern tíma seinna á. deginum ganga í allar holdsveikra stofurnar og gæta þess, 

hvort allt er í rjettu lagi. 

2. gr. 

Hún veitir forstöðu þvottahúsinu, tekur við öllum óhreinum fatnaði o. s. 

frv., sem hjúkrunarkonurnar færa henni, og rjettir þeim aptur annað hreint í stað- 

inn. Hún setur alltá skrá, það sem hún tekur við og lætur úti. 

3. gr. 

Hún tekur jafnan úr þvottinum alt það, sem viðgerðar þarf eða ónýtt er. 

Hún sér um viðgerðina en geymir hitt, sem ónýtt er, þangað til ráðsmaður hefir 

sjeð það, og fallizt á að sundra þvi. 

4. gr. 

Hún ber ábyrgð á öllum búsgögnum og fatnaði, sem ráðsmaður fær 

henni í hendur, og hefir það alt á einni skrá; á þessa skrá setur hún svo það, sem 

við bætist jafnóðum og það kemur og sömuleiðis hitt, sem lagt er niður. 

ð. gr. 

Hún má ekki fara burtu af heimilinu án vitundar læknisins, og ber 

henni yfirleitt að framkvæma allt það, sem læknirinn segir henni fyrir. 

6. gr. 

Stórsir Odd-fellowreglunnar í Danmörku ræður húsmóðurina, en segir 

henni upp Í samráði við yfirstjórn spítalans. Uppsagnarfresturinn er 6 mánuðir 

á báðar hliðar. 

Reykjavík, 10. septbr. 1898. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi 

Magnús'“Stephensen. 

Jón Magnússon.
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Erindisbrjef 85 

ráðsmanns holdsveikraspítalans í Laugarnesi. 

1. gr. 

Ráðsmaðurinn sjer um að þjónustufólk spítalans og hinir holdsveiku ræki 

skyldur sínar og hlýði heimilisboðorðum spítalans. 

2. Er. 

Hann ræður vinnumenn spítalans og segir þeim upp. o >» 

3. gr. 

Hann sjer um viðhald á spítalahúsinu og öllum innanhúsmunum. 

4. gr. 

Hann útvegar og kaupir alt það, sem spítalinn hefir þörf á. 

ð. gr. 

Hann útvegar hinum holdsveiku, þeim er unnið geta, hæfilega vinnu, 

safnar arðinum af vinnunni, og útbýtir honum samkvæmt reglugjörð spítalans. 

6. gr. 

Hann tekur til geymslu peninga og aðra þá muni, sem holdsveikir menn 

hafa meðferðis, er þeir koma á spitalann, ef þeir æskja þess eða nauðsyn krefur. 

í. gr. 

Hann fylgir lækninum á morgnana í húsvitjun hans, semur þá matskrá 

næsta dags, eptir fyrirmælum læknis, og afhendir hana undirskrifaða af lækn- 

inum ráðskonunni fyrir miðaftan. Næsta dag afhendir ráðskonan ráðsmanni apt- 

ur matskrána með nafni sínu á, og fer hún svo til gjaldkera. 

8. gr. 

Fyrir lok desembermánaðar ár hvert semur hann í samráðum við lækn- 

inn rökstudda sundurliðaða áætlun um væntanlegar tekjur og útgjöld á komandi 

ári. Fari svo, að hann seinna á árinu þykist þurfa að gera stórbreytingar á því, 

sem ákveðið hafði verið, leggur hann þær undir úrskurð læknisins og yfirstjórn- 

arinnar. 

9. gr. 

Hann heldur dagbók og brjefabók, sem yfirstjórnin gefur gildi, og hagar 

yfirleitt bókfærslu sinni eptir því, sem yfirstjórnin segir fyrir. 

10. gr. 

Fyrir lok janúarmánaðar ár hvert skal hann senda vfirstjórninni skýrslu 

um rekstur spítalans á liðna árinu.
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85 11. gr. 

Hann sjer um jarðarför holdsveikra manna, þeirra er deyja å spitalan 

um og tilkynnir hlutaðeigendum látið. 

12. gr. 

Ef einhver sjúklingur á spítalanum óskar sjer prestsþjónustu, lætur ráðs- 

maður sækja prest spítalans. Nú vill holdsveikur maður í spítalanum ráðstafa 
eigum sínum, skal þá ráðsmaður, ef unnt er, sjá um, að það sje gert skriflega 

og í læknisviðurvist. 

13. gr. 

Með 6—sex mánáða — fyrirvara getur spíta!astjórninsagt ráðsmanninum 

upp vistinni, eða hann sagt sig úr henni. 

14, gr. 

Ráðsmanni ber að sætta sig við breytingar, er gjörðar kunna að verða 

á þessu erindisbrjefi eða viðbætur við það. 

Reykjavík, 10. septbr. 1898. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi 

Magnús Stephensen. 
Jón Magnússon. 

86 Erindisbrjef 

handa rådskonu holdsveikraspitalans i Laugarnesi. 

1. gr. 

Hún tekur við öllum vistum, sem ráðsmaður kaupir handa spítalanum, 

vegur þær eða mælir og lætur ráðsmanni Í tje viðtökuskírteini. 

2. gr. 

Hún gerir mat dag hvern handa hinum holdsveiku og þjónum spítalans 

eptir matskrá þeirri, er hún fær frá ráðsmanni deginum áður; henni ber að hafa 

matinn til algerðan, útveginn og mældan handa hinum holdsveiku, á hinum til- 
teknu matmálstimum. 

oo 

o. gr. 

Hún sér um ad eldhus og matbur spitalans sjeu jafnan vel prifud. 

4. gr, 

Hun skal gæta alls sparnadar ad pvi er mat og matvæli snertir; allar 

matleyfar skal hun geyma á tilteknum stað og ekki má hún fleygja eða farga 

neinu matartagis öðruvísi en eptir skipun ráðsmannsins.
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b. gr, 86 

Hún má ekki fara af heimilinu ån vitundar rådsmannsins., 

6. gr. 

Hún ræður eldastúlkur spítalans og segir þeim upp vistinni. 

T. gr. 

Henni ber að sætta sig við breytingar, sem gerðar kunna að verða á 

þessu erindisbrjefi eða viðbætur við það. 

8. gr. 

Spítalastjórnin getur vikið henni frá með 6 mánaða fyrirvara, hún getur 

og sagt af sjer starfi sínu með sama fyrirvara. 

Reykjavík, 10. septbr. 1898. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 

Jón Magnússon. 

Erindisbrjef 87 

handa gjaldkera og reikningshaldara holdsveikraspítalans í Laugarnesi. 

Í. gr. 

Hann setur veð það, sem af honum er heimtað. 

Hann hefir á hendi alla reikningsfærslu spítalans, inn- og útborganir. 

Bókfærslu sinni og reikningsfærslu skal hann haga eftir því, sem yfirstjórnin 

segir fyrir. 

3. gr. 

Hann tekur við öllum tekjum spítalans, og gætir þess, að hafa ávalt svo 

mikið fje í höndum, að hann geti tafarlaust goldið aðvífandi skuldareikninga 

spítalans. Hann semur í byrjun hvers mánaðar lauslega áætlun um tekjur og 

útgjöld spítalans; samkvæmt þessari áætlun útvegar yfirumsjónarmaður honum 

ávísun landshöfðingja til þess að fá peninga úr landssjóði fyrir þann hinn sama 

mánuð: komist gjaldkeri í fjeþröng síðar í mánuðinum, semur hann yfirlit yfir 

orðin og væntanleg útgjöld fyrir þann mánuð, sendir yfirumsjónarmanni og fær 

þá nýja ávísun. 

4. gr. 

Gjaldkeri skal borga þá reikninga eina, sem ráðsmaður og yfirumsjónar-
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maður hafa ritað nöfn sín á. Hann ber ábyrgð á öllum misreikningum, sem 

finnast kunna, þá er höfuðbók hans er borin saman við reikninga þá, er 

henni fylgja. 

5. gr. 

Hann hagar reikningsfærslu sinni þannig, að jafnan sje hægt að fá glöggt 

sundurliðað yfirlit yfir tekjur og útgjöld. 

6. gr. 

Einu sinni á mánuði hverjum sendir hann yfirumsjónarmanni og ráðs- 

manni útdrátt úr höfuðbókinni. Í byrjun hvers missiris sendir hann landshöfð- 

ingja gegnum ráðsmann, yfirumsjónarmann og yfirstjórn, útdrátt af öllum reikn- 

ingum spítalans. 

í. gr. 

Hann heldur bækur þær, er nú skal greina, en yfirstjórnin löggildir þær: 

a. kassabók, 

b. höfuðbók, 

c. búshlutabók, 

d, skrá yfir hina holdsveiku. 

Að öðru leyti er honum frjálst að hafa þá bókfærslu, er honum þykir hlýða. 

8. gr. 

Hann semur á ári hverju fyrir lok janúarmánaðar höfuðreikning og bús- 

hlutalista fyrir liðna árið; fara reikningar þessir frá honum til yfirumsjónar- 

manns, þaðan til yfirstjórnarinnar, þaðan til landshöfðingja. Með höfuðreikn- 

ingnum á að fylgja: a) útdráttur úr skrá þeirri, sem nefnd er í 7. gr. staflið d. 

ásamt vottorði yfirumsjónarmanns, um það, að hjúkrunardagatalan sje rjett, — 

b) vottorð frá yfirumsjónarmanni um byrgðir þær af eldivið, ljósmeti og öðru, 

sem til voru um áramótin, — c) skrá yfir útistandandi skuldir, og — d) aðalyf- 

irlit yfir efnahag spítalans. 

Búshlutalista skal fylgja vottorð frá yfirumsjónarmanni um það, að mun- 
ir þeir, sem taldir eru, hafi verið til við áramótin. 

9. gr. 

Hann skal sýna yfirumsjónarmanni og yfirstjórn allar bækur sínar með 

fylgiskjölum og peninga þá, er hann hefir í höndum, bvenær sem þess er kraf- 

izt, og ber honum einnig að láta í tje, hvenær sem er,alla þá vitneskju, sem af 
honum verður heimtuð sem reikningshaldara. 

10. gr. 

Hann hefir skrifstofu sina opna á þeim tímum, sem yfirstjórnin tiltekur.
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11, gr. 

Honum ber að sætta sig við breytingar, er gjörðar kunna að verða á 

þess erindisbrjefi eða viðbætur við það. 
12. gr. 

Spítalastjórnin getur vikið honum frá með 3 mánaða fyrirvara. Hann 

getur og sagt upp starfa sínum með sama fyrirvara. 

Reykjavík, 10. septbr. 1898. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi 

Magnús Stephensen. 

Jón Magnússon. 

, . 

T þor Auglýsing 

um breyting á yfirsetukvennaumdæmum í Suðurmúlasýslu. 

, 

Samkvæmt åkvædum amtsrådsins i Austuramtinu verda vfirsetukvenna- 

umdæmin í Suður-múlasýslu hjer eftir þessi: 

fo
r 

or
 

AA
 

09
 

0 
må
 

Í 

10. 

11, 

12. 

13. 
14. 

Álttafjarðarumdæmi : Alftafjörður frá Lónsheiði að Melrakkanesi 

Djúpavogarumdæmi: Hamarsdalur frá Melrakkanesi og Hálsbinghá. 
Berunessumdæmi: Berunesshreppur. 

Breiðdalsumdæmi: Breiðdalur frá Strúti að Hvalnesskriðum. 

Stöðvarfjarðarumdæmi: Stöðvarfjörður frá Hvalnesskriðum að Gvendarnesi, 

að þeim bæ meðtöldum. 

Fáskrúðsfjarðarumdæmi: Fáskrúðsfjörður frá Hafnarnesi að Kolfreyjustað að 

þeim bæ meðtöldum. 

Reyðarfjarðarumdæmi: Frá Berunesi að þeim bæ meðtöldum að Hólma- 

hálsi. 

Eskifjarðarumdæmi: Frá Hólmahálsi kringum Eskifjörð að Hratná. 

Vöðlavíkurumdæmi: Útsveit beggja megin Reyðarfjarðar frá Vattarnesi að 

Þernunesi, að báðum þeim bæjum meðtöldum, og frá Hrafná nörðan megin 
Reyðarfjarðar að Vöðlavík og Vöðlavík öll. 

Norðfjarðarumdæmi:  Norðfjarðarhreppur. 

Mjóafjarðarumdæmi. Mjóafjarðarhreppur. 

Skriðdalsumdæmi: Skriðdalshreppur. 

Vallaumdæmi: Vallahbreppur. 
Eiðaumdæmi: Biðadreppur. 

Skrifstofu Austuramtsins. 

Akureyri, 25. júlí 1898. 

Páll Briem. 
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Amtmaðurinn yfir Norðuramtinu 

Gjörir kunnugt: Samkvæmt lögum 22. marz 1890, um löggiltar reglugjörðir 

sýslunefnda, að amtsráðið í Norðuramtinu hefir á fundi 

sínum 16.--18. júní þ. á. staðfest og löggilt eptirfylgjandi 

REGLUGJÖRÐ 
fyrir Húnavatnssýslu um fjallskil og fl, sem samin er af sýslunefndinni þar, og 

skal reglugjörðin öðlast gildi 1. septbr. 1898. 

í. Kafli. 

Um stjórn fjallskilamála. 
I. gr. Yfirstjórn allra fjallskilamála hefir sýslunefndin á hendi samkvæmt 

tilskipun 4. maí 1872, en hreppsnefndir hafa á hendi alla stjórn og fram- 

kvæmd á þeim. 

2. gr. Hreppsnefndir geta gjört nákvæmari ákvarðanir um fjallskil í 

einstökum atriðum, hver í sínum hreppi. Þó má eigi þar með raska reglugjörð 

þessari, og skulu hreppsnefndir gæta þess, að farið sje í öllu eptir ákvæð- 

um hennar. 

1I. Kafli. 

Um smölun til rúnings og fráfærna og fjárgæzlu á vorum. 

3. gr. Allir þeir, sem jörð hafa til ábúðar, eru skyldir að smala heima- 

lönd sín á vorum eptir því, sem hreppsnefnd ákveður. 

4. gr. Hreppsnefnd hefir heimild til að skipa fyrir um smölun geldfjár 
á vorum til rúnings, þegar hentugast þykir. Ef þörf gerist, má hún láta göng- 

ur fara fram á afrjettum; hið sama gildir að því er snertir smölun til fráfærna. 
ð. gr. Þegar almennt er hætt að hýsa fje á vorum, hefir hreppsnefndin 

vald til, svo fje mauna sleppi ekki í ullu til afrjetta, að skipa vörð fyrir fram- 

an byggðir á hentugum stöðum, fram að rúningstíma á geldfje, og skal vörður 

sá haldinn á kostnað þeirra fjáreigenda í upprekstrarfjelaginu, sem hlutaðeigandi 

hreppsnefnd eða hreppsnefndir álíta að not hafi varðarins. Vilji önnur hrepps- 

nefndin þar sem tveir hreppar nota sömu afrjett, ekki taka tiltölulegan þátt í 

varðkostnaðinum, hefir sú hreppsnefndin, sem sett hefir vörðinn, vald til að selja 

eigendum í hinum hreppunum allt það fje, er fyrir kemur af varðstöðvunum, 

þegar fjenu er smalað ofan til einhvers af 3 eða fleiri, ef svo til hagar, af 

fremstu bæjum í upprekstrarfjelaginu, eptir ákvörðun hreppsnefndar. Hið san.a. 

gildir um fje innanhreppsmanna þeirra, er eigi taka þátt í varðkostnaðinum, 

nema ef varðstöðvalandið eiga. Þó má gjald þetta aldrei yfirstíga 50 aura fyr- 

ir hverja kind. Hið sama gildir um vorgöngur á afrjett, þar sem tveir hreppar 

eru Í upprekstrarfjelagi. 

6. gr. Fje það, sem sloppið hefir úr löndum eigenda, eða kemur fyrir 

fjærri eigendum, þegar rúning er afstaðin, hvort heldur eru geldar kindur eða 

lambær, er finnandi skyldur, ef honum er unnt, að hirða og rýja geldfje og 

sömuleiðis ær, þegar tími er kominn til þess, og einnig að marka ómörkuð lömb. 

Gjöra skal hann eiganda full skil á ullinni og grein fyrir marki, kyni og öðrum
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einkennum á hverri kind, sem hann rýr, eða markar; en fyrir ómak sitt ber 

finnanda borgun er eigi vfirstigi: fyrir að rýja kind 20 aura, og fyrir að marka 

lamb 10 aurar. 

II. Katli. 

Um rekstur til afrjetta. 

1. gr. Hreppsnefnd skal sjá um að stóðhross og geldfje, þegar það er 

komið úr ull, sje rekið til afrjetta svo tímanlega að vorinu, sem árferði og önn- 

ur atvik leyfa. Áður en fráfærna lömb eru rekin á fjall, skal sitja þau heima 

eigi skemur en þrjá sólarhringa, þó má hreppsnefnd, ef allir nefndarmenn verða 

á eitt sáttir, eptir atvikum veita undanþágur frá þessari reglu. Reka skal á 

miðjan afrjett, nema hreppsnefnd hafi öðruvísi ákveðið. Sjeu víðlend heimalönd 

notuð til uppreksturs, skal reka þangað sem búsmali sízt gengur og með leyfi 

landeiganda. 

8. gr. Hreppsnefnd skal annast um að lömb, hruss og geldfje sje rekið 

á afrjett frá fleiri en Í bæ í samlögum, er nefndin þá flokkar niður og skal 

hún jafnan fela einum af rekstrarmönnum hvers flokks, að hafa umsjá og á. 

byrgð á því að hið rekna fje og hross sje rekið eptir ákvæðum T. greinar 

Reka skal þannig gegnum heimalönd manna, að sem minnstur bagi verði að 

Sjerstaklega skal gæta þess að málnytufjenaður manna fari eigi saman við. Eng- 

inn má reka stóðhross á afrjett fyr en hreppsnefnd hefir ákveðið. 

9. gr. Hver sem heimildarlaust rekur fjenað sinn, sem á afrjett á að 

fara, í annara land til beitar um sumar, hvort heldur það er heimaland, fjall- 

land eða afrjettarland, greiði skaðabætur til landeiganda eptir mati hreppsnetnd- 

ar Í þeim hreppi, er landráðandi á heima í; þó má skjóta því mati til hlutaðeig- 

andi sýslunefndar. 

10. gr. Enginn má hafa stóðhross, geldje eða dilkær í heimahögum að 

sumrinu, nema hreppsnefnd og nágranni leyfi, en neiti nágrannar um leyfið, skal 

eigandi ábyrgjast að fjenaðurinn gjöri honum engan skaða. Nú eru stóðhross 

eigi rekin til afrjetta eptir skipan hreppsnefndar, og má hún þá láta reka þau 

á kostnað eigenda. Verði einhver fyrir ágangi af stóðhrossum, sem eru í óskil- 

um í heimahögum að sumrinu, annaðhvort af því að þau hafa alls ekki verið 

rekin til afrjettar, eða þá fyr en hreppsnefnd hefir ákveðið, má taka þau í 

gæzlu og gjöra eigendum aðvart innan tveggja sólarhringa um að útleysa þau 

móti gæzlukaupi, 10 aur, fyrir hvert hross um sólarhringinn, auk ómakslauna 

fyrir tilkynninguna, sem borgast um leið og hrossanna er vitjað. Vitji eigendur 

ekki hrossa sinna innan þriggja sólarhringa frá því að þeir hafa fengið tilkynn- 

inguna, er geymanda heimilt að reka þau til þeirra, á þeirra kostnað, en hrepps- 

nefnd þess hrepps, þar sem geymandi á heima, ákveður, sem og borgun fyrir til- 

kynninguna; hið sama gildir og um hross úr öðrum upprekstarfjelögum þótt þau 

hafi verið rekin til afrjettar með leyfi hreppsnefndar þar, til þess tíma, er 

hreppsnefnd þess hrepps, þar sem ágangurinn verður, heimilar upprekstur 

stóðhrossa. 

11, gr. Ef stóðhross eða sauðfje gengur úr afrjetti á sumrum skal sá, 
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er fyrir ágangi verður, gjöra hreppsnefndaroddvita aðvart um það, og skipar 

hann þá fyrir um rekstur þess til afrjettar. Enginn má reka fjenað þann, er 

úr afrjetti gengur, til sveitar eða á nágranna, Kostnaður viðrekstra þessa 

borgist að !/s hluta af landráðanda en að ?%/s úr sveitarsjóði, eða sveitarsjóðum 

upprekstrarfjelagsins tiltölulega við það, er hver hreppur leggur til gangna 

(sbr. 15. gr.). 
12. gr. Eigi má ónáða fjenað á afrjettum, nje taka þaðan fje eða hross, 

nema málnytupeningur sje, eða tamin hross eða markaðshross. 

IV. Kafli. 

Um fjallskil. 

13. gr. Fjallskilaskyldur er hver fjáreigandi, og hver sem á hross á af- 

rjett, hvort sem hann er búandi eða búlaus. Skal hver leggja til fjallskila á 

þann hátt, er hreppsnefnd fyrirskipar. Heimilt skal hreppsnefnd að meta allan 

fjallskilakostnað upprekstrarfjelagsins til peningaverðs; jafna honum á alla upp- 

rekstrarskylda sauðfjár- og hrossaeigendur upprekstarfjelagsins; skal þá jafnt 

auratal lagt á hvert hross, sen á 3 kindur.  Sjeu leigufærar ær látnar ganga 

með dilkum og reknar á afrjett, skulu hverjar 2 þeirra metast til fjallskila jafnt 

og 3 kindur. Skyldur er hver húsbóndi að inna fjallskilin af hendi fyrir hjú 

sín og aðra heimamennn, gegn endurgjaldi frá fjenaðareiganda. 

14. gr. Skyldur er hver maður að gjöra fjallskil á þeim afrjetti og á 

þau lönd, sem liggja til leitar að lögrjett eða aukarjettum þeim, sem liggja í 

því upprekstarfjelagi, sem fjáreigandi á heimili í Nú notar einhver til upp- 

reksturs annan afrjett eða heimaland, en þar sem honum ber upprekstur, skal 

hann }á gjöra þar fjallskil tiltölulega að hálfu móts við fjallskil annara í því 

upprekstrarfjelagi. Sá er notar land utan upprekstrarfjelags síns, skal hafa til- 

kynnt það hreppsnefndinni í þeim hreppi, þar sem hann á heima, áður 12 vik- 

ur eru af sumri. 
15. gr. Þar sem tveir eða fleiri hreppar nota sama afrjett, skulu hlut- 

aðeigandi hreppsnefndir eiga fund með sjer í 17. viku sumars til að semja um, 

hvernig fjallgöngum skuli baga. Til þess fundar kveður oddviti í þeim hreppi, 

þar sem aðalrjett stendur. Skal þá hver hreppsnefnd leggja fram skýrslu um 

tölu fjár og stóðhrossa manna, í hreppnum, að vorinu, staðfest af hreppstjóra, 

og fer eftir því, hve marga menn hver hreppur leggur til í göngurnar. Meta 

skal til verðs göngur hvers gangaftlokks. Verði ágreiningur um þetta milli nefnd- 

anna, sker sýslunefnd úr því eða oddviti hennar til bráðabirgðar. 

16. gr. Nú eiga nokkrir fjáreigendur að gjöra fjallskil í öðrum hreppi, 

en þeir eru búsettir í, og skal þá hreppstjórinn, þar sem þeir eru búsettir, senda 

hreppsnefnd, er hlut á að máli, skýrslu um fjáreign slíkra manna eftir vorfram- 

tali, áður 14 vikur eru af sumri. 

17. gr. Fjallgöngur skulu hvert haust að minnsta kosti tvennar.  Jafn- 

framt afrjettum skal í fyrri og seinni göngum smala til rjettar afskekkt og víð- 

lend heimalönd, er afrjettarfjenaður gengur í að jafnaði. Allur heimrekstur af- 

rjettarfjenaðar á einstaka bæi, gangnadagana, er stranglega bannaður. #Leiki 

grunur á að fje hafi orðið eptir á afrjettum, hefir hreppsnefndin vald til að skipa
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3 göngur, og ráða menn í þær mót endurgjaldi af sveitarsjóðnum. Þar sem 2 

hreppar eiga upprekstrarland saman, skal hreppsnefndin í þeim hreppi, er nær 

liggur afrjettinum, annast um göngur þessar gegn endurgjaldi af sveitarsjóðum 

upprekstrarfjelagsins. Ennfremur hafa breppsnefndir vald til að láta gjöra ept- 

irleitir á afrjettarlöndum og víðlendum heimalöndum og skulu þær koma sjer 

saman um það við síðari eða síðustu rjett, eða á hausthreppaskilum, og má 

borga þær af hlutaðeigandi sveitarsjóðum. 

18, gr. Allri skylduvinnu og öðrum kostnaði við fjallskil skal hrepps- 

nefnd jafna niður á fjenaðareigendur í tæka tíð. Aðfinningar við niðurjöfnunina 

skal bera upp brjeflega fyrir oddvita hreppsnefndarinnar, áður en fjallskilum er 

lokið, og fer um þær eptir því, sem fyrir er mælt um útsvarskærur í 1. gr. laga 

9. janúar 1880 um breyting á tilskipun 4. mai 1872. 

19, gr. Hreppsnefndin eða kjörinn maður úr nefndinni, er nefnist fjall- 

skilastjóri, kveður hreppsbúa með gangnaboði til fjallskila, nægum tíma áður en 

fjallgöngur byrja. Skal þar nákvæmlega tekið fram, hvað hverjum ber að leggja 

til fjallskila það haust. Ef einhver vanrækir að gjöra þau fjallskil, sem hann 

er kvaddur, til skal hann borga þau eptir mati hreppsnefndarinnar. Þar að 

auki varðar það sektum, er hækka, ef brotið er ítrekað. 

Ekkert má fyrirskipa Í gangnaboðinu, er komið getur í bága við full- 

tryggjandi fjárskil, eða ákveðin rjettarhöld innan sýslu. 

20. gr. Hreppsnefnd eða hreppsnefndir hlutaðeigandi upprekstrarfjelags 

skipa einn duglegan aðalgangnastjóra (fjallkóng) fyrir hvern gangnaflokk, 

Gangnaforinginn skal skipa fyrir, hvernig göngunum skal haga og hafa alla 

stjórn á þeim. Skal hann sjá um, að fjársöfnin sjeu rekin með reglu til rjettar, 

og kveðja menn til, að gæta safnsins, til þess er vöktunar-menn hafa tekið við 

því. Hver gangamaður er skyldur að hlýða gangnaforingja sínum. Öll óhlýðni 

við skipanir hans varðar sektum. 

21. gr. Nú hafa fjáreigendur ráð á fleiri mönnum en einum, og hefir þá 

hreppsnefnd eða fjallskilastjóri vald til að kveðja til gangna þann, sem hæfast- 

ur er, svo og til hvers annars starfa, er útheimtist til góðra fjallskila. Ef ein. 

hver sendir mann í göngur, sem gangnaforingi sannar með vottorðum tveggja 

gangnamanna, að hafi reynzt óhæfur eða ófullnægjandi gangnamaður, er hann 

skyldur að borga gangnaskilin að nokkru eða öllu leyti. Borgun fyrir van- 

rækslu á fjallskilum má verja til að kaupa mann til fjallskilanna, ella falli hún 

í sveitarsjóð eða sveitarsjóði upprekstrarfjelagsins.  Launa má gangnastjóra 

sanngjarnlega annaðhvort með ívilnun í gangnaskilum eða af sveitarsjóðum upp- 

rekstrarfjelagsins: en vanræki hann skyldur sínar, varðar það hann sektum. 

22. gr. Ef fjáreigandi hefir engan hæfan mann til gangna, og getur 

eigi útvegað hann, skal segja hreppsnefnd eða fjallskilastjóra frá því 6 dögum 

áður, en fjallgöngur byrja, og borgar þá fjáreigandi göngurnar sektalaust. En 

hreppsnefnd eða fjallskilastjóri annast um að útvega mann Í göngurnar fyrir 

sanngjarna borgun. Á sama hátt skal útvega hesta, fæði og annað, sem vantar. 

Fjáreiganda er skylt að borga sanngjarnlega ómök og fyrirhöfn hreppsaefndar, 

eða fjallskilastjóra, við útveganir þessar, ef krafizt er. 
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23. gr, Hreppsnefndir skulu sjá um, að koma upp hentugu skýli fyrir 

gangnamenn á afrjettum, þar sem þess er þörf, og skal kostnaður, er af þessu 

leiðir, greiðast af sveitarsjóðum upprekstrarfjelagsins. 

V. Kafli. 

Um hreinsun heimalanda og fjárgæzln á haustum. 

24. gr. Hver búandi eða landráðandi er skyldur að hreinsa heimaland 

sitt á haustum, svo opt sem hreppsnefnd fyrirskipar, þótt hann eigi þar ekki 

fjárvon sjálfur, 

25. gr. Hreppsnefud eða fjallskilastjóri skal skipa fyrir um reglulegar 
heimalandsgöngur jafnframt hverjum fjallgöngum, undir umsjá tiltekins manns, 

með samlögum búenda, eptir því sem bezt hagar á hverjum stað, og með sam- 

tökum við næstu sveitir, þar sem það á við. Allt það fje og hross, er fyrir 

kemur, skal reka skilvíslega til rjettar þeirrar, er því ber að ganga til. Verði 

ágreiningur um, hvert fje skuli ganga, sker sýslunefnd úr því, eða oddviti henn- 

ar tii bráðabirgða. 

26. gr. Hreppsnefnd skal sjá um, að eptir rjettir á haustin sjeu öll 

heimalönd rækilega smöluð sama dag viku, og að rekstur gangi þá eptir töflu- 

drætti bæ frá bæ, nema hreppsnefnd álíti annað haganlegra. 

21. gr. MHreppsnefndir hafa vald til að fyrirskipa samskonar verði, sem 

nefndir eru í 5, gr, á haustum eptir rjettir, þangað til fje er almennt tekið til 

hýsingar, og gilda um verði þessa sömu ákvæði, sem um vorverðina. 

VI. Kafli. 

Um fjárrekstra bæja á milli haust og vor. 

28. gr. Skyldur er hver búandi að hirða fje það, er finnst í heimalandi 

hans, eptir að fjallgöngum er lokið, og reka til næsta bæjar þá leið, sem það á 

að ganga. Hreppsnefndir hafa vald til að ákveða rekstrarleiðir innanhrepps og 

út úr hreppnum. Sleppi nokkur fjárrekstri, sem á að ganga bæ frá bæ, varðar 
það sektum. Hið sama gildir um fjárrekstra að vorinu. 

29. gr. Ef enginn rekstrarfær maður er heima, er rekstur kemur á bæ, 

ska! rekrarmaður skilja úr fje það, er eptir á að verða, en reki svo reksturinn 

áfram til næsta rekstrarfærs manns, en skylt er þeim, er við rekstri skyldi taka, 

að greiða rekstrarmanni þóknun eptir áliti breppsnefnar. 

VIL. Katli. 

Um rjettir og rjettahöld. 

30. gr. Eptir tillögum hreppsnefnda ákveður sýslunefnd, hvar aðal- 

rjett skal vera, og hvar aukarjett, sömuleiðis undir hverja aðalrjett hver auka- 

rjett heyrir, og ennfremur hvern afrjett og heimalönd ganga skal til hverrar 
rjettar, og ráða sýslutakmörk, nema öðruvísi sje ákveðið. 

31. gr. Allir búendur eru skyldir að vinna að byggingu rjetta og við- 

haldi þeirra, hver að sínum hluta, eptir því sem hreppsnefnd ákveður. Við 

hverja aðalrjett skulu allar jarðir í upprekstrarfjelaginu eiga nægilegt dilksrúm



127 

hver fyrir sig, eða fleiri í samlögum, og ern ábúendur jarðanna skyldir að kosta 

byggingu dilkanna og viðhald þeirra eptir rjettri tiltölu. Ennfremur skulu vera 

sjerstakir dilkar, einn eða fleiri, fyrir fje úr öðrum hreppum, er hlutaðeigandi 

hreppar byggi og viðhaldi á sinn kostnað. Þar sem hlutaðeigandi hreppsnefnd- 

um bykir við þurfa, skal upprekstrarfjelagið eiga við hverja aðalfjárrjett sjer- 

staka hrossarjett, er byggð sje og viðhaldið, eins og fjárrjettin, á kostnað þess. 

32. gr. Hreppsnefndir skulu sjá um, að rjettir sjeu vandlega byggðar 

og vel viðhaldið, einnig að allir dilkar við þær sjeu í gildu standi kveldið áður 

en rjettað er. Vanræki einhver að vinna að rjettar eða dilks byggingu. má 

hreppsnefnd útvega mann til þess á hans kostnað. 

33. gr. Hreppsnefndir skulu skipa duglegan rjettarstjóra við hverja 

aðalrjett og aukarjett og má telja rjettarstjórnina með gangnaskilum. #Rjettar- 

stjóri skal vera kominn til rjettar í tæka tíð hvern rjettardag.  Skipar hann 

fyrir, hvernig fjárdrætti skal haga, og heldur mönnum til starfa. Hann bannar 

stranglega alla óreglu, er veldur hindrun við rjettarstörfin. Sýni nokkur í 

rjettinni óhlýðni gegn skipunum hans, varðar það sektum. 

34. gr. Rjettarstjóri skal skipa áreiðanlega menn til að rannsaka fje 

utansveitarmanna, áður en það er rekið frá rjettinni. Hreppsnefnd, eða fjall- 

skilastjóri skal við hvert dilksfjelag skipa dilkstjóra, til að vera rjettarstjóra til 

aðstoðar við rjettarstörfin. Enginn má hleypa út úr dilk fyrr en rjettarstjóri leyf- 

ir, enda sje þá allt fje komið í rjett og fjárdrætti því nær lokið. 

35. gr. Rjettarstjóri annast um, að ómörkuð lömb sjeu hirt í rjettinni 

og dregin í dilk sjer, svo að eigendum gefist kostur á að láta lambsmæður 

helga sjer þau. Að afloknum rjettum, selur hreppstjóri ala ómerkinga, er eigi 

hafa fundið mæður. Við aukarjett má engan ómerking selja. Enginn má helga 

sjer marklausa kind af fjárbragði sínu. Rjettarstjóri kveður menn til að skoða 

úrtining vandlega eptir markaskrám í fyrstu sem síðari rjettum, og mega þeir 

eigi yfirgefa þann starfa, fyr en lokið er. Allir fjáreigendur skulu gæta þess, 

að fje þeirra verði eigi eptir í úrtíningi. Þegar búið er að skoða úrtíníug Í fyrstu 

rjett, skal fjallskilastjóri í þeim hreppi, þar sem aðalrjett stendur, koma honum 

í gæglu milli rjetta, og telst hún með gangnaskilum. 

36. gr. Frá hverri aukarjett skulu tilkvaddir menn reka úrtíning tafar- 

laust til aðalrjettar, svo að hann sje þangað kominn, áður fjárdrætti er lokið. 

3%. gr, Í fjárrjettum má enginn afmarka fje án þess að hann jafnframt 

skýri fvrir hreppstjóra, hverja heimild hann hefir til afmörkunarinnar. Hrepp- 

stjóri skal samstundis rita hjá sjer nafn hins fyrra eiganda kindarinnar, ef hann 

ekki er viðstaddur, og mark hennar áður en því var breytt, og undir hvers 

mark hún er mörkuð. 

VIII. Kafli. 
Um hirðing fjár og hrossa í utanhreppsrjettum. 

38. gr. Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skal skipa hæfa menn til að fara 

í rjettir, á hreppaskil og að vera við úrtíningssölu annara sveita, þar sem helzt 

eru fjársamgöngur, til að hirða þar fje og hross hreppsbúa sinna. Hafi sá, sem 

gjört er að skyldu að leggja til tjeðra starfa, engan hæfan mann til að inna þau 
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af hendi, hefir hreppsnefnd eða fjallskilastjóri vald til að kveðja til þess hvern 
þann, sem hæfastur er í hreppnum, annaðhvort í mannaskiptum eða gegn fullu 

endurgjaldi frá þeim, er tillaginu á að svara,  Reynist sá, sem sendur er að 

hirða fjenað utanhrepps, ónýtur eða ófullkominn til þess starfa, gilda um hann 
ákvæði 21. gr. um ófullkominn gangnamann. 

39. gr. Sá maður, sem sendur er til að hirða fje í rjettum eða á hreppa- 
skilum annara sveita, má eigi fara þaðan, fyrr en búið er að skoða úrtíning 
vandlega eptir markaskrám. Sannist það, að hann láti þar verða eptir fje eða 

hross sveitunga sinna, sem er með glöggu skrásettu marki, varðar það sektum 

og skaðabótum, nema málsbætur sjeu. 

IX. Kafli. 

Jm smölun, rjettun og hirðingu hrossa. 

40. gr. I sidari göngum á haustin skal ásamt fje smala stóðhrossum af 
afrjettum, og úr heimalöndum og rjetta þau í síðari rjett annaðhvort á undan 

eða að afloknum fjársundurdrætti. Undanþága veitist frá þessum ákvæðum, et 

meiri hluti hreppsnefndar eða hreppsnefnda telur annað hagfeldara, sem þó 

aldrei má kema í bága við næstliggjandi upprekstrarfjelög. 

41. gr. Stóðhross skulu dregin sundur í aukarjettum og aðalrjettum; 

skal úrtíningur sá, er verður í aukarjettum, rekast tafarlaust til aðalrjettar. 

Þau hross, sem eptir verða óhirt, þegar sundurdrætti er lokið, skulu meðhöndl- 

ast sem óskilafje eptir reglugjörð þessari, þó skulu þau seljast með þriggja vikna 

auglýsingarfresti fyrir söludag og sex vikna innlausnarfresti eptir söludag; ekki 

eru hross í ábyrgð kaupanda fyrr en að innlausnarfresti liðnum. Gjaldfrestur á 

söluverðinu sje einnig sex vikur.  Vöktunarkaup fyrir hvert þeirra hrossa má 

ekki yfirstíga 20 aura um sólarhringinn. Hið sama gildir og um þau hross, er 
koma fyrir eptir seinni rjettir, en vöktunarkaup þeirra má ekki yfirirstíga 10 

aura, nema hrossin komi á hús og hey. 

42. gr. Finnist hross á afrjettum eða fjarri byggðum, eptir að hin fyr- 

irskipaða hrossasmölun hefir fram farið, skal hreppsnefndin í þeim hreppi, þar 

sem finnandi á heima, ákveða smölunar- eða björgunarlaun eptir atvikum, sem 

greiðist af sveitarsjóði þess hrepps, þar sem eigandi á heima. Þessu mati má, 

ef ágreiningur verður, skjóta til sýslunefndar. 

X. Kafli. 
Um meðferð óskilafjenaðar. 

43. gr. Eftir að lokið er töfludrætti í síðari eða siðustu rjett, skal þar 

afhenda úrtíninginn hreppstjóra í þeim hreppi þar sem aðalrjett stendur. Hrepp- 

stjóri skal þá með tveimur markglöggum og áreiðanlegum mönnum, er hlutað- 

eigandi hreppsnefnd eða hreppsnefndir hafa þar til kjörið, skrifa upp mörk, ald- 

ur, lit og auðkenni á hverri sauðkind, svo rjett og hreinskilið sem framast má 

verða. Skal hreppstjóri síðan setja óskilafjeð ítrygga vöktun gegn vöktunkaupi, 

er aldrei má yfirstíga ð aura um sólarhringinn, til í okt. (eða til næsta dags, 

sje 7. oktbr. helgur dagur, eða ef veður bannar þann dag). Skal sá dagur vera 

almennur söludagur á öllu óskilafje í sýslunni. Sala óskilafjárins skal ávallt
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fram fara við aðalrjett, eða bæ á jörð þeirri, þar sem adalrjett stendur,ef mögu- 

legt er. Að því er Bólstaðarhlíðarhrepp snertir, má hreppstjóri í samráði við 

hreppsnefnd tiltaka einhvern annan sölustað, er haganlezri þykir en rjettin, og 

skal hreppstjóri hafa auglýst þann stað eitt skifti fyrir öll í opinberu auglýs- 

ingablaði 2 mánuðum áður en fyrstu rjettir byrja, eftir að reglugjörð þessi 

öðlast gildi. Borgun fyrir þessa auglýsingu greiðist af sveitarsjóðnum. 

44, gr. Við sölu óskilafjár er enginn innlausnarfrestur. Þó skulu hrút- 

ar, sem eftir áliti hreppstjóra og söluvotta eru hæfir til kynbóta svo og forustu- 

sauðir, seldir með 4 vikna innlausnarfresti. Um borgunarfrest og ábirgð gilda 

sömu ákvæði og í 41 gr. 

45. gr. Ef óskilafje og hross koma fyrir af fjalllöndum eða í heimahög- 

um eptir rjettir, skal tafarlaust afhenda það breppstjóra. Finnist eigendur að 

slíku fje, í næstu hreppum, eptir markaskrám, skal hreppsstjóri hlutast til um, að 

þeim gefist kostur á að vitja þess. En sá fjenaður, sem eigi þekkist eða enginn 

getur helgað sjer, svo sem kaleyrt fje, eyrnalaust eða marklaust, eða hross 

með vafamarki, skal seldur við uppboð, er auglýst sje með nægum fyrir. 

vara. 
46. gr. Finnist óskilakind í fjé manna eptir að fje er almennt tekið 

til hýsingar, skal eiganda kindarinnar gjöra aðvart um að vitja hennar, sje 

hann í næstu hreppum. Verði að selja slikt óskilafje, borgast ekkert gæzlukaup 

fyrir það, og ber sá, er það finnst hjá, sölukostnaðinn, nema Imálsbætur sjeu. 

47. gr. Fyrir lok hvers árs skal hreppstjóri senda manni, sem kosinn 

er af sýslunefnd, greinilega lýsingu á öllu óskilafje, er selt hefir verið í hreppn- 

um. Hinn kjörni maður sendir endurrit af lýsingum þessum til birtingar í blaði, 

er flytur almennar auglýsingar. Í prentunarkostnað og ómakslaun bera hon- 

um 20 aurar fyrir hverja kind, er hreppstjóri skal senda honum með mark- 

lýsingunni. 

48. gr. Af andvirði óskilafjár þess, er selt verður borgist: 

a. gæzlukaup, 

b. sölulaun og innheimtulaun, 

c. prentunarkostnaður marklýsinga, 

d. fundarlaun eða björgunarlaun. 

Að öðru leyti greiðist fjárverðið til eiganda, ef hann innan september- 

loka næst á eptir sannar eignarrjett sinn. Annars fellur verðið í sveitar- 

sjóð, eða sveitarsjóði upprekstrarfjelagsins, að rjettri tiltölu við fjárfjölda. 

KI. Kafli. 
Um eptirleitir einstakra manna. 

49. gr. Þegar hinum fyrirskipuðu fjárleitum í hverri sveit er lokið, skal 

þeim, er vilja, heimilt að gjöra eptirleit, þó með samþykki meiri hluta hrepps- 

nefndarinnar, en þar sem fleiri hreppar ern í sama upprekstrarfjelagi, skal leita 

samþykkis þeirrar hreppsnefndar, sem nær er afrjettinum, og semur hún þá um 

hversu mikinn hluta þeir skuli fá af verði hins fundna fjár, sem þó ekki má yí- 

irstíga helming verðs.  Fje það, sem finnst í eptir-leitum, skal virða af tveimur 
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skynsömum og óvilhöllum mönnum, er hreppsnefndin útnefnir. Borgun fyrir 

eptirleitarfje greiðist af sveitarsjóði þess hrepps, þar sem eigandi á heimili. Hið 

sama gildir um fje það, er kemur eptir seinni rjettir úr öðrum sýslum, hvort 

heldur er eptirleitarfje eða ekki. Eptirleitarfje, sem á heima utan sýslu, 

skal selt við opinbert uppboð, ef nauðsyn er til vegna fjarlægðar, og fær eig- 

andi það, sem er afgangs fundar- og uppboðslaunum.  Björgunarlaun þess fjár, 

sem næst úr ógönguklettum, á hvaða tíma árs sem er, ákveðist af hreppsnefnd- 

inni og greiðist á sama hútt. Fyrir heimanað sloppið fje, sem finnst í eptir- 

leitum, borgi eigendur eptir mati hreppsnefndar. Skylt er að hver fjáreigandi 

auðkenni með glöggu merki, er eigi máist af, allt sitt fje á haustum, jafnóðum 

og það heimtist. Vanræki fjáreigandi að auðkenna þannig fje sitt, skal hann 

borga fyrir hverja sína kind, er á afrjettum finnst í eptirleitum,sem heimt væri 

og heimanað sloppin. 

XII. Kafli. 

Um fjármörk. 

50. gr. Fje skal draga eftir mörkum. Það er skylda hvers fjáreiganda 

að hafa glöggt markeinkenni á öllu sínu fje og sýslu. og hreppsbrennimörk á 

öllu hyrndu fje. Syslunefnd skal svo opt sem þurta þykir, og að minnsta kosti 

5, hvert ár, láta prenta markaskrá fyrir alla sýsluna. Skal sjerhver markeig- 

andi koma marki sínu í hana og borga fyrir það í prentkostnað, það sem sýslu- 

nefndin ákveður, en hvert heimili skal fá ókevpis eitt eintak af markaskránni. 

Markið helgar markeiganda kind, sem markið ber, nema full sönnun komi fyrir 

að annar eigi. Kind, sem ekki ber fullkomið mark manns, er heimildarlaust að 

draga sjer, þótt lítið eitt vanti á fullt mark. Ef kind hefir eyrnamark eins 

manns, en hornamark eða brennimark annars manns, þá skal sá talinn eigandi, 

sem á hornamarkið eða brennimarkið, og skal hann þó, ef eigandi eyrnamarks 

krefst þess, gjöra grein fyrir, hvernig hann er að benni kominn. Kind sem hef- 

ir eyrnamark eins manns, hornamark annars og brennimark hins þriðja, skal 

talin eiun þess, er brennimarkið á; þó skal hann, ef eigendur hinna markanna 

krefjast þess, gjöra grein fyrir, hvernig hann hefir eignazt kindina. Nú er kind 

ómörkuð eða afeyrð, eða á henni er óslöggt mark eða mýjetið, og vill maður þá 

eigna sjer hana af líkum, þá skal hann skýra hlutaðeigandi hreppstjóra frá. 

Hreppstjóri kveður þá til fjóra skynsama og óvilhalla menn, er skulu ásamt 

honum sjálfum skoða kindina o:; meta líkur þær og ástæður, er hinn hefir til 

síns máls. Ef þeir þá allir í einu hijóði kveða upp þann úrskurð, að það sje 

miklu líklegra, að hlutaðeigandi eigi kindina, heldur en hann eigi hana ekki, þá 

má hann hirða hana sem sína eign, ella telst hún með óskilafje. Þessi ákvörð- 

un nær eigi til ómerkinga, er ær helga sjer. Rjett er að forustufje, sem á af- 

rjett gengur, hafi til auðkennis bjöllu eða bjöllukeng í horni. 

ÐI. gr. Ef menn nota mörk, sem eigi eru prentuð í markaskrá sýslunn- 

ar, t. d. þeir, er flutzt hafa úr öðrum sýslum, skulu þeir ýsa mörkum sinum á 

vorhreppaskilum fyrir hreppsnefndinni þar, sem þeir eru búsettir. Mörk þessi 

skal hreppsnefnd skrifa upp og senda, áður 10 vikur eru af sumri, til hrepps-
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nefnda í nálægum hreppum, innan sýslu og utan, þar sem helzt eru fjårsam- 89 

göngur. Þeir sem vanrækja þetta eða hirða eigi um að láta prenta mörk sín í 

markaskrá sýslunnar, mega búast við, að farið sje með fje þeirra sem óskilafje, 

og sæti þar að auki sektum. 

XIl. Kafli. 

Um rekstur á sölufje. 

52, gr. Allt fje í sölufjárrekstrum skal vera merkt með skýru rekstrar- 

merki, er sje svo glöggt, að það sjáist tilsýndar í björtu, og svo traust, að það 

máist eigi af, þótt votviðri gangi. 

53. gr. Svo skal rekstrum haga, að sem minnstur bagi verði að, þeim 

er þau lönd eiga, sem um er rekið eða í er áð, Varast skal að rekstrar lendi 

saman víð annað fje. Eigi má halda áfram með rekstra úr því farið er að 

skyggja, nema brýn nauðsyn beri til; svo má og aldrei leggja npp með rekstra 

fyrr en markljóst er orðið. 

ð4. gr. Nú ber svo víð, að öðru fje lendir saman við rekstur; skal þá 

strax á næsta bæ við það, er rekstrarmenn eða aðrir hafa orðið þess varir, 

draga það fje úr rekstrinum, og gæta þess vandega, að engin kind verði eptir, 

er eigi á í honum að vera; skal þá sem endrarnær, er viðstaða verður og 

rekstrartjeð dreifir sjer til muna, telja rekstrarfjeð. Enginn, sem á bænum er 

viðstaddur, og til þess er fær, má skorast undan að kanna rekstur ásamt rekstr- 

armönnum, og ber yfirmanni rekstrarins að greiða þóknun eptir úrskurði sýslu- 

manns, ef á greinir; en aðgang á hann að eigendum fjárins með þá borgun, ef 

honum hefir eigi sjálfum verið um að kenna. Sjá skulu rekstrarmenn um að 

fje það, er saman víð hefir komið, komist í átthaga sína, eigendum kostn- 

aðarlaust. 

55. gr. Verði rekstrarmenn sannir að því, að hafa tekið fje aunara f 

rekstur heimildarlaust, skal yfirmaður bæta eigendum það að fullu, eptir sam- 

komulagi, eða eptir mati óvilhallra manna, er sýslumaður kveður til þess, ef 

með þarf. Sannist það, að slíkt hafi verið gjört af skeytingarleysi, varðar það 

auk þess sektum. 

56. gr. Hvort sem rekstrarmenn eru fleiri eða færri, skal ávalit einn 

vera yfirmaður, er annist um að þessum rekstrarreglum sje hlýtt, og ber hann 

ábyrgð á því gagnvart þeim, er kynni að kæra, en hann á aptur aðgang að 

samrekstrarmönnum sínum, ef þeim er um að kenna. 

XIV. Katli. 
Amenn ákvæði. 

ð7T. gr. Eigi má svelta fjenað við fjárrjettir nje í rekstrum frekar en 

minnst verður hjá komizt; eigi má heldur misþyrma honum á nokkurn hátt í 

fjallgöngum, rekstrum til heiða, bæjarrekstrum eða heimalandasmölun; sjerstak- 

lega er bannað að hundbeita fjenað í rekstri eða smölun, að óþörfu. Brot gegn 

þessu varði 5--50 kr. sekt, nema þyngri hegning liggi við. 

58, gr. Brot gegn reglugjörð þessari varða 1--80 kr. sekt, nema þyngri
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hegning liggi við eptir öðrum lögum. Skal uppljóstrarmaður, ef nokkur er, 

hljóta helming af sektafjenu, en hinn helmingurinn falli í sveitarsjóð eða sveit- 

arsjóði hlutaðeigandi upprekstrarfjelaga. 

59. gr. Med mål þau, sem rísa út af brotum gegn reglugjörð þessari, 

skal farið sem opinber lögreglumál; þó má, ef hlutaðeigendur koma sjer 

saman um það, skjóta einstökum ágreiningsatriðum til endilegra úrslita sýslu- 

nefndarinnar. 

Með reglugjörð þessari er numinn úr gildi reglugjörð fyrir Húnavatns- 

sýslu um fjallskil o. s. frv. frá 2. júní 1892. 

Amtsráð Norðuramtsins, 21. júní 1898. 

Páll Briem. 

Fiskiveiðasamþykkt. 
Sýslunefndin Í Strandasýslu hefir samkvæmt lögum 14. desbr. 1877, um 

ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum, og lögum 4. desbr. 1886, 
um breyting á fyrnefndum lögum, gjört eptirfylgjandi 

SAMÞYKKT, 
sem hefir inni að halda breyting á 1. gr. samþykktar um hákarlaveiðar á opn- 
um skipum í Strandasýslu, frá 20. okt. 1888, sbr. samþykkt 31. ágúst 1895. 

Á. tímabilinu frá 1. desember til 10. marz ár hvert má enginn, sem 
stundar hákarlaveiðar á opnum skipum í Strandasýslu, sleppa neinu af hákarli 
í sjó (skrokkum eða innýflum), án þess lífsnauðsyn liggi við. 

Samþykkt þessi er hjermeð staðfest til þess að öðlast gildi 1. des. 
ember 1898. 

Islands Vesturamt, Reykjavík 30. júlí 1898. 

J. Havsteen. 

Reikningur. 
yfir tekjur og gjöld þúsundáraafmælissjóðs Eyjafjarðar 1897. 

Tekjur: 

1. Gjöf frá fyrrum sýslumanni Skúla Thoroddsen og konu hans 

Theódóru Thoroddsen . „2... kr. 1000 00 
2. Vextir tilM/(6 090 2 eee ere 4 33 

kr. 1004 33 

Gjöld: 

1. Í skuldabrjefum gegn fasteignarveði 0... kr. 1000 00 

2. I SjÓði ere Te er re mm 4 33 

"kr. 1004 33 

Skrifstofu Norðuramtsins, 15. jan, 1898, 

Páll Briem.
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Reglugjörð 
fyrir Strandasýslu, um refaeyðingar, fjaliskil og fl. 

Amtsráðið í Vesturamtinu gjörir kunnugt: Samkvæmt lögum 22 
marz 1890, um löggiltar reglugjörðir sýslunefnda, og lögum 24, nóv. 1893, um 
breyting á fvrnefndum lögum 22. marz 1890, er hjermeð staðfest og löggilt eft- 
irfylgjandi 

REGLUGJÖRÐ, 
sem hefir inni að halda öreytingar á reglugjörð fyrir Strandasýslu, 14. júlí 1893; 
um refa eyðingu, notkun upprekstrarlands, fjallskil, rjettahöld og fleira, og skal 
reglugjörðin öðlast gildi |. september 1898. 

1. gr. 

Fyrir að finna gren getur hreppsnefnd greitt allt að 4 króna þóknun, 
er henni þykir ástæða til þess. En fyrir að tilkynna hreppsnefnd eða ráðnum 
skotmanni, að gren sje fundið, skal Jafnan greiða hæfilega þóknun. 

Þá er hreppsnefndinni þykja sjerstakar ástæður til þess, hefir hún heim- 
ild til að ráða menn til grenjaleita og launa þeim fyrirhöfn sína úr sveitarsjóði, 
skal skotmaður ávallt vera með í slíkri leit. 

2. gr. 
Hreppsnefnd hefir heimild til að heita verðlaunum fyrir að vinna bit- 

varg og greiða þau úr sveitarsjóði. 

1. og 6. gr. í hinni núgildandi reglugjörð 14. júlí 1893, eru hjer með úr 
gildi felldar. 

ÁAmtsráð Vesturamtsins, Reykjavík 14. júlí 1898. 
J. Havseen. 

Styrkur úr landssjóði. 
20. ágúst var samkvæmt auglýsingu landshöfðingja 28. oktbr. 1893 (Stj.tið. 1898 B. bls. 

136—138) úthlutað styrk þeim, sem ræðir um í 10. gr. C. 4. b. í fjárlögunum fyrir árin 1898 og 
1899 til eptirnefndra 105 búnaðarfjelaga, sem sent höfðu bónarbrjef til landshöfðingja í tæka tið og að 
öðru leyti fullnægt skilyrðum þeim, sem sett eru í nefndri auglýsingu, svo sem hjer segir: 

Á. Búnaðarfjelög í Suðuramtinu. 
Nöfn búnaðarfjelaganna Dagsverk tekin Styrkur 

til greina kr. a. 
1. Jarðræktarfjelag Reykjavíkur ......... 1696 545 90 
2. Búnaðarfjelag Seltjarnarneshrepps ....... 589 189 60 

3. — Garðahrepps „0... 501 161 26 
4. —— Vatnsleysustrandarhrepps . . . .. 1557 501 20 
5. —— Mostells- og Kjalarneshrepps . . . (1899 450 30 
6. —— Kjósarhrepps . .. 1061 341 50 
1. Búnaðarfjelag Njarðvíkurhrepps ........ 299 96 24 

8. —— Hraungerðishrepps. ....... 160 öl 50 
9. -— Villingaholtshrepps ....... 814 262 00 
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Olfushrepps . 

Gnupverjahrepps . 

Stokkseyrarhrepps . 

Skeidahrepps 

Gaulverjabæjarhrepps . 

Jarðabótafjelag Biskupstungna . 

Búnaðarfjelag Hrunamannahrepps 

Grimsneshrepps 

Asólfsskálasóknar 
Austurlandeyja 

Framfarafjelag Vestmannaeyja 

Búnaðarfjelag Dyrhólahrepps. 

Hvammshrepps 

Austureyjafjallahrepps 

InnriAkraneshrepps 

Skilmannahrepps . 

Hvalfjarðarstrandahrepps 

Skorradalshrepps 

Andakilshrepps 

Hálsahrepps . 

Reykdæla . 

Lundareykjadals . 

Leirár- og Melahrepps 

Dagsverk tekin 

til greina. 

834 

248 

1629 

575 

982 

866 

621 

1730 

176 

1819 

240 

DAS 

875 

192 

529 

297 

103 

315 

„B. Búnaðarfjelög í Vesturamtinu. 

Búnaðarfjelag Alptaneshrepps 

Stafholtstungnahrepps . 

Hvitårsiduhrepps .... 

bverårhlidar og Nordurårdalshr. 

Borgarhrepps 

Hraunhrepps 

Miklaholtshrepps 

Kolbeinsstaðahrepps 

Nesdrepps innan Ennis. 

Staðarsveitar . 

Skógarstrandarhrepps 

Helgafellssveitar . 

Hörðudalshrepps 

Fellsstrandarhrepps 

Hvammshrepps 

Miðdalahrepps . 

Rauðasandshr. . 

Múlahrepps 

Tálkufirðinga . 

Ögurhrepps . 

Eyrarhrepps . . 

Reykjartjardarhrepps . 

Kirkjubólshrepps . 

Bæjarhrepps . 

Hrófbergshrepps . 

491 

168 

471 

453 

362 

312 

306 

392 

343 

261 

504 

692 

997 

167 

446 

1334 

539 

367 

112 

201 

469 

345 

371 

443 

192 

Styrkur, 

kr. 

268 

19 

524 

120 

316 

278 

199 

556 

56 

585 

ví 

1í6 

281 

GI 

170 

95 

226 

101 
909 

256 

76 

120 

1520 

ae 

44. 

S3 

33 

70 

08 

74 

90 

B4 

€5 

50 

25 

40 

00 

80 

30 

60 

30 

40 

14 

20 

60 

00 

10 

20 

10 

20 

62 

69 

95 
04 

ål 

58 

79



19. 

—— Saurbæjarhrepps . 

—— Súðavíkurhreppur 

—— Mýrahrepps 

Jarðræktarfjelag Óspaksey rarhrepps 

Dagsverk tekin 

til greina. 

658 

410 

156 

203 

C. Binaðarfjelög í Norðuramtinu: 

Búnaðarfjelag YtraTorfastaðahrepps 

—— FremriTorfastadahrepps 

—— Svinavatnshrepps 

— Þorkelshólshrepps 

—— Kirkjukvammshrepps . 

—— Engihlidarhrepps 

—— Þverárhrepps 

—— Vindhælishrepp 

—— Bólstaðahliðarhrepps . 

—— Torfalækjarhrepps 

—— Sveinstaðahrepps . 
—— Staðarhrepps í Skagafjarðarsýslu 

—- Áshrepps 

Rípurhrepps . BA 

—— Staðarhrepps Í Húnavatns 

- — Akrahrepps 

— Seiluhrepps 

—— Lýtingsstaðahrepps . 

— Hólahrepps 

— Svarfdælinga 

— Saurbæjarhrepps . 

Framfarafjelag Hrafnagilshrepss 

—— Oxndælinga . 

Jarðabótafjel Akureyrar . 

Búnaðarfjelag Glæsibæjar 

Framfarafjelag Arnarneshrepps . 

— Auðbrekkinga. 

—— Öngulstaðahrepps 
Jarðabótafjelag Reykdæla 

Búnaðarfjelag Svalbarðsstrandar 

Jarðabótafjelag Húsavíkur 

Framfarafjelag Grýtubakkahrepps . 

Búnaðarfjelag Fnjóskdælinga . 

—— Viðvíkurhrepps 

— Hofshrepps . 

Jarðabótafjelag Skútustaðahrepps . 

Bunadarfjelag Ljøsavatnshrepps . 

—— Keldhverfinga . 

989 

D. Búnaðarfjelög í Austuramtinu: 

Búnaðarfjelag Tunguhrepps 

— Fljótsdælinga 

276 

273 

Styrkur. 

318 : 

170 2 

198 9 

205 

217 

70 

178 £ 

120 í 

109 

93 

107 

19 

213 

55 

107 

97 % 

130 

130 

103 £ 

152 5 

1.2 

161 : 

89 

96 ; 

363 

71 

250 

162 

205 

148 

181 

394 

102 

74 

136 

205 

86 

"5889 

88 

ST 

a. 

ib 

96 

21 

33 
EN en 

41 

22 

67 

70 

21 

44 

99 

99 

15 

35 

90 

70 

88 
87 
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Dagsverk tekin Styrkur 
til greina. kr. a. 

3. — Breiðdalshrepps... 194 62 44 
—— Eiðaþinghár. . ..... . 240 77 24 

5. -— Fellahrepps 0. . 402 129 39 
6, —— Skriddalsbrepps ........ 141 55 03 

"500 80 

Lausn frá embætti, embættaskipan ím. ni. 

a. Lausn frá embætta. 
12, septbr. var síra Lúðvíg Knúðsen á Þóroddsstað í Köldukinn veitt lausn frá prests- embætti hans, frá 30. júní 1898 að telja, án eptirlauna. 

b. Embættaskipun og sýslana. 
2. ágúst var læknaskólakandídat Magnús Jóhannsson settur at landhsöfðingja til þess 

fyrst um sinn að þjóna 9. læknishjeraði Íslands, frå 1. oktbr. 1898 að telja. 
12. septbr. var aðstoðarprestur síra Magnús Þorsteinsson af landshöfðingja skipaður 

prestur til Landeyjaþinga 
S. d. var skipstjóri Páll Halldórsson af landshöfðingja skipaður annar kennari við stýrimannaslólann 1 Reykjavík, frá 1. oktbr. 1898 að telja. 

Óveitt embætti og sýslan 

Hof í Vopnafirði í Norðurmúlaprófastsdæmi. Metið kr. 2960,57. Veitist frá far- 
dögum 1899. 

Prestsekkja er í brauðinu, sem nýtur eptirlauna af því samkvæmt lögum 3. oktbr. 1884. 
Á brauðinu hvíla 2 embættislán til húsabóta; annað að upphæð 2700 kr., sem afborgast á 21 árum með 100 kr. árlega auk vaxta, og hitt 256 kr., sem afborgast á 20 árum með kr. 12,80, 

auk vaxta. 

Auglýst laust 5. septbr. 1898, 
Umsóknarfrestur til 20. nóvbr. 1898. 
Þóroddstaður í Kínn í Suðurþingeyjarprófastsdæmi. Metið kr. 1005,18.  Veitist frá 

farlögum 1899. 

Uppbótin til brauðsins kr. 200, er með ráðherrabrjefi 1. júlí 1891 útlögð í jörðum. 
Auglýst laust 19. september 1898. 

Umsóknarfrestur til 20. nóvember 1898 
Sýslanin sem prestur holdsveikraspítalans í Laugarnesi. Árleg þóknun 200 kr. 
Umsóknir um sýslan þessa, stýlaðar til landshöfðingja, sendast amtmanninum yfir Suður. 

amtinu og Vesturamtinu. 

Umsóknarfrestur til 7. oktbr. 1898. 

Heiðursgjafir, 

31. ágúst veitti landshöfðingi bændunum Árna Þorvaldssyni á Innra Hólmi í Borgarfjarðar. 
sýslu og Vigfúsi Jónssyni á Vakursstöðum i Norðurmúlasýslu heiðursgjöf af styrktarsjóði Kristjáns 
konungs hins níunda, 140 kr. hvorum, fyrir framúrskarandi duguað og framkvæmdir í jarðabótum.



Stjornartidindi 1898, B, 9. 137 

Utkomid í A-deild Stjórnartíðindanna. 

Auglýsing um að viðauki við lyfjaskrána skuli í lög leiddur á Íslandi, 

undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir Ísland 2. septbr. 1898 (A. nr. 16, bls. 62--63). 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tíl landshöfðingja um þingsályktun um frímerki. 

Þjer hafið, herra landshöfðingi, með þóknanlegu brjefi yðar, dagsettu 18. nóvbr. Í. 

á., sent hingað þingsályktun um frímerki, samþykkta af báðum deildum alþingis 

1897, og er þingsályktunin þannig: 

„Alþingi ályktar að skora á stjórnina að búa til ný íslenzk frímerki, að 

einhverju leyti frábrugðin núgildandi frímerkjum, t. a. m. þannig að orðið „Ís- 

landc verði prentað á almennum frímerkjum í beinni línu, en á þjónustufrímerkj- 

um í boginni línu, eða verðtalan sett eigi aðeins í miðjuna, heldur og í hornin, 

og annaðhvorf innleiða þau samhliða núgildandi íslenzkum frímerkjum, meðan 

þau frímerki endast, sem nú eru til, eða gera núgildandi frímerki ógild, um leið 

og nýju frímerkin verða innleidd<. 

Hafið þjer í áðurnefndu brjefi yðar, með skírskotun til brjets ráðaneytisins 

frá 10. oktbr. 1896 (Stj.tíð. 1896, B. bls. 218—220), tekið það fram, að, með því 

að hin umrædda ráðstöfun virðist miða aðeins til þess að útvega landssjóði 

aukalegar tekjur, virðist umgetin þingsályktun þannig vaxin, að hún verði eigi 

tekin til greina, samkvæmt því, sem sagt er í áðurnefndu brjefi ráðaneytisins. 

Ráðaneytið hefir skrifazt á við aðalstjórn póstmálanna og hefir hún skir- 

skotað til viðauka við II. kafla 1. gr. 1. málsgrein í heimspóstsamþykktinni, 

sem samþykktur var á póstfundinum í Washington, til þess að koma í veg fyrir 
upptöku nýrra frímerkja, þegar breytingin væri eigi gjörð til póstþarfa eða af 

öðrum gildum ástæðum. Hin umgetna 1. málsgrein í 1. gr. Il. kafla  póstsam- 

þykktarinnar er þannig: 

„Frigerð hverskonar sendinga á sjer því aðeins stað að notuð sjeu 

þau póstfrímerki, er út eru gefin til almennra póstsendinga í landi því, er 

sendingin er frá þvi. 

Viðaukinn við þetta ákvæði er þannig. 

„Þó er ekki heimilt, að nota í milliríkjapóstþjónustunni póstfrimerki, 

er gefin eru út af ástæðum, sem aðeins snerta það land, er frímerkin eru 

gjörð í því, svo sem hin svokölluðu minningarfrímerki (jubileumsfrímerki), 

er aðeins eiga að gilda um tima, og því um líkte. 

Samkvæmt þessu hefir aðalstjórn póstmálanna látið það álit sitt í ljósi, að eigi 

beri að sinna áskorun alþingis, að því viðbættu, að hin danska póststjórn geti 

eigi fremur veitt aðstoð sína við gjörð þeirra frímerkja,sem hjer er um að ræða, 
heldur en við frímerkjagjörð þá, er fyrirhuguð var 1895, og um er rætt í áður- 

nefndu brjefi ráðaneytisins, 

Með því að ráðstöfun sú, er alþingi óskar eptir, eigi miðar til póstþarfa, 

24. dag oktbr.m. 1898. 

Reykjavík. Ísafoldarprentamiðja
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eptir bvi sem sjå må af umrædunum å alpingi, nje yfir höfuð til neins annars 

en að auðga landssjóð og einstaka frímerkjakaupmenn og safnendur, þá verður 

og ráðaneytið að halda fast við skoðun þá, er fram er sett í brjefi þess frá 10. 

oktbr. 1896, að ekki megi nota þannig, sem hin umrædda þingsályktun ætlast 

til,rjett þann, er Ísland hefir sem sjálfstætt póstland til að gefa út eigin frímerki 

og að hin umgetna þingsályktun sje því eigi þannig vaxin, að hana eigi að taka 

til greina. 

Þetta er yður, herra landshöfðingi, hjermeð þjónustusamlega til vitundar 

gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar í B deild Stjórnartiðindanna ásamt 

áðurnefndu brjefi yðar. 

Brjef landshöfðingja. 

Alþingi hefir í sumar eptir löglega meðferð samþykkt þingsályktun, er með henni er 

skorað á stjórnina að búa til ný íslenzk frímerki, sem að einhverju leyti sje frábrugðin nú- 

gildandi frímerkjum, t. a. m. þannig að orðið pÍsland( verði prentað á almennum frímerkjum 

í beinni línu, en á þjónustufrímerkjum í boginni línu, eða að verðtalan verði sett eigi að eins 

í miðjuna heldur og í hornin, og annaðhvort innleiða þau samhliða hinum núgildandi frí- 

merkjum, meðan þau frímerki endast, sem nú eru til, eða gera hin núgildandi frímerki ógild, 

um leið og nýju frímerkin verða innleidd. 

Jafnframt því að senda hjermeð umgetna þingsályktun eins og hún kom frá alþingi og 

í danskri þýðingu, skal jeg láta mjer nægja að taka það fram, að, með því að tilgangur hinnar 

umræddu ráðstöfunar virðist vera að eins sá, að útvega landssjóði sjerstakar tekjur með sölu 

hinna nýju frímerkja til frímerkjasafnenda, virðist umgetin þingsályktun samkvæmt því, sem 

tekið er fram í hæstvirtu brjefi hins háa ráðaneytis frá 10. oktbr. f. á., eigi vera til þess fall- 

in að takast til greina. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir Suðuramtinu og Vesturamtinu um hlunn- 
indi handa sparisjóði. — Utaf beiðni, sem hingað hefir borizt beina leið frá forstöðu- 

12. septbr.nefnd sparisjóðs Árnessýslu (á Eyrarbakka) vil jeg hjermeð endurveita nefndum sjóði 

95 

um 5 ára: tímabil frá 1. þ. m. að telja hlunnindi þau, er ræðir um í tilsk. 5. 

janúar 1874, með þeim skilyrðum, að trygging sú, sem sparisjóðurinn nú veitir, eigi 

rýrni,að ákvæðanna um reikningsskil í lögum sjóðsins verði nákvæmlega gætt, og að 

forstöðunefnd sjóðsins sendi hingað á ári hverju endurrit af ársreikningum sjóðsins 
i því formi, er landshöfðingi fyrirskipar. Svo ber og að senda hingað skýrslu 

um hverja þá breytingu, er verða kann á lögum sjóðsins. 

Þetta er yður, herra amtmaður, hjermeð þjónustusamlega til vitundar gef- 
ið til þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar fyrir forstöðunefnd umrædds 

sparisjóðs. 

Brjaf landshöfðingja til amtmannsins yfir Suðuramtinu og Vesturamtinu um skiln- 
26. septbr.ing á 17. gr. laga nr. 8 frá 13. april 1894. — Í þóknanlegu brjefi, dagsettu 5. f. m.,
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hafid pjer, herra amtmadur, låtid uppi ålit ydar um eptirritadar fyrirspurnir frå 
syslumanninum i Rangårvallasyslu, vidvikjandi rjettum skilningi å 17. gr. laga 

nr. 8 frå 13, april 1894, um vegi, nefnilega: 

1. hvort húsbóndi, sem greitt hafi hreppsvegagjald fyrir vinnumann sinn, hafi 

adgang ad honum aptur um gjaldsupphædina, 

2. hvort embættismenn, sem að öllum jafnaði eigi muna megi teljast verkfærir 

í þessa orðs eiginlega skilningi, sje skyldir til að greiða hreppsvegagjaldið. 

Hafið þjer tekið það fram, að þjer fyrir yðar leyti getið ekki verið í nein. 

um efa um það, að nefnda lagagrein, eius og hún er orðuð, sje svo að 

skilja, að húsbóndi hafi rjett til þess að heimta það hreppsvegagjald hjá hjúi 

sínu, sem hann hafi lagt fram fyrir það, eigi síður en það hreppsvegagjald, er 

hann hafi borgað fyrir lausamann á heimili sínu, en hjermeð sje alls eigi sagt, 

að hann geti haldið hinni framlögðu gjaldsupphæð eptir at kaupi vinnumannsins. 

Að því er snertir síðari fyrirspurnina, teljið þjer það eigi síður efalaust, að em- 

bættismenn eigi að sæta sömu kjörum sem aðrir, hvað greiðslu hreppsvegagjalds 

snertir, og sami mælikvarði gildi um embættismenn að því leyti er snerti þá 

spurning, hvort þeir sjeu verkfærir eða ekki, enda hafi verið svo fyrirskipað Í 

18. gr. tilsk. 15. marz 1861, um vegina á Íslandi, að allir verkfærir karlmenn í 

hreppnum skyldu leggja verk til aukavega, hvort sem þeir væri af bændastjett 

eða ekki. 

Með þeirri athugasemd að úrlausn framangreindra fyrirspurna heyrir 

undir dómstólana, skal jeg taka fram það, sem hjer segir. 
Um 1. Samkvæmt 18. gr. tilsk. um vegina á Íslandi frá 15. marz 1861 

var tillag til hreppavega aðallega fólgið í skylduvinnu, og þótt 5. gr. laga 15. 

oktbr. .875, um vegi, eigi skoði tillagið sem skylduvinnu, þá er þessu aptur 

breytt með 16. gr. laga um vegi frá 10 nóvbr. 1887, enda mun það hafa verið 

aðalreglan, að hreppavegagjaldið hafi verið greitt með vinnu, meðan nýnefnd 

lög voru í gildi. Eptir því sem mjer er frekast kunnugt um, var þá talið svo, að 

gjaldið hvíldi einungis á húsbændunum. en alls eigi á vinnumönnum, sem 

jafnaðarlega eiga ekki ráð á neinni slikri vinnu eða geta lagt hana til. 

Mín skoðun er sú, að með 17. gr. laga 13. apríl 1894, um vegi, sje 

alls eigi breytt gjaldskyldunni, heldur að eins gjaldmátanum. Jeg hygg því, að 

svara beri spurningu þessari neitandi. 

Um 2. Aptur á móti er jeg yður samdóma um það, að svara eigi ját- 
andi fyrirspurn þessari, af þeim ástæðum, er þjer tilfærið í áðurnefndu brjefi 

yðar. 

Þetta er yður, herra amtmaður, hjermeð þjónustusamlega til vitundar 

gefið til þóknanlegrar leiðbeiniugar og frekari birtingar 

1898 

95
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Skyrsla 
um fund amtsráðsins í Suðuramtinu 30. júní — 2. júlí 1898. 

Arið 1898, 30. dag júnímánaðar, var aðalfundur amtsráðsins í Suðuramt- 

inu settur og haldinn í Reykjavík af forseta amtsráðsins, amtmanni Júlíus Hav- 

steen, ásamt amísráðsmönnunum: sýslumanni Guðlaugi Guðmundssyni á Kirkju- 
bæjarklaustri (úr Vesturskaptafellssýslu), síra Skúla Skúlasyni í Odda(úr Rangár- 
vallasýslu), prófasti síra Valdimar Briem á Stóra Núpi (úr Árnessýslu), verzlunar.- 

stjóra Jóni Gunnarssyni í Keflavík (úr Gullbringu- og Kjósarsýslu) og prófasti 
síra Guðmundi Helgasyni í Reykholti (úr Borgarfjarðarsýslu). 

Forseti lagði fram útskriptir úr gjörðabókum sýslunefndanna í Rangár- 

vallasýslu og Gullbringu- og Kjósarsýslu viðvíkjandi kosning amtsráðsmanna og 

varaamtsráðsmanna úr nefndum sýslum, fyrir tímabilið frá 1. júní 1898 til 31. 

mai 1904 í stað þeirra, sem úr ráðinu skyldu ganga, að enduðum kjörtíma þeirra. 

Kosnir höfðu verið: 

1. Fyrir Rangárvallasýslu: 

Amtsráðsmaður: síra Skúli Skúlason í Odda. 

Varaamtsráðsmaður: alþingismaður Sighvatur Árnason í Eyvindarholti. 

2. Fyrir Gullbringu. og Kjósarsýslu: 

Amtsráðsmaður: verzlunarstjóri Jón Gunnarsson í Keflavík. 

Varaamtsráðsmaður: alþingismaður Þorlákur Guðmundsson í Hvammkoti. 
Amtsráðið fann ekkert við kosningar þessar að athuga. 

Amtsráðið fól forseta, að staðfesta þegar framfarna kosningu varamanns 

fyrir Vesturskaptafellssýslu, sem sje Jóns bónda Einarssonar á Hemru, ef svo 

færi, að síra Bjarni Þórarinsson á Útskálum yrði dæmdur í hegningu við lands- 
yfirrjettinn í sakamáli því, sem höfðað er á móti honum. 

3. 

od, 

Þessi mál komu til umræðu á fundinum: 

Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suðuramtsins 

fyrir 1897, og var hann falinn amtsráðsmönnunum úr Árnessýslu og Rang- 
árvallasýslu til endurskoðunar. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Suðuramtsins fyrir 1897, 
sem var framlagður, var falinn amtsráðsmönnunum úr Gullbringu. og Kjósar- 

sýslu og Borgarfjarðarsýslu til endurskoðunar. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þjóðjarðalandseta í Suðuramt- 

inu og ekkna þeirra fyrir 1897, sem ennfremur var framlagður, var falinn 

amtsráðsmanninum úr Vesturskaptafellssýslu til endurskoðunar. 

Ennfremur lagði forseti fram reikning yfir tekjur og gjöld búnaðarskólans á 

Hvanneyri, eða reikning yfir viðskipti amtsins við búnaðarskólastofnunina 

1897—98, reikning skólastjóra yfir tekjur og gjöld skólabúsins 1897—98 með 
tilheyrandi jafnaðarreikningi skólabúsins 31 mai 1898, sjóðsreikningi skóla- 

búsins 1896—9", skrá yfir eignir skólabúsins s. á, og reikning yfir tekjur 

og gjöld Hvanneyrarkirkju 1896— 97. 

Þessir reikningar voru afhentir amtsráðsmönnunum úr Vesturskaptafells- 

sýslu og Borgarfjarðarsýslu til endurskoðunar. 

Forseti skýrði frá því, að hann samkvæmt ályktun amtsráðsins á fundi þess,
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24,—26, juni f. å., hefdi skrifad syslumånnunum i Borgarfjardarsyslu, Gull- 

bringu- og Kjósarsýslu og Árnessýslu D. júlí f. á., og samkvæmt áskorun 

amtsráðsins í Vesturamtinu á fundi þess 9.— 10. júní f. á. sýslumönnunum Í 

Strandasýslu, Barðastrandarsýslu, (að því leyti er austurhluta sýslunnar 

snertir) Dalasýslu, Snæfellsness. og Hnappadalssýslu og Mýrasýslu 3. júlí f. 

á., og skipað svo fyrir, að öll fjárhús í lögsagnarumdæmum þeim skyldu 

sótthreinsuð á hinu yfirstandandi sumri eptir leiðarvísi þeim, sem dýralækn- 

irinn hafði útgefið, og í annan stað, að almennar fjárskoðanir og baðanir 

skyldu fram fara jafnskjótt og fje kæmi at fjalli og áður en það yrði látið 

í hús, sbr. að öðru leyti Stjórnartíðindi B. 1398 bls. 155 f. t. hjer á eptir að 

orðunum >grunaðs fjár frá heilbrigðu. 

Forseti bar því næst undir amtsráðið, hverjar ráðstafanir mundu til- 

tækilegastar gagnvart fjárkláðanum að haustinu til og framvegis, og skýrði 

amtsráðinu frá þeirri niðurstöðu, sem amtsráðið í Vesturamtinu hafði kom- 

izt að um þetta á nýafstöðnum fundi sínum, 8.— 10. júní þ. á. 

Arntsráðið ályktaði að skora á forseta, að láta fjárskoðanir og bað- 

anir fram fara á komandi hausti, með sama móti sem í fyrra, í Borgarfjarð- 

ar-, Gullbringu og Kjósar., og Árnessýslum : þó skyldi eigi vera skylt að 

baða á svæðinu milli Hvítár eystri og Þjórsár, nema kláði fyndist þar. Böð- 

ununum skyldi lokið fyrir jól, og skyldu skýrslur lögreglustjóra um á- 

rangurinn af skoðununum og böðununum, sem sýndu, hvernig heilbrigðis- 

ástand fjárins væri i hverjum hreppi, vera komnar til forseta ráðsins 

fyrir lok febrúarm. næstkomandi. 

Amtsráðið ályktaði, að beina þeirri áskorun til forseta, að gjöra nauð. 

synlegar ráðstafanir til þess, að hefta samgöngur við Rangárvallasýslu, svo 

sem með því að banna flutning liffjár yfir Þjórsá, ef horfurnar skyldu veru- 

lega spillast í Arnessýslu milli Hvítár og Þjórsár. 

Forseti lagði að endingu fram brjef landshöfðingja, dags. 14. maí þ. 

á., þar sem leitað er álits amtsráðsins um væntanlegt frumvarp til laga um 

fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á Íslandi, sem koma skyldi í stað þess 

frumvarps, sem alþingi hafði samþykkt 1897, en synjað hafði verið kon- 

ungsstaðfestingar á, sbr. brjef stjórnarráðsins fyrir Ísland, 14. apríl þ. á., 

sem prentað er Í Stjórnartíðindunum B. 1898, bls. 79—$1. Jafnframt skýrði 

forseti frá þeirri niðurstöðu, sem amtsráð Vesturamtsins hafði komizt að 

snertandi þetta mál. 

Amtsráðið ályktaði að lýsa því yfir, að æskilegt væri, að ný lög um 

mótvarnir gegn fjárkláða kæmu út, sem þó eigi gjörðu að svo stöddu 

aðra breyting á hinum núgildandi lözrum, en þá, að amtmanni sje 

veitt heimild til þess, að fyrskipa almennar skoðanir og baðanir á fje, 

og sótthreinsun fjárhúsa, hvenær sem honum sýnist þörf á því, og að niður- 

skurður sá sje leyfður, sem ræðir um í 3. gr. frumvarps þess til laga um 

fjárkláða, sem alþingi samþykkti 1897. 
Amtsráðið ljet ennfremur það álit sitt uppi, að það mundi ekki heppi- 

legt, að taka upp í lög ákvarðanir þær, sem ætlazt var til, að amtsráðin 
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gæfu út reglugjörðir um að því leyti, er snertir framkvæmdir á fyrirskip- 

uðum ráðstöfunum gegn fjárkláða, samkvæmt 4. gr. frumvarpsins, vegna 

þess hve misjafnlega háttar með geymælu og hirðingu fjár í hinum ýmsu 

hjeruðum landsins. 

Forseti lagði fram brjef landshöfðingja, dags. 17. ágúst f. á., þar sem svo 

er ákveðið, að dýralæknirinn í Suður- og Vesturömtunum skuli hafa bústað 

sinn í Reykjavík. 
Með skírskotun til þess, sem gjörzt hafði á fundi amtsráðsins 94.—26. júní 

tf. á., viðvíkjandi stofnun allsherjar búnaðarfjelags fyrir allt landið, skýrði 

forseti frá því, að alþingismaður Þorlákur Guðmundsson í Hvammkoti hefði 

mætt á fundi Búnaðarfjelags Suðuramtsins 5. júlí f. á, svo sem fulltrúi amts- 

ráðsins í þessu máli og lagði forseti jafnframt fram ársskýrslu nefnds bún- 

aðarfjelags fyrir 1897, en eins og skýrt er frá í henni, hefði sú ályktun 

verið gjörð á fundinum, að stjórn nefnds fjelags skyldi ganga í nefnd með 

þeim mönnum, sem tilnefndir voru af amtsráðum landsins, til að ræða um 

stofnun allsherjar búnaðarfjelags fyrir land allt, sem Búnaðarfjelag Suður- 

amtsins hyrfi inn í, og semja frumvarp til laga fyrir slíkt fjelag. Þessir 

menn áttu svo nokkra fundi með sjer til að ræða málið og undirstöðu laga 
fyrir hið fyrirhugaða allsherjar búnaðarfjelag landsins; því næst voru kosn- 

ir 3 at þeim til að semja frumvarp, og var frumvarp þetta rætt og sam- 

þykkt á fundi allra fulltrúanna. 

Forseti útbýtti frumvarpi þessu meðal amtsráðsmanna og skýrði ráð- 

inu frá undirtektum amtsráðsins í Vesturamtinu undir þetta mál. 

Amtsráðið samþykkti frumvarpið og fól forseta að mæta á tilstand- 

andi fundi Búnaðarfjelags Suðuramtsins fyrir hönd amtsráðsins. 

Samkvæmt ályktun amtsráðsins á fundi þess 24.—26. júní f. á. (sbr. Stjórn- 

artíðindi 1897, B. bls. 147—148), hafði forseti leitað álita allra sýslunefnad- 
anna um frumvarp það til reglugjörðar fyrir hreppsnefndir, um eptirlit með 

heilbrigðisástandinu manna á milli, sem hjeraðslæknir Guðmundur Björnsson 

í Reykjavik hafði samið eftir áskorun forseta. Þessi álit nefndanna voru 

framlögð og eru nefndirnar í Vestmannaeyja, Rangárvalla- og Borgarfjarðar- 

sýslum mótfallnar því, að slík reglugjörð yrði útgefin, þar sem eigi mundi 

hægt að framkvæma ákvæði hennar, en sýslunefndin í síðastnefndri sýslu 

áleit, að það mundi eigi ólíklegt, að leiðbeiningar líkar þeim, sem frumvarp- 

ið færi fram á, gæti orðið að einhverjum notum, væri þeim útbýtt meðal 

alþýðu í sjerstökum ritlingi. Sýslunefndin í Árnessýslu hafði líka vakið máls 

á því, að slíkar leiðbeinandi reglur kæmu út. Aptur á móti eru sýslunefnd- 

irnar í Vesturskaptafellssýslu og Gullbringu. og Kjósarsýslu með því, að 
frumvarpið kæmi út sem reglugjörð, þó með nokkrum breytingum. Enn- 

fremur skýrði forseti amtsráðsins frá því, hvernig mál þetta hefði farið á 

fundi amtsráðsins í Vesturamtinu, 8.—10. júní þ. á, sem hafði komizt að 

þeirri niðurstöðu, að hverfa frá því, að setja slíka reglugjörð, þar sem allar 

sýslunefndirnar í amtinu, nema ein, væru henni mótfallnar, enda vantaði 

alla heimild til að búa hana svo út, að þvingun yrði beitt, ef menn ó-
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hlýðnast fyrirmælum reglugjörðarinnar. Aptur á móti hefði amtsráðið álykt- 

að að biðja landlækni um, að semja leiðbeinandi reglur og ráðleggingar, 

snertandi almennt hreinlæti og heilbrigði manna á milli, sem skyldu prent- 

aðar á kostnað jafnaðarsjóðs og útbýtt. 

Amtsráðið ályktaði að hverfa frá því, að setja eða gefa út slíkar 

reglugjörðir, en aptur á móti var forseta falið, að biðja landlækni að semja 

leiðbeinandi reglur og ráðleggingar, snertandi almennt hreinlæti og heilbrigði 
manna á milli, með hliðsjón af þeim reglugjörðarfrumvörpum, sem hjeraðs- 

læknarnir Guðmundur Björnsson og D. Sch. Thorsteinsson höfðu samið, og 

athugasemdum þeim, sem sýslunefndir í báðum ömtunum höfðu gjört við 

frumvarpið, og vildi ráðið láta í ljósi, að æskilegt væri að málefni þetta yrði 

lagt fyrir læknafundinn, sem er í ráði að halda á þessu sumri; skyldi svo 

prenta reglur þessar á kostnað jafnaðarsjóðs, og útbýta þeim manna á 

milli. . 

Forseti skýrði frá úrskurði þeim, er hann hafði lagt á sýslusjóðsreikning 

Gullbringu- og Kjósarsýslu fyrir 1896. 

Þá voru lagðir fram sýslusjóðs- og sýsluvegasjóðsreikningar úr öllum sýslum í 

amtinu fyrir 1897, sem höfðu verið endurskoðaðir af endurskoðendurn sýslu- 

nefndanna og yfirfarnir af forseta ráðsins. 

Reikningarnir voru þar næst úrskurðaðir af amtsráðinu. 

Þá voru framlögð og yfirfarin endurrit af gjörðabókum sýslunefndanna. 

A. Úr Vesturskaptafellssýslu frá 12. og 13. april þ. á. Þar sem eigi mátti 

jafna niður meir en 945 kr. 33 a., sem sýslusjóðsgjaldi, án samþykkis 

amtsráðsins, vildi amtsráðið nú leyfa, að jafna mætti niður 1062 kr., svo 

sem til ætlazt væri, en um þetta samþykki lá samt eigi fyrir nein beiðni 

frá sýslunefndinni. 
B. Úr Vestmannaeyjasýslu frá 21. jan. þ. á. 

C. Úr Rangárvallasýslu frá 27. sept. f. á. og 31. marz til 2. apríl þ. á. 

D. Úr Árnessýslu frá 30. sept. f. á. og 13--16 april þ. á. 

E. Úr Gullbringu- og Kjósarsýslu frá 11. og 12. nóv. f. á, og frá 25.—27. 

april þ. á. 

Forseti skýrði frá, að hann upp á væntanlegt samþykki amtsráðs- 

ins hefði leyft sýslunefudinni að taka 600 kr. lán úr landssjóði upp á sýslu- 

sjóðinn til þess að koma á fót tóvinnuvjel á Álafossi Í sambandi við ullar- 

vinnuvjelar þær, sem þar væru fyrir, og sem Halldór Jónsson frá Sveins- 

stöðum nú væri orðinn eigandi að. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

Forseti skýrði ennfremur frá því, að hann upp á væntanlegt sam- 

þykki amtsráðsins hefði leyft sýslunefndinni að taka allt að því 6598 kr. 

lán upp á sýsluvegasjóðinn, til framhalds veginum milli Hafnarfjarðar og 

Reykjavíkur á þessu sumri. 
Amtsráðið samþykkti þetta. 

Í gjörðabókarútskriftinni er svo skýrt frá, að nefnd sú, sem kosin 

hafi verið til þess, að yfirfara og endurskoða sveitarreikning Seltjarnarnes. 
oa 
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96. hrepps fyrir 1895--96, hafi komið fram með álit sitt og þá tillögu, að sýslu- 
nefndin vísi máli þessu til aðgjörða og úrskurðar amtsins, og að sýslu- 

nefndin hetði samþykkt þessa tillögu. Forseti gat þess, að hann hefði eigi enn 

fengið þetta mál; útaf þessu fann amtsráðið ástæður tilað benda sýslunefndinni 

á það,sem fyrirmælt er um úrskurðun hreppareikninga í 20. gr. tilsk. 4. maí 

1872, um sveitarstjórn á Íslandi, en samkvæmt þessari grein er það sýslunefnd- 

in, sem á að úrskurða hreppareikningana, en hvorki amtið nje amtsráðið. 

F. Úr Borgartjarðarsýslu frá 4—6. maí þ. á. 

12. Forseti lagði fram erindi hreppsnefndarinnar í Vatnsleysustrandarhreppi, 

dags. 20 júní þ. á. þar sem hún leitar til amtsráðsins um það, að ráðið afstýri 

yfirvofandi hallæri í hreppnum, sem fyrirsjáanlegt sje, og skýrir ítarlega frá 

hinu bágborna ástandi hreppsins og annara sveitarfjelaga þar suður frá. Í þessu 

tilliti skýrir nefndin svo frá, að önnur og aðalorsökin til báginda manna þar sje 

aflaleysið; hafi vetrarvertíðarafli í þetta skipti brugðizt tilfinnanlega eins og hin- 

ar undanförnu fjórar vertiðir, og nú á síðastliðnu vori hafi gjörsamlega brugðizt 

síldarafli og grásleppuveiði, og yfir höfuð allur afli. Hreppsnefndin kýrir enn- 

fremur svo frá, að afleiðingin af þessu hafi verið sú, að almenninguraf vinn- 

andi fólki hafi flúið úr hreppnum til annara bjargvænlegri hjeraða, til að leita 

sjer atvinnnu, en skilið eptir heimilin bjargarlaus. Í annan stað hafi lánstraust 

í kaupstöðum gjörsamlega þrotið sem eðlilegt væri. Önnur orsökin til bágind- 

anna er talin sú, að á hreppinn hafi hlaðizt svo margir ósjálfbjarga ómagar 

þetta síðasta ár, að hreppurinn geti alls eigi risið undir þeim gjaldþunga, sem 

af þessu leiði, og er þess getið, að þeir fáu gjaldendur, sem útsvar ættu að greiða 

úr búum sínum, fái ekki björg handa sinu eigin skylduliði, en hinir, sem efna- 

betri eru, haldi ómaga, sem vinni sveitargjöldin upp hjá þeim, svo þeir þurfi 

ekkert að borga. Í stuttu máli er ástandið talið voðalegra, en það hafi nokk- 

urntíma verið á þessari öld. Hreppsnefndin hefir því verið á!leinu máli um það, 

að það væri tilgangslaust að taka stórt lán uppá ábyrgð hreppsfjelagsins, sem 

nægði til að afstýra bjargarskortinum í hreppnum. Hreppsnetndin segist svo hafa 

sent sýslunefndinni erindi, dags. 20. apríl þ. á., þess efnis að sýslunefndin gjörði 

einhverjar ráðstafanir til þess að afstýra bjargarvandræðum í hreppnum, 

sem þá þóttu fyrirsjáanleg, enda sjest það af gjörðabókarútskrift sýslunefndar- 

innar, viðvíkjandi fundarhaldi hennar 25.- 27. apríl þ. á, að hreppsnefndin hafi 

beðið um að hreppnum yrði þegar veitt 2000 kr. lán, en að sýslunefndin hafi 

lýst því yfir, að hún eigi gæti orðið við beiðni þessari, án þess ásæður sjeu til- 

færðar; en það sjest líka, að framlögð hafi verið á sýslunefndarfundinum beiðni 

frá sýslunefndarmanni Vatnsleysustrandarhrepps, þeim sama manni, sem nú 

skrifar amtsráðinu sem oddviti hreppsnefndarinnar,Guðmundi Guðmundssyni 

í Landakoti, dags. 27. apríl þ. á., eða á sjálfum sýslunefndarfundinum, og er 

í þeirri beiðni farið fram á, að fá meðmæli sýslunefndarinnar til þess að hrepp- 

num verði veitt alt að 2000 kr. lán til búnaðarframfara, og þessari beiðni er 

sýslunefndin meðmælt, eða með öðrum orðum, hún leyfir þessum bágstadda 

hreppi, sem flest vinnufært fólk flýr úr, að taka 2000 kr. lán tileflingar bún- 

aði. Eins og getið er um í hinu fyrirliggjandi erindi hreppsnefndarinnar til
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amtsráðsins, dags. 20 júní þ.á., ber gjörðabókarútskriftin það einnig með sjer, að 

sýslunefndin hafi samþykkt þá tillögusýslunefndarmannsinsúr Vatnsleysustrand- 

ar hreppi, >að sýslunefndin nú þegar aðvari amtsráðið um að útaf hinu langvinna 
aflaleysi í suðurhluta sýslunnar geti að því rekið, að það (amtsráðið) verði á næsta 

hausti að taka lán upp á amtið til að afstýra hallæri í 5 hreppum af 12 í sýslunni, 

því sýslunefndin sjái sjer eigi fært að ráða fram úr þeim vandræðum, ef þau 

skyldi koma fyrirc. Forseti gat þess, að hann hefði ekki fengið önnur 

skeyti um þessa ályktun, en ofannefnda gjörðabókarútskript, sem sýslumað- 

urinn hafi sent með brjefi, dags. 20. maí þ. á., er barst forseta 23. s. m. 

Sýslunefndin hefir sýnt með þessari ályktun sinni, að hún annað- 

hvort ekki hefir aðgætt sveitastjórnarlög vor, eða vilji ekki hafa fyrir því 

að uppfylla skyldur þær, sem á henni hvíla samkvæmt 39. gr. 5. tilskipun- 

ar 4. maí 1872, um sveitarstjórn á Íslandi. Þar er sagt með skýlausum 

orðum, að sýslunefndir skuli gjöra sjerstakar ráðstafanir til þess, að afstýra 

hallæri í sýslunni, eptir að hafa leitað álits hlutaðeigandi hreppsnefndar. 

Lagagrein þessi sýnir þar næst, að fjárframlög til þessa eigi að greiðast úr 

sýslusjóði, og það væri hreint og beint lagaleysi að taka fje úr amtssjóði 

til þess að afstýra hallæri. Í brjefi forseta til sýslumannsins, dags. 4. febr. 

þ. á., viðvíkjandi bágindum í Bessastaðahreppi, sem var lagt fram á sjálf- 

um sýslunefndarfundinum, áður en fyrnefnd gjaldþrotaákvörðun var gjörð, 

er vitnað til þessarar lagagreinar, svo hún ætti að vera sýslunefndinni kunn- 

ug. Í annan stað liggur það í augum uppi, og leiðir af nefndum lagafyrir- 

mælum, að lán útaf bágindum hreppa, eins eða fleiri, verður að endurborg- 

ast af sýslufjelaginu í heild sinni, og það er hreinn misskilningur, að halda 

að nefnd lagagrein komi aðeins til greina, þegar hallæri sje í öllum hreppum 

sýslunnar; það liggur í augum uppi, að það væri engin hjálp fyrir fátækan 

hrepp, sem hallæri væri í og neyð, að fá lán, sem hreppurinn einn ætti að 

borga aptur. Slíku hallærisláni á að jafna nivur á alla hreppa sýslunnar, 

sem sýslusjóðsgjaldi. 
Amtsráðið ályktaði því. að skipa sýslunefndinni að gjöra þegar þær 

ráðstafanir, sem þörf væri á til þess að afstýra hallæri, bæði í Vatnsleysu- 

strandarhreppi og í öðrum hreppum í suðurhluta sýslunnar, eptir að nægar 

upplýsingar væru fengnar, og áleit amtsráðið, að þessar upplýsiugar yrðu 

útvegaðar á þann hátt, að oddviti sýslunefndarinnar ljeti tilkvadda utan- 

hreppsmenn rannsaka ástandið í hinum bágstöddu hreppum. 

Forseti ljet amtsráðinu í tje ítarlega skýrslu um ástand styrktarsjóða alþýðufólks 

í hinum ýmsu sýslum amtsins við árslok 1897. Í einum hreppii Vesturskapta- 

fellssýslu,og í tveimur hreppum í Borgarfjarðarsýslu hafði óregla átt sjer stað, og 

skoraði amtsráðið á hlutaðeigandi sýslumenn að kippa þessu í lag og ganga ríkt 

eptir skilum hjá hlutaðeigandi hreppstjórum, og koma ábyrgð fram gegn þeim 
eptir 136. eða 144. gr. hegningarlaganna eptir því, sem atvik lægju til. Eins og að 
undanförnu átti megn óregla sjer stað með meðferð á styrktarsjóðum þess- 

um í Gullbringu og Kjósarsýslu, og voru aðeins sjóðsskýrslur úr 7 hrepp- 

um sýslunnar fyrir 1896 fullnægjandi, sem sje úr Kjósar-, Mosfells-., Bessa- 
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stada-, Garda-, Njardvikur-, Hafna- og Grindavíkurhreppum, en úr hinum 

hreppunum voru þær ófullkomnar og alls engar skýrslur komnar fyrir 1897. 

Amtsráðið ljet i ljósi óánægju sína yfir þessu og skoraði á sýslu- 

mann að rannsaka þetta nákvæmlega og sjer í lagi aðgæta, hvort eigi lægi 

fyrir brot gegn 136. eða 144, gr. hegningarlaganna, Jafnframt veitti amts- 

ráðið sýslumanni frest til 1. nóv. næstkomandi þannig, að þá yrði innkom- 

in Ítarleg skýrsla til forseta ráðsins um ástand styrktarsjóðanna fyrir árin 

1896 og 1897, og um það hvort reikningshaldarar hefðu gjört . full skil og 

og borgað allt hið innheimta fje í Söfnunarsjóðinn. 

Eftir lögum 18. des. 1897, um breyting á lögum um styrktarsjóði 

handa alþýðufólki, er amtsráðunum gjört að skyldu, að hata eftirlit með 

því, að ákvæðum laga um nefnda sjóði sje hlýtt. 

Útaf þessu lagði amtsráðið sýslumönnum fyrir, að senda forseta 

ráðsins, fyrir lok maímánaðar ár hvert skýrslu, sem sýndi, hvað hver hrepp- 

ur hefði átt í Söfnunarsjóði við byrjun ársins, hve mikið innheimt hefði ver- 

ið á árinu, hve margir gjaldendur hefðu verið, og hve mikið hreppurinn 

ætti Í Söfnunarsjóði við árslok. 

Með skírskotun til álykunar sýslunefndarinnar í Arnessýslu fór fulltrúinn 

þaðan þess á leit, að forseti ljeti dýralækni Suður-og Vesturamtanna ferðast 

um sýsluna í haust og koma í sem flesta hreppa til að kenna bólusetning- 

ingar við bráðapest, og skyldi dýralæknirinn hafa með nægilegt bóluefni. 

Ennfremur hafði nefndin mælzt til þess að amtmaður sæi svo um, að til 

væri nægar byrgðir af bóluefni því, sem dýralæknir áliti að væri bezt. 

Fulltrúinn úr Borgarfjarðarsýslu fór þess á leit fyrir hönd Þórðar 

Stefánssonar frá Varmalæk, sem að undanförnu hefir fengizt við 

bráðafársbólusetningar, að hlutast væri til um það, að hann gæti fengið bólu- 

setningarefni, sem nægði í 8000 fjár. 

Amtsráðið fjellst á,að sinna óskum sýslunefndarinnar í Arnessýslu þannig 

að dýralæknir bólusetti fje og kendi mönnum bólusetningar þessar, ef hann 
áliti það gjörandi. Að þvi leyti, er kostnaðinn snertir, við útvegun bóluefn- 

isins, þá ályktaði amtsráðið, að sýslufjelagið borgaði þann kostnað. 

Forseti lofaði að reyna til þess, að fá dýralæknir til að útvega bólu- 

setningarefni það, sem Þórður Stefánsson hefði beðið um. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Rangárvallasýslu, dags. 30. sept. Í. 

á. þar sem hann ber undir samþykki eða staðfesting amtráðsins þá álykt- 

un sýslunefndarinnar, að sú breyting verði gjörð á 9. 10. og 11. yfirsetu- 

kvennaumdæmi Rangárvallasýslu, sem eru í Ásahreppi, og Holtahreppi, að 

umdæmin verði 4. sem sje: 
9. Þykkvibær, 

10. Kálfholts, Ás- og Háfssóknir utan Þykkvabæjarósa, — 
11. Oddasókn utan Ytri Rangár, og Árbæjarsókn í Holtahreppi, og 

12. Haga og Marteinstungusóknir. 

Amtsráðið samþykkti þetta.
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16. Forseti lagði fram brjef sýslumanns i Skaptafellssyslu, dags. 10, mai bp. å,, 

17. 

og þar með fylgjandi útdrátt úr gjörðabók  sýslunefndarinnar í Vestur- 

skaptafellssýslu frá fundarhaldi hennar, 12. og 13. apríl þ. á, og er þess 
farið á leit, að amtsráðið samþykki breytingar, sem sýslunefndin hafði gjört 

á hinni núverandi yfirsetukvennaumdæmaskipun í Vesturskaptafellssýslu, 

sem er þessi: 

1. Frá Skeiðarársandi að Hverfisfljóti, 

2. Frá Hverfisfljóti að Stjórn, 

3. Kirkjubæjarhreppur vestan Stjórnar að undanteknum Skaptárdal og A., 

4, Langholtssókn (Meðalland) 

5. Þykkvabæjarklausturssókn (Álptaver) 

6. Ása- og Búlandssóknir (Skaptártunga). 

1. Höfðabrekku- og Reynissóknir (Hvammshreppur). 

8. Dyrhóla- og Sólheimasóknir (Dyrhólahreppur). 

Breytingarnar eru fólgnar í því, að í stað 1. 2. og 3. umdæmis komi: 

1. Frá Skeiðarársandi að Geirlandsá (Hörgslandshreppur). 

2. Kirkjubæjarhreppur, að undanskildum Skaptárdal og Á. 

og að 5.og 6. umdæmi verði sameinað í eitt umdæmi, sem verði 4. umdæmið. 

Amtsráðið samþykkti breyting þá, sem stungið er uppá að því leyti, er snert- 

ir 1., 2., og 8. umdæmið, þó þannig, að hin nýja skipun á 1, og 2. umdæm- 

inu kæmi eigi til framkvæmdar fyr en við yfirsetukonuskipti í hinu nú- 

verandi 2. umdæmi, en yfirsetukona skyldi nú skipuð í hið nýja umdæmi 

(Nr. 2.), sem sje Kirkjubæjarhrepp að undanskildum Skaptárdal og Á. 

Að því leyti er snertir hina breytinguna að sameina hið núverandi 5. og 

6. umdæmi í eitt, áleit amtsráðið varhugavert að samþykkja hana að svo 

stöddu, þar sem hjer væri að ræða um töluverða vegalengd, og verulegar 

torfærur innan umdæmisins. Amtsráðið vildi því bera þetta atriði undir 

endurnýjaða yfirvegun nefndarinnar, en ljetí ljósi, að það mundi samþykkja 

hina framkomnu tillögu, ef nefndin hjeldi fast við hana. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Árnessýslu, dags. 23. apríl þ.á., þar 

sem skýrt er frá því, að ferjubændurnir í Óseyrarnesi hefðu beðið sýslunefndina- 

um styrk til að halda uppi lögterjunni eptirleiðis eða þá um, að ferjan yrði lögð 
niður að öðrum kosti. Sýslunetndin hafði eigi sjeð sjer fært að verða við styrktar- 

beiðninni, en áleit allsendis ótiltækilegt að leggja ferjuna niður. Þar sem 

ferjan á hinn bóginn væri erfið og kostnaðarsöm, en flutningur orðinn lítill 

síðan  Ölfusábrúin komst á, vildi nefndin mæla með því, að ferju- 

tollar þeir, er ákveðnir væru í Ferjulögum stiptsamtsins, 29. nóv. 1855, væru 

hækkaðir um !/., og hafði sýslunefndin lagt þetta undir samþykki amtráðs- 

ins. Jafnframt tók forseti það fram, að mál þetta mundi heyra undir amtið. 
Amtsráðið ályktaði, að vísa þessu máli til amtsins, samkvæmt kon- 

ungsbrjefi 29. april 1776, þar sem amtsráðið hefði eigi önnur bein afskifti 

af ferjum, en þau, sem ræðir um í 30. gr. 1. tilsk. 4. maí 1872, um sveita- 

stjórn á Íslandi. 
18. Samkvæmt 5. gr. laga 26. febr. 1898, um horfelli á skepnum, eiga amtsráðin 
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að semja fyrirmynd fyrir skýrslum þeim, sem hreppstjórar eiga að senda 

sýslumannni árlega um skoðanir þær, sem samkvæmt 2. gr. laganna eiga 

að framfara tvisvar sinnum árlega (Í nóvember og á tímabilinu frá 15. 

marz til sumarmála) á búpeningi og fóðurbirgðum hreppsbúa. 

Amtsráðið ályktaði að fela forseta að semja slíkar fyrirmyndir og 

láta prenta eyðublöð á kostnað amtsins til útbýtingar manna á milli. 

Amtsráðið ályktaði, að leggja sýslunefndum fyrir að semja sjerstaka reikn- 
inga yfir brúargjörðagjald það, sem heimilað er með lögum 26. febr. 1898, um 

sjerstakt gjald til brúargjörða, ef það kæmi fyrir, að slíkt gjald yrði innheimt. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Árnessýslu, dags. 22. apríl þ. á., 
þar sem hann fyrir hönd sýslunefndarinnar og samkvæmt ályktun hennar 

enn einu sinni flytur þá beiðni hennar til landshöfðingja, að hann láti hæf- 

an mann skoða brúarstæði á þessum ám í sýslunni: 

1. Soginu hjá Alviðru, 2. á Brúará milli Miklaholts og Spóastaða, 

3. á Tungufljóti á Vatnsleysugljúfri, og 4. á Hvítá á Brúarhlöðum, og gjöra 

áætlun um kostnaðinn við brúargjörð á nefndum stöðum. Amtsráðið álykt- 

aði að senda landshöfðingja þessa málaleitun. 

Forseti lagði fram erindi hreppsnefndarinnar í Vatnsleysustrandarhreppi, 

dags. 15. febr. þ. á.,þar sem hún fer þess á leit af tilgreindum ástæðum, að 

amtsráðið vilji fella úr gildi þá ályktun sýslunefndarinnar í Gullbringu. og 

Kjósarsýslu frá fundi hennar 11. og 12. nóvbr. f. á.,að sá kafli af svonefnd- 

um Selsvallavegi, sem liggur yfir land hreppsins, skyldi vera hreppsvegur. 

Jafnframt var framlagt brjef sýslumannsins í Gulbringu- og Kjósarsýslu dags. 
30. maí þ. á., þar sem skýrt er frá áliti sýslunefndarinnar um erindi þetta. 

Þar sem nú sýslunefndin hafði á fundi sínum, 25.—27. apríl þ. á., 

fellt hinn fyrnefnda vegarkafla úr hreppavegatölu gegn því að Vatnsleysu- 

strandarhreppur legði helminginn af hinu árlega hreppavegagjaldi sínu í 

í sýsluvegasjóð, varð amtsráðið að álíta, að kæruskjal þetta væri þar með út- 
kljáð, sbr. 18. gr. laga 13. apríl 1894 um vegi. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Gullbringu og Kjósarsýslu, dags. 9. 

des. f, á, þar sem hann skýrir frá, að sýslunefndin hetði lagt það til, að 

fella mætti úr sýsluvegatölu sýsluvegakaflann frá Engidal að Garðahliði, en 

gjöra hreppaveginn milli Hafnarfjarðar og Garða að sýsluvegi og sameina 

hann við sýsluveginn frá Hafnarfjarðarveginum fram á Álptanes. 

Amtsráðið leyfði þetta. 

Amtsráðið ákvað ennfremur samkvæmt tillögum sýslunefndarinnar í Árnes- 

sýslu, að vegurinn frá Alviðru ferjustað við Sogið fram með Tngólfsfjalli á 

þjóðveginum frá Ölfusárbrúnni upp að fjallinu, og vegur útaf hinni fyrirhuguðu 

flutningabraut milli Ölfusárbrúarinnar og Eyrarbakka fyrir ofan Hraunshverfi 

niður að Hraunsárbrú og þaðan til Stokkseyrar, skyldu teknir í sýsluvegatölu. 

Forseti lagði fram erindi varaoddvita hreppsnefndarinnar í Grindavíkurhreppi, 

Erlends Ólafssonar, dags. 12. apríl þ. á.„þar sem hann, annaðhvort fyrir sína hönd 
eða hreppsnefndarinnar,ber undir amtið,hvortsýslunefndinni í Gullbr.-og Kjósars. 

hafi verið heimilt að neita hreppsnefndinni um samþykki það, sem hún hafði beðið
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um til þess að flytja lögrjett hreppsins frá Krísuvík að Húsafelli í Hrauns- 

landi, sem ákveðið hafði verið með meiri hluta atkvæða hreppsbúa, sem 

mætt höfðu á hreppsskilaþingi 16. okt. f. á., og landeiganda, samkvæmt 13. 

gr. fjallskilareglugjörðar Gullbringu- og Kjósarsýslu, 6. des. 1896, og var enn- 

fremur framlagt álit sýslumanns og sýslunefndar um mál þetta, sem for- 

seti hafði álitið rjettast, að leggja fyrir amtsráðið. Amtsráðið áleit, að það 

leiddi af hinum almennu lagareglum, um eftirlit og umsjón sýslunefnda með 

fjallskilum og því, sem þar að lítur, að samþykki sýslunefndar þurfi til þess, 

að breyta um rjettastæði, þótt slíkt sje ekki beinlínis tekið fram í fyrnefndri 

13. gr. fjallskilareglugjörðarinnar, enda hefur hreppsnefndin sjálf verið á 

þeirri skoðun, þá er hún leitaði samþykkis sýslunefndarinnar til þeirrar breyt- 

ingar, sem hier er um að ræða, og Í annan stað sjest það alls eigi, að meiri 

hluti landeigenda hafi samþykkt þetta. 

Forseti lagði fram erindi frá þremur kvennmönnum þeim, sem standa fyrir 

hússtjórnarskólanum í Reykjavík, dags. 30. april þ. á., þar sem þær sækja 

um dálítinn fjárstyrk til amtssjóðs handa stofnun þessari. 

Amtsráðið sá sjer eigi fært að veita nokkurn styrk að svo komnu 

til nefndrar stofnunar. 

Forseti lagði fram skýrslu um kennsluna og vorpróf á kvennaskólanum Í 

Reykjavík á skólaárinu 1897—98, og teikning yfir tekjur og gjöld skólans 

frá 1/9 96 til 31/8 97, Ennfremur var lagt fram erindi stjórnarnefndarinnar, 

dags. 24. marz þ. á., um 100 kr. styrk handa skólanum úr amtssjóði. 

Amtsráðið veitti skólanum 100 kr. styrk úr jafnaðarsjóði. 

Í brjefi, dags. 23. apríl þ. á., sem var framlagt, hefur sýslunefndin í Árnes- 

sýslu beint beiðni frá sæluhúsverðinum á Kolviðarhóli, Guðna Þorbergssyni, 

um 50 kr styrk úr sýslusjóði til amtsráðsins með meðmælum um, áð það 

vildi veita sæluhúsverðinum þennan styrk úr jafnaðarsjóði. 

Amtsráðið veitti sæluhúsverðinum 50 kr. styrk úr jafnaðarsjóði. 

Endurskoðendur lögðu fram reikning yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suð- 

uramtsins fyrir 1897, reikning yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Suður- 

amtsins s. á. og reikning yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og 

þurfandi þjóðjarðalandseta og ekkna þeirra Í Suðuramtinu s. á., og voru þeir 

samþykktir án athugasemda. Þó vildi amtsráðið taka það fram, að laun 

þeirra manna, sem framkvæmt höfðu skoðun á útflutningsfje haustið 1897 

á Akranesi, væru hærri en góðu hófi gegndi, en samt mætti við svo búið 

standa Í þetta skipti. 

29. Framlagðir voru aptur reikningar yfir tekjur og gjöld búnaðarskólans á 

Hvanneyri, eða reikningur um viðskipti amtsins vid búnaðarstofnunina 

1897—98, reikningur skólastjóra yfir tekjur og gjöld skólabúsins 1897—98 

o. fl, og reikningur yfir tekjur og gjöld kirkjunnar á Hvanneyri 1896—97. 

Eftir að þessir reikningar höfðu verið endurskoðaðir af þeim amtsráðsmönn- 

um, er þar til höfðu verið kvaddir. Reikningar þessir voru samþykktir án 

athugasemda. Forseti lagði ennfremur fram skýrslu skólastjóra um kennslu 

á skólanum 1897—-98 og um framkvæmdir hans á jarðabótastörfum og húsa- 
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bótum. A skólanum höfðu verid 7 nåmssveinar að sumrinu til, en 8 að 
vetrinum, 4 í efri og 4 í yngri deild. 

Samkvæmt framlagðri skýrslu hafði kostnaðurinn við lenging skóla- 
hússins og við byggingu fjóss, sem fram hafði farið á sumrinu 1897, hlaupið 
alls 3611 kr. 15 a., en í þeirri upphæð eru fólgnar 330 kr. 80 á. sem er 
kostnaður við gruanhleðslu og flutning á byggingarefni, m. m, sem skóla- 
búið hefir lagt til. Kostnaðurinn hafði þannig orðið meiri en búizt hafði 
verið við (2250 kr), en vitanlega er jafnan næsta ervitt að semja áreiðan- 
lega áætlun um kostnað við húsaviðbót eða aðgjörð af því tagi, sem hjer er 
um að ræða. Fjósið rúmar 14 nautgripi, og er þannig sömu stærðar og það 
fjósið, sem er byggt hinum megin við hlöðuna. 

Forseti skýrði frá því, að hann hefði í brjefi, dags. 30. nóv. f. á., 
til stjórnarnefndarinnar fallizt á eða leytt, að byggjast mætti nú á þessu 
sumri önnur hlaðan til á Hvanneyri, eptir að hann brjeflega hafði borið sig 
saman við amtsráðsmennina og munnlega við amtsráðsmanninn úr Gull- 
bringu- og Kjósarsýslu um þetta, og var svo til ætlazt, að hlaðan skyldi 
vera timburhús með járnþaki, 27 álna langt og 192 álna breitt. Jafnframt 
var gengið út frá því, að kostnaðurinn færi ekki fram úr 2700 kr., og mundi 
stofnunin geta klofið kostnaðinn, ef tekið væri 1000—1500 kr. bráðabirgða- 
lán, sem yrði endurborgað af jafnaðarsjóði á árinu 1899. Aptur á móti 
hafði forseti eigi þorað að ráðast í það, að láta byggja tvö fjárhús sín hvor. 
um megin við hlöðuna og áföst við hana eins og æskt var eptir, heldur 
skyldi fresta að taka ákvörðun um bygging þeirra, þar til á amtsráðsfundi, 
þannig að fjárhúsin yrðu byggð síðar, þótt það á hinn bóginn væri auðsætt, 
að öll byggingin, sem sje hlaðan ásamt fjárhúsunum, yrði kostnaðarsamari, 
ef byggð væri í tvennu lagi, en ef hún yrði gjörð í einu. Nú hafði stjórn- 
arnefndin í brjefi sínu, dags. 1. júní þ. á., sem var framlagt, samt álitið það 
alveg óhjákvæmilegt, að byggja fjárhúsin þegar á þessu sumri, ásamt með 
hlöðunni, þar sem fjárgeymsla væri svo örðug án þeirra, enda ódýrast að 
byggja bæði hlöðu og fjárhús í einu. Jafnframt hafði nefndin tekið það fram, 
að eigi væri horfandi í að auka nokkuð þau lán, sem á skólastofnuninni 
hvíldu, svo sem þyrfti til að koma þessari byggingu upp nú í samar, og það 
því síður, sem með þessari húsabót myndi vera lokið hinum nauðsynlegustu 
húsabyggingum á Hvanneyri. Ennfremur hafði nefndin skýrt frá, að grund- 
völlur væri þegar hlaðinn undir hina fyrirhuguðu byggingu alla, og að skóla- 
stjóri hefði lagt drög fyrir að fá hinn nauðsynlega við, að sjálfsögðu þó án 
skuldbindingar. Eptir áætlun, sem fram var lögð ásamt uppdrætti um kostn- 
aðinn viðvíkjandi hinni fyrirhuguðu byggingu, ætti hún að kosta 4718 kr. 
14, en vegna þess að trjáviður hefði hækkað í verði, mundi eigi verða kom- 
izt af með minna en 5000 kr. 

Forseti gat þess, að hann enn eigi hefði tekið hið áðurnefnda bráða- 
birgðalán upp á 1500 kr., ug skýrði svo frá og lagði fram skilríki fyrir því, 
að skólastofnunin væri nú í skuld við sig og verzlanirnar frá áriuu 1897— 
98, sem næmi alls 1428 kr.49 a.; þar að auki hafði forseti lagt fram 793 kr,



151 

94 a. til kostnaðar við skólann á þessu nýbyrjaða skólaári. Þessi skuldasöfn- 
un stafaði mest af því, að tekjurnar af laxveiðinni höfðu brugðizt algjörlega 

það árið, sem leið, en við það bættist lágt verð á sauðfje. Aptur á móti á 

skólabúið heyfyrningar, sem eru metnar 2250 kr. virði. Fjárhagurinn væri 

því nú svo, að eigi yrði komizt af með minna en 5000 kr. lán, sem forseti 

sagðist hafa fengið loforð fyrir hjá landsbankanum væntanlega til 10 ára, 

auk þess sem þyrfti að hækka nokkuð jafnaðarsjóðsgjaldið fyrir 1899. Amts- 

ráðið samþykkti að hlaða og fjárhús væru byggð á þessu sumri, með því, 

lagi, sem til ætlazt væri, og að 5000 kr. lán yrði tekið; var forseta falið að 

undirskrifa skuldabrjef fyrir láninu, og taka við fjenu. 
Í fyrnefndu brjefi sínu, dags. 1. júní þ. á, hafði stjórnarnefndin lát- 

ið uppi tillögur sínar um ýmsar fjárveitingar til skólabúsins, og samþykkti 

amtsráðið þessar fjárveitingar í þarfir þess: 

1. til hrossakaupa  . . . . . 180 kr. 

9. — aðstoðarkenunara . . . . 200 — 

3. — framhalds smíðakennslu . 100 — 

4. — kaupgjald hjúa og daglauna- 

manna, kaupstaðarvarnings 

og matvæla 0... 1400 — 1880 kr. 

Stjórnarnefndin hafði einnig látið í ljós, að mjög æskilegt væri, að keyptir 
yrðu á árinu 1899 tveir heyvagnar með aktygjum, sem mundu kosta 500 — 

600 kr., ef efnin leyfðu það, þar sem það væri svo miklum erfiðleikum bund- 

ið að flytja heyið af engjunum, sem væru flæðiengjar, á votabandi heim á 

túnið á hestum. 
Amtsráðið gat eigi sinnt beiðni þessari að svo komnu, 

Forseti lagði fram brjef sjera Arnórs Þorlákssonar á Hesti, vara- 

manns Í stjórnarnefndinni, dags. 22. júní þ. á., þar sem hann fer þess á leit 

samkvæmt ósk sóknarmanna, að amtsráðið vildi veita fje til þess, að kaupa 

organ handa kirkjunni og sjá um útvegun þess. 

Amtsráðið vildi gjarnan leggja kirkjunni til organ, en sá sjer samt 

eigi fært að svo komnu, að leggja fram fje til þess. 

Samkvæmt því, sem tekið er fram að framan, var saminn svolátandi 

áætlun um tekjur og gjöld skólans 1898—99. 
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Tekjur. 

Landssjóðsstyrkur 1899 . . . . . .… kr, 2500,00 

Úr búnaðarskólasjóði 1898 0. . . . . — 1660,00 
Ur jafnadarsjodi 1899 . . . . . „  —- 2586,99 

Útistandandi skuldir skólabúsins . . . .…— — 366,76 

Lån ur landsbankanum . . . . . . — 5000,00 kr, 12113,75 

Gjöld. 

Afborgun upp í lán og vaxagreiðslur: 

a. til landsssjóðs . . . kr. 1504,00 

Flyt kr. 1504,00 

1898 

96



1898 152 

96 Flutt kr. 1504,00 

b. — landsbankans . . . .… — 586,50 

c. — kirkjusjóðsins . . . -  — 148,00 kr, 2238,50 

2. Skuldir frå fyrra åri: 
a. við reikningshaldara , . . ore 848,49 

b. kaupstaðarskuldir . . - .  — 580,00 

c. við skolastjóra . . . . .… — 100,00 — 1328,49 

3. Laun skolastjéra 1898—99 0... — 1000,00 
4. Laun aðstoðarkennara . . . . . .—— 200,00 

5, Til smidakennslu . . . . . .  — 100,00 

6. Til bókakaupa handa lærisveinum . . — 90,00 
1. Til hjúalauna, verkalauna daglaunamanna, matvæla, 

kaupstaðarvarnings o, fi. . . . . .  — 1400,00 

8. Til þess að byggja nýja hlöðu og fjárhús . .  —- 5000,00 

9. Önnur útgjöld . . . . . . . A 556,7 16 kr. 12113,75 

Þá var samið yfirlit yfir efnahag búnaðarskólastofnunarinnar i fardög- 

um 1898. 

Eignir 

1. Hvanneyri með kirkjujörðum, hjáleigum og ítökum m. m., ad 

kirkjunni sjálfri undanskilinni . . . . kr. 16000,00 

2. Kirkjan á Hvanneyri . . . . .… — 3800,00 

3. Hús, önnur en jarðarhús . . . . .  — 17000,00 

4. Lifandi peningur . . ,… — 4355,00 

5. Jardyrkjuverkfæri og heyskaparáhöld . .„  — 1219,30 
6. Bækur og kennsluáhöld . . . . .… —… 222,70 

7. Smíðatól o. fl. . . . . . . .„  — 198,00 

8. Skip og laxveiðaáhöld . . . . . .„  — 329,00 

9. Heyfyrningar og búsafleifar , . . .… — 2772,00 

10, Annad lausafje . . . . . . .… — 2021,90 

11. Utistandandi skuldir . . . . . . 0 366,76 kr. 48284,66 

Gjöld. 

1. Óborguð lán. 

a. úr landssjóði . , . . kr. 26458,82* 

b. — landsbankanum frá 25/7 95)... — 3600,00 
— kirkjusjodi 15/1 94 . . .„  — 1200,00 

Flyt kr. 31258,82 

+) 1. Eptirstöðvar af láninu frá 1(10 85 . . . . . . . . . kr. 739,36 

2. —— — —— — 8686... — 2190,82 

3. — — —— — 899... — 8916,64 

4, Lán án afborgunar — $4{11 88. . . . . . 2. - — 11800,00 

5. Eptirstöðvar af láninu — 30/7 94 . . . . 2 . . 2. — 2812,00 

kr. 26458,82
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Flutt kr: 31258,80 

d. — binadarskålasjådi  . . .… — 1000,00 kr, 32258,82 

Ymsar skuldir . . . . . . . — 1528,00 

Mismunur . . . . . — 14497,84 . 48284 66   

Að endingu skýrði forseti frá því, með skirskotun til þess sem gjörzt 

hafði á fundi amtsráðsins 24.—-26. júní f. á., að hann hefði skrifað amt- 

manninum yfir Norður- og Austuramtinu, 29. okt. f. á, og beðið hann um 

að bera undir amtsráðin í Norður. og Austuramtinu, hvort tiltækilegt væri, 

að lengja námstímann á búnaðarskólunum, þegar sá rjetti tími væri til þess 

kominn, og þá breyta einnig tilhögun kennslunnar samkvæmt því. 

Amtsráðið veitti skólastjóra Hirti Snorrasyni 200 kr. úr jafnaðarsjóði, sem 

viðbót við styrk þann, sem honum er veittur úr landssjóði til þess að ferð- 

ast á sýninguna í Björgvin. 

Amtsráðið ályktaði, að veita allt að 500 kr. til kostnaðar við móttöku erind- 

reka Oddfellow-reglunnar, sem hingað væri von til þess að afhenda landinu 

hina rausnarlegu gjöf reglunnar, holdsveikisspítalann í Laugarnesi, og við 

dvöl þeirra í Reykjavík og var forseta falið að koma fram við þetta tæki- 

færi fyrir hönd amtsráðsins. 

Þá var rædd og samþykkt áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins á ár- 

inu 1899. 

Tekjur 

Væntanlegar eptirstöðvar við árslok . , „ kr. 500,00 

Niðurjöfnun . . . . . . „  — 4469,00 kr. 4969,00 

Gjöld. 

Kostnaður við amtsráðið . . . . . „ kr. 600,00 

Ferðakostnaður . .… — 200,00 

5 afborgan upp Í og vaxtagreiðsla af láni til 
Ölfusárbrúrinnar . — 482,63 

Kostnaður samkvæmt lögum 2. okt. 1891, um , skip. 
un dýralækna á Íslandi . . . „  —- 300,00 

Menntamál (kvennaskólinn Í Reykjavik) . . .  —  100,00 

Til búnaðarskólans á Hvanneyri  . . . .… — 2586,99 

Ýmisleg útgjöld 2 199,38 
Eptirstöðvar . . . . . . .… — 500,00 — 4969,00 

Með því að ráðið eigi má jafna niður nema 4121 kr. 27 a., samkvæmt 

gr. tilskipunar 4. maí 1872, um sveitarstjórn á Íslandi, fól það forseta sínum 

leita samþykkis landshöfðingja til niðurjöfnunarinnar. 

Fleiri mál komu eigi til umræðu og var svo fundi slitið. 

Reykjavík, 22. jálí 1898. 

J. Havsteen. 
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Skyrsla 
um adalfund amtsrådsins i Vesturamtinu 8,—10, juni 1898. 

Årid 1898, 8. juni, var adalfundur amtsrådsins i Vesturamtinu settur og 
haldinn á Ísafirði af forseta þess, amtmanni Júlíus Havstein, ásamt amtsráðs- 
mönnunum Ásgeiri bónda Bjarnasyni á Knararnesi (úr Mýrasýslu), hreppstjóra 
dbm. Þórði Þórðarsyni á Rauðkollsstöðum (úr Snæfellsness og Hnappadalssýslu), 
sýslumanni Birni Bjarnasyni á Sauðafelli (úr Dalasýslu), Eyólfi kaupmanni E. 
Jóhannssyni í Flatey (úr Austurbarðastrandasýslu), síra Kristni Daníelssyni á 

Söndum (úr Vesturísafjarðarsýslu), sýslumanni Skúla Thoroddsen á Ísafirði (úr 
Norðurísafjarðarsýslu) og prófasti sira Páli Ólafssyni á Prestbakka (úr Stranda- 
sýslu). 

Úr Vesturbarðastrandasúslu var enginn amtsráðsmaður mættur, 

Forseti lagði fram tilkynningar sýslumannanna í Mýra- og Borgar- 

fjarðarsýslu, Dalasýslu, Barðastrandasýslu og Vesturísafjarðarsýslu um kosning- 

ar amfsráðsmanna fyrir tímabilið frá 1. júní 1898 til 31. maí 1904, í stað 

þeirra, sem úr ráðinu skyldu ganga, að enduðum kjörtíma þeirra. 

Kosnir höfðu verið: 
1. Fyrir Mýrasýslu: 

Amtsráðsinaður: Ásgeir bóndi Bjarnason í Knararnesi. 

Varaamtsráðsmaður: Guðmundur bóndi Ólafsson á Lundum., 

2. Fyrir Dalasýslu: 

Amtsráðsmaður: sýslumaður Björn Bjarnason á Sauðafelli. 

Varaamtsráðsmaður: síra Jóhannes L. L. Jóhannsson á Kvennabrekku. 

3. Fyrir Austurbarðastrandasýslu: 

Amtsráðsmaður: kaupmaður Eyjólfur E. Jóhannsson í Flatey. 

Varaamtsráðsmaður: hreppstjóri Snæbjörn Kristjánsson í Hergilsey. 

4. Fyrir Vesturísafjarðarsýslu. 

Amtsráðsmaður: síra Kristinn Daníelsson á Söndum. 

Varaamtsráðsmaður: prófastur síra Janus Jónsson á Holti. 

Amtsráðið fann ekkert við kosningar þessar að athuga. 

Þessi mál komu til umræðu á fundinum: 

1. Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Vesturamtsins 

fyrir 1897, og var hann falinn amtsráðsmönnunum úr Strandasýslu og Aust- 
urbarðastrandarsýslu til endurskoðunar. 

2. Forseti lagði þvínæst fram reikning yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs 

Vesturamtsins fyrir 1897, og var hann falinn amtsráðsmönnunum úr Norður- 

ísafjarðarsúslu og Snæfellsness. og Hnappadalssýslu til endurskoðunar. 

3. Þá var lagður fram reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Vesturamts- 

ins fyrir 1897, og var hann fenginn í hendur amtsráðsmönnunum úr Dala- 

sýslu og Vesturísafjarðarsýslu til endurskoðunar. 

4. Síðast var lagður fram reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns Vesturamts- 

ins fyrir 1897, og var hann fenginn  amtsráðsmanninum í Mýrasýslu til 
endurskoðunar.
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Forseti lagði fram skipulagsskrá fyrir styrktarsjóðinn „Þorvaldar minning, 
dagsetta 10. júní f. á, með staðfesting konungs, 16. sept. f. á., sem prentað 
er hvorttveggja í Stjórnartíðindunum 1897, B. bls.217— 218. Ennfremur var 
framlögð viðskiptabók sjóðsins við Söfnunarsjóð Íslands (nr. 270) og var 
styrktarsjóðurinn við árslok orðinn 4165 kr. 1 eyrir. 

Forseti skýrði frá því, að hann samkvæmt áskorun amtsráðsins á fundi þess 
9. og 10. júní f. á. hefði skrifað sýslumönnunumn í Strandasýslu, Barðastrand- 
arsýslu, að því leyti er austurhluta sýslunnar snertir, Dalasýslu og Snæfells- 
ness og Hnappadalssýslu, 3. júlí f. á.,og ennfremur sýslumönnunum i Borgar. 
fjarðarsýslu, Gullbringu- og Kjósarsýslu og Árnessýslu i Suðuramtinu og 
bæjarfógetanum í Reykjavík, 5. júlí f. á., samkvæmt áskorun amtsráðsins í 
nefndu amti, og skipað svo fyrir, að öll fjárhús í lögsagnarumdæmum 
þeirra skyldi sótthreinsa á hinu yfirstandandi sumri, eptir leiðarvísi þeim, 
sem dýralæknirinn hefði útgefið, og í annan stað, að almennar fjárskoðanir 
og baðanir skyldu framfara jafnskjótt og fje kæmi af fjalli, og áður en það 
yrði látið í hús. Ef kindur fyndust með kláða, skyldu þær þegar teknar til 
lækninga og hafðar sjer, en allt fje af þeim heimilum, þar sem kláði fyndist, 
skyldi álítast sjerstaklega grunsamt, og sömuleiðis þeir fjárhópar, sem kláða- 
fje hefði gengið saman við, og skyldi hafa slíkt fje í gæzlu, og undir stöðugu 
eptirliti, en til tryggingar skyldi baða alt grunað tje aptur, þegar liðnir væru 
IO dagar frá hinni fyrri böðun, og yfir höfuð bæri að ítreka skoðanir og 
baðanir eftir nánari skipun hlutaðeigandi lögreglustjóra, unz grunlaust væri. 
Að því leyti, er Ísafjarðarsýslu og Vestur-Barðastrandarsýslu snerti, voru að- 
eins fyrirskipaðar fjárskoðanir, og lögreglustjórum falið, að gjöra allar nauð. 
synlegar ráðstafanir samkvæmt löggjöfinni um kláða, ef hans skyldi verða 
vart við hinar framförnu skoðanir. 

Það kom fljótt fram, að örðugleikar voru fyrir hendi, að því leyti, 
er snerti hreinsun fjárhúsa með klórgufubrælum samkvæmt leiðarvísi dýra- 
læknisins, og komu til forseta málaleitanir úr ýmsum áttum um það, að 
sleppa mætti svolagaðri sótthreinsun, sem mönnum stóð stuggur af og sem 
menn hjeldu hættulega, sjerstaklega þar sem fjárhús og heyhlöður náðu sam- 
an, heldur vildu menn sótthreinsa með þvotti upp úr baðleginum, og úr 
klórkalksvökva eða rennsli. Forseti þóttist nú geta slakað nokkuð til í þessu 
tilliti, þar sem hann gekk út frá því, að aðalreglan um sótthreinsun húsa 
væri að finna í upphafinu á leiðarvísinum, þar sen segir fyrir um sótthreins 
un með klórkalksrennsli og kreólínvatni eða karbólvatni, en brælun skyldi 
viðhöfð þar sem fjárhúsveggir væri mjög holóttir, sem að vísu víðast hvar 
mun eiga sér stað. Ef hörgull á hreinsunarmeðulum væri fyrir hendi, sem 
menn einnig báru við, leyfði forseti, að menn mættu fara eptir þeim reglum 
sem menn áður hefði notað við sótthreinsun fjárhúsa, en eftir þeim reglum 
skyldi fyrst flytja allt tað burt úr húsunum, hella sjóðheitu vatni á jöturnar og 
á Veggi, svo langt upp, sem kindin gæti náð til, því næst skyldi bræla húsið 
innan með því að brenna moði á gólfinu,svo loginn læsti sig um húsið og nógu 
langt upp eftir veggjunum;alla viði í húsinu skyldi tjarga eða kalka, Að end- 
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ingu skyldi viðra húsin og láta þau standa tóm nokkrar vikur, áður en låtid 

yrði fje í þau aptur. 
Eins og skýrslur lögreglustjóra, sem forseti lagði fram, bera með sér, 

hefir sótthreinsun fjárhúsa orðið mjög ófullkomin og víðast hvar engin. Í skýrsl- 

unum úr Dalasýslu er sagt, að sótthreinsun fjárhúsa þar hafi sumstaðar farið 

fram;í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu hefir breinsunin víða farið fram, en helzt 

með því móti, að baðlegi hefir verið stökkt innan um húsin um leið og fje 

var baðað. 1 Árnessýslu hefir í flestum hreppum sýslunnar einhver sótt- 

hreinsun farið fram, eftir því, sem sýslumaðurinn skýrir frá. Sú eina sýsla, 

þar sem veruleg gangskör hefir verið gjörð til þess að hreinsa fjárhús, er 

Snæfellsness. og Hnappadalssýsla, og hefir sótthreinsun farið fram í öllum 

hreppum sýslunnar, en víðast hvar eptir eldri aðferðinni. 

Að því leyti, er baðanir snertir, þá hafa þær framfarið alstaðar ept- 

ir hinum framkomnu skýrslum, og er það efllaust, að áhugi manna er al- 

mennt vaknaður á því að baða fé sitt. Í skýrslunni úr Dalasýslu er þess 

getið, að á einstökum stöðum muni að eins hafa verið borið í kindurnar, en 

þess er ekki getið, hverjar ráðstafanir hafi verið gjörðar af hálfu lögreglu- 
stjóra til þess að halda mönnum til hlýðni í þessu efni, það er að segja: til 

þess að baða. Í Neshreppi innan Ennis í Snæfellsness. og Hnappa- 

dalssýslu hefðu menn einnig leyft sér að viðhafa áburð í stað þess að baða, 
en sýslumaður hefði í bréfi 13. april þ. á., sem var framlagt, skýrt svo frá, 

að hann hefði fyrirskipað almenna böðun sauðfjár þar í hreppi nú á þessu 

vori. 

Að því leyti, er snertir heilbrigðisástand sauðfjárins, hvað kláða 

snertir, á því svæði, sem hér er spursmál um, samkvæmt hinum framkomnu 

skýrslum, þá er óhætt að fullyrða, að minna er um kláða nú, en verið hef- 

ir að undanförnu. Þær sýslur, þar sem kláði helzt hefir gjört vart við sig, 

eru: Mýra. og Borgarfjarðarsýsla, Dalasýsla, Snæfellsness. og Hnappadals- 

sýsla og Gullbringu- og Kjósarsýsla, að því leyti er snertir 2 hreppa henn- 

ar. Samkvæmt skýrslu sýslumannsins í Dalasýslu, dags. 28. f. m., um ár- 

angurinn af skoðun þeirri, sem fram hafði farið í april, höfðu fundist 11 

kindur alls með kláða. Skýrslan úr Mýra- og Borgarfjarðarsýslu sýnir, að 

rúmlega 110 kindur hafa fundist með kláða við haustskoðanirnar, en um 

áramótin voru eigi fleiri með kláða, en 40—50. Til samanburðar skírskot- 

aði forseti til þess, sem komið hafði fram við útflutning á sauðfé af Akra- 

nesi í nóv. 1896. Þá komu fyrir eigi færri en 64 kindur með kláða af 

6794, og voru af þeim kláðakindum 56 úr Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, sbr. 

Stjórnartíðindi 1897. B. bls. 109. Í Snæfellsness. og Hnappadalssýslu, þar 

sem kláði var allmagnaður á vorinu 1895, komu fram við skoðanir þær, 

sem fram fóru í apríl og maí þá, undir 200 kindur með kláða, auk nokk- 

urra, sem grunaðar voru, en við skoðanirnar á síðastliðnu hausti komu fram 

alls 22 kindur með kláða. Í Ísafjarðarsýslu hafði enginn kláði komið fyrir 

við haustskoðanirnar, og í Barðastrandarsýslu höfðu að eins fundist 2 kind- 

ur með kláða, Í Árnessýslu hafði fundist kláði í 6 kindum. Í Mosfellshreppi
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i Gullbringu- og Kjósarsýslu hafði fundist Í kind með kláða, en víð vorskoð- 

un þá, sem nýlega hefir fram farið, höfðu fundist 2 kindur með kláða. Í 

Kjósarhreppi hefir borið nokkuð á kláða, en þó eigi að nokkrum verulegum 

mun. 
Forseti skýrði þar næst frá því, að hann að meðteknum framan- 

greindum skýrslum, hefði látið sjer nægja að skrifa sýsltumönnunum Í Stranda-, 

Ísafjarðar-, Barðastrandar-, Snæfellsness. og Hnappadals. og Árnessýslu á þá 

leið, að hann eigi fyndi ástæðu til að fyrirskipa sérstakar ráðstafanir gegn 

fjárkláða í þeirra lögsagnarumdæmum nú á þessu vori, en vildi fela þeim 

að hafa gætur á heilbrigðisástandi sauðfjárins, fyrirskipa almennar skoðanir 

og gjöra aðrar ráðstafanir eftir því, sem fyrirmælt væri í tilsk 5. jan. 1866, 

um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á Íslandi, ef þeim skyldi sýnast 

nauðsyn til þess.  ÁAptur á móti hafði forseti í marzmánuði skrifað sýslu- 

mönnunum í Dala-, Mýra. og Borgarfjarðar-, og Gullbringu. og Kjósarsýslu 

að láta almennar fjárskoðanir fram fara í þeim sýslum á þessu vori, og fal- 

ið þeim eftir árangrinum af skoðununum að gjöra nauðsynlegar fyrirskipan- 

ir um aðskilnað sjúks og grunaðs fjár frá heilbrigðu. 

Forseti bar þar næst undir amtsráðið, hverjar ráðstafanir mundu til- 

tækilegastar gagnvart fjárkláðanum að haustinu til og framvegis. Jafnframt 

lagði hann fram bréf sýslumannsins Í Strandasýslu, dags. 25. apríl þ. á., 

sem hefir inni að halda ágripsendurrit af gjörðabólkk sýslunefndarinnar þar, 

viðvíkjandi fundarhaldi hennar 13.— 16. april þ. á, og óskar nefndin eptir, 

að amtmaður fyrirskipi almennar baðanir næsta haust bæði í Strandasýslu 

og Í nærliggjandi sýslum. Jafnframt skýrði nefndin svo frá, að henni hefðu 

borist áskoranir um að kvarta yfir pví, að hinar fyrirskipuðu fjárbaðanir 

síðastliðið haust hefðu verið vanræktar í Dala- og Barðastrandarsýslum, og 

yfir því, að Ísafjarðarsýsla hefði verið undanþegin því af láta baða, þareð 

frjetzt hefði að fé hefði drepist þar af kláða (í Nauteyrarhreppi). Ennfrem- 

ur hefði sýslumaðurinn í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu í bréfi til amts- 

ins, dags. 25. febr. þ. á., sem áður hefði verið framlagt, skýrt svo frá að 

Skógstrendingar hefðu að sögn í 8 ár mátt horfa upp á það, að nágrönnum 

þeirra (í Hörðudalshreppi innan Dalasýslu) hefði að ósekju haldist uppi, að 

leggja undir höfuð sér þær fyrirskipanir gagnvart fjarkláða, sem þeim (Skóg- 

strendingum) hetði verið haldið til að hlýða. Forseti kvaðst hafa skrifað 

hlutaðeigandi lögreglustjórnm út af þessu og heimtað skýrslu þeirra um 

þessar umkvartanir. 

Amtsráðsmaðurinn í Dalasýslu gaf þegar nokkrar upplýsingar þessu 

viðvíkjandi á sjálfum fundinum, og fulltrúinn úr Norðurísafjarðarsýslu lýsti 

því yfir, að hann hefði sögusögn áreiðanlegra og kunnugra manna úr Naut- 

eyrarhreppi fyrir því, að það væri svo langt frá að kindur hefðu drepist 

þar úr kláða, að þar hefði enginn kláði fundizt. 

Amtsráðið ályktaði að skora á forseta, að láta almennar fjárskoðan- 

ir og baðanir fram fara á komandi hausti með sama móti sem í fyrra í öll- 

um sýslum amtsins nema Ísafjarðar. og Vesturbarðastrandarsýslum, en 
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lögreglustjórum í þeim sýslum skyldi fyrirlagt að hafa sem nákvæmastar 
gætur á heilbrigðisástandi sauðfjárins, og ef þeim þætti nauðsyn til bera, 
aðfyrirskipa skoðanir og gjöra allar þær ráðstafanir, sem gjört er ráð fyrir 
í tilskipun 5. jan. 1866, um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á Íslandi. 
Böðunum skyldi vera lokið fyrir jól, og skyldu skýrslur lögreglustjóra um 
árangurinn af skoðununum og böðununum, sem sýndi, hvernig heilbrigðisá- 
stand fjárins væri í hverjum hreppi, vera komnar til forseta ráðsins fyrir 
lok febrúarmánaðar. 

Forseti lagði að endingu fram brjef landshöfðingja, dags. 14. maí þ. 
á, þar sem leitað er álits amtsráðsins um væntanlegt frumvarp til laga um 
fjárkláða og önnur næm fjárveikindi á Íslandi, sem skyldi koma í stað 
frumvarpszþess, sem alþingi hafði samþykt 1897, en sem synjað hafði verið 
konungsstaðfestingar á, sbr. brjef stjórnarráðsins fyrir Ísland, 14. april þ. á., 
(Stjórnartíðindi 1898, B. bls. 79--81). 

Amtsráðið ályktaði að kjósa 3. manna nefnd til þess að láta uppi 
álit sitt um málefni þetta áður en fundi væri slitið. Í nefndina voru 
kosnir: 

Þórður dbrm. Þórðarson, 

prófastur síra Páll Ólafsson og 

sýslumaður Skúli Thoroddsen, 

Samkvæmt ályktun mtsráðsins á fundi þess 9.—10. júní f. á. (sbr. Stjórn- 
artiðindi 1597 B. bls. 111), hafði forseti leitað álits allra sýslunefndanna um 
frumvörp þau til reglugjörðar fyrir hreppsnefndir um eftirlit með heilbrigð- 
isástandinu manna á milli, sem þeir héraðslæknarnir D. Sch. Thorsteinsson 
í Stykkishólmi og Guðmundur Björnsson í Reykjavík höfðu samið eftir á- 
skorun forseta. Þessi álit sýslunefndanna voru framlögð, og eru þær allar 
mótfallnar því, að slíkar reglugjörðir yrðu útgefnar nema sýslunefndin í 
Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, þar sem óframkvæmanlegt væri að fram. 
fylgja þeim eftir því, hvernig tilhagaði hér á landi, og mundu slíkar reglu- 
gjörðir ekki hafðar að neinu eða eigi koma að tilætluðum notum, enda væru 
stört hreppsnefnda þegar orðin allumfangsmikil. Aptur á móti höfðu sýslu. 
nefndirnar í Vesturísafjarðarsýslu, og Mýrasýslu vakið máls á því, að það 
mundi heppilegt, að prentaðar yrði leiðbeinandi reglur, sem gengju í sömu 
átt sem reglugjörðarfrumvörpin, til útbýtingar meðal alþýðu. Sýslunefndin 

yrði settar, en þær gætu þó að eins orðið leiðbeinandi, þar sem lagaheim- 
ildina vantaði til þess að þær yrði skuldbindandi fyrir menn. Nefndin hafði 
með þetta fyrir augum gjört nokkrar breytingartillögur við frumvarp það, 
sem héraðslæknir D. Sch. Thorsteinsson hafði samið, en jafnframt stungið 
upp á að gjörð yrði einhver ráðstöfun til. að landsstjórnin hlutaðist til um, 
að undirbúið yrði til mæsta alþingis frumvarp til laga, er legði hegning við 
brotum á reglugjörðum þeim um heilbrigðismál, sem settar kynnu að verða 
samkvæmt 15. gr. tilsk. 4. maí 1872, um sveitarstjórn á Íslandi.
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Forseti gat hbess einnig, ad 3 syslunefndirnar i Sudur-amtinu hefðu 

heldur lagt á móti því, að slíkar heilbrigðisreglugjörðir yrðu útgefnar. 

Eftir þessum undirtektum ályktaði amtsráðið að hverfa frá því, að 
setja slíkar reglugjörðir, enda vantaði alla heimild til þess, að búa þær svo 
út, að þvingun yrði beitt, ef menn óhlýðnuðust þeim. Aftur á móti var for- 
seta falið að biðja landlækni um að semja leiðbeinandi reglur og ráðlegg- 
ingar, snertandi almennt hreinlæti og heilbrigði manna á milli; skildu: 
reglur þessar prentaðar á kostnað jafnaðarsjóðs og þeim útbýtt manna á 
milli. 

Framlagt var frumvarp til samþyktar fyrir Strandasýslu um vörn gegn 

útbreiðslu berklasýkinnar, sem hjeraðslæknirinn í 7. læknishjeraði hafði sent 
sýslunefndinni Í Strandasýslu, og beðið hana um að staðfesta, en sem nefnd- 
in hafði sent amtsráðinu með þeirri ósk, að það tæki frumvarpið, að svo 
miklu leyti, sem því þætti við eiga, upp í heilbrigðisreglugjörð, sem út 
kynni að verða gefin. Amtsráðið áleit, að það hefði ekkert vald til þess, 
að gefa út slíka samþykt, og eftir eðli sínu ættu ákvæði hennar ekki við 
í þeim heilbrigðisreglugjörðum, sem amtsráðið hefði vald til að gefa út. 

Ennfremur hafði sami læknir sent amtsráðinu beina leið frumvarp til sam- 
þyktar um heilbrigðisnefndir., 

Með skírskotun til þess, sem gjörst hafði á fundi amtsráðsins 9. og 10. júní 

f. á., viðvíkjandi væntanlegri hluttekning Vesturamtsins í búnaðarfjelagi Suð- 

uramtsins, skýrði forseti frá því, að hann og amtsráðsmaður Skúli sýslumaður 
Thoroddsen hefðu mætt á fundi fjelagsins 5. júlí f. á. svo sem fulltrúar amts- 

ráðsins, og lagði hann nú fram ársskýrslu nefnds búnaðarfjelags fyrir 1897, 
en eins og sagt er frá í henni, hafði sú ályktun verið gjörð á fundinum, að 
stjórn fjelagsins skyldi ganga í nefnd með þeim mönnum, sem tilnefndir voru 
af amtsráðum landsins, til að ræða um stofnun allsherjar búnaðarfjelags 
fyrir land allt, sem búnaðarfélag Suðuramtsins hyrfi inni, og semja frumvarp 

tillaga fyrir slíkt félag; Þessir menn áttu svo nokkra fundi með sér 

til að ræða málið og undirstöðu laganna fyrir félagið; því næst voru kosnir 

ð menn Í nefnd til að búa til frumvarp, og var frumvarp þetta síðan rætt 

á fundi. Forseti útbýtti frumvarpi þessu meðal amtsráðmannanna, og var 

málið svo tekið til umræðu. 

Málinu var vísað til 3 manna nefndar, sem þeir Ásgeir Bjarnason í 

Knaranesi, síra Kristinn Daníelsson og Þórður Þórðarson á Rauðkollsstöðum 

voru kosnir í. 

Forseti skýrði frå því, að úrskurðir amtsráðsins á sýslusjóðsreikningi Dala- 
sýslu fyrir 1896 um þær 9 kr, sem þá hefðu verið oftaldar til jafnaðar 

gjaldamegin í reikningnum, væri nú fullnægt, þar sem þær nú væru taldar 
með tekjum í reikningnum fyrir 1897. 

Aftur á móti var eigi fullnægt enn þeim úrskurði amtsráðsins á reikningn- 

um fyrir 1895 (". gr.), sem gekk út á það, að gjaldliður 11 í reikningnum um 

útborgun 50 kr. til manns eins fyrir ferð á þingvallafund 1895 skyldi falla 

niður, með því að slík greiðsla væri ekki samkvæm gildandi lögum, og hafði 
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verið svo ákveðið, að oddviti nefndarinnar skyldi annast um, að upphæðin 

yrði borguð sýslusjóði og talin með tekjum í reikningnum fyrir 1896. 

Forseti minntist svo ennfremur á þær ráðstafanir, sem bæði amts- 

ráðið og hann sjálfur hefðu gjört til þess, að hinar áðurnefndu 50 kr. yrðu 

endurborgaðar sýslusjóðnum. 

Eftir nokkrar umræður um þetta mál vildi amtsráðið leyfa, að það 

mætti eftir atvikum standa við það, sem komið væri í þessu máli, en ráðið 

lýsti því jafnframt yfir, að slík útgjöld úr sýslusjóði mættu ekki eiga sjer 

stað framvegis. 

Forseti skýrði svo frá að úrskurðum amtsráðsins á sýslusjóðs- og sý„luvega- 

sjóðs reikningunum fyrir 1896 væri fullnægt. 

Forseti lagði fram sýslusjóðs- og sýsluvegasjóðs reikningana úr öllum sýsl- 

um amtsins fyrir 1897, sem hann hafði yfirfarið samkvæmt 41. gr. tilsk. 

4. mai 1872, um sveitarstjórn á Íslandi, og gjört ýmsar athuganir við, að undan- 

teknum sýsluvegasjóðsreikningnum úr Dalasýslu, sem kom við fundarbyrjun 

til forseta, er svo fól amtsráðsmanninum úr Vestur Ísafjarðarsýslu að yfir- 

fara hann. Ennfremur voru framlagðar athugasemdir, sem endurskoðendur 

í héraði höfðu gjört við reikningana, og svör reikningshaldara. 

Amtsráðið úrskurðaði þar næst reikningana. 

13. Endurskoðendur lögðu fram: 

a, reikning yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins 

b, — —  —  —  —  búnaðarskólasjóðsins 

c, — — =  — —  búnaðarsjóðsins, og 

d, — — —  — — bókasafnsins, og 

voru allir þessir reikningar samþyktir án athugasemda. 

14. Þá voru framlögð og yfirfarin eptirfylgjandi endurrit af gjörðabókum sýslu- 

nefndanna: 

A. Ur Strandasýslu frá 18.—16. april þ. á, 

B. — Norður Ísafjarðarsýslu frá 18.—19. marz þ. á. 

C, -- Vestur Ísafjarðarsýslu frá 14.—-15. apríl þ. á,, 

D. — Vestur Barðastrandarsýslu frá 4.—5. maí þ. á. 

E. — Austur Barðastrandarsýslu frá 1.—-4. apríl þ. á., 

Framlagt var erindi frá sýslunefndarmanni síra Guðmundi Guðmunds- 

syni, dags. 7. þ. m., þar sem hann óskar álits amtsráðsins um pad, 

hvort löglega hafi verið efnt til síðasta  syslufundarins i Austur- 

Barðastrandarsýslu og eftir því, að ráðið sjái svo til að ekkert fje verði 

veitt af  sýsluvega- eða  sýslussjóði til brúargjörðar á  Vattardalsá, 

fyr en áætlun væri gjörð um kostnaðinn og trygging fengin fyrir 

því, að verkið yrði vel af hendi leyst og að frumvarp til fjallskilareglu- 

gjörðar fyrir sýsluna yrði eigi staðfest að sinni. 

Amtsráðið ályktaði að vísa til ákvæðis þess, sem 33. gr. tilsk. 4. 

maí 1872, um sveitarstjórn á Íslandi, hefir inni að halda, að því leyti, er 

snertir fundarstað sýslunefnda. 

Um brúargjörð á Vattardalsá var forseta falið að leita umsagnar
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sýslumanns og þar eptir gjöra út um það, hvort amtsráðið gæti leyft fyr- 

irhugaða fjárveitingu úr sýslusjóði til brúarinnar. 

Að því leyti, er snertir fjallskilareglugjörðarfrumvarpið, þá lægi 

það nú fyrir til staðfestingar eða synjunar um staðfesting. 

F. Úr Dalasýslu frá 6. apríl, 3. og 4. maí þ. á. og 2. þ. m., 

G. — Snæfellsness. og Hnappadalssýslu frá 26.—27. april þ. á. 
H. — Mýrasýslu frá 26.—27. apríl þ. á 

Samkvæmt beiðni sýslunefndarinnar í Vesturbarðastrandarsýslu samþykkti 

amtsráðið, að jafna mætti niður 800 kr. sem sýslusjóðsgjaldi þar fyrir yfir- 

standandi ár, en sú upphæð, sem mátti jafna niður, er 608 kr. 88 a. 

Samkvæmt beiðni sýslunetndarinnar í Austurbarðastrandarsýslu samþykkti 

amtsráðið sömuleiðis 700 kr. niðurjöfnun fyrir yfirstandandi ár, en sú upp- 

hæð, sem mátti jafna niður, nemur 678 kr. 24. a. 

Amtsráðið staðfesti þá ályktun sýslunefndarinnar í Dalasýslu, að vegurinn 

yfir Laxárdalsheiði (þar í sýslunni) og vegurinn yfir Haukadalsskarð skyldu 

falla úr tölu sýsluvega, og ennfremur þá ákvörðun nefndarinnar, að vegur 

frá Þorbergsstöðum um Kambsnes að Búðardal og þaðan að Ljáskógum 

skyldi vera sýsluvegur. 

Samkvæmt 6. gr, laga 26. febr. 1898 um horfelli á skepnum, eiga amtsráðin 

að semja fyrirmynd fyrir skýrslum þeim, sem hreppstjórar eiga að senda 

sýslumanni árlega um skoðanir þær, sem samkvæmt 2. gr. laganna eiga að 

framfara tvisvar sinnum árlega (í nóvember og á tímabilinu frá 15. marz 

til sumarmála) á búpeningi og fóðurbirzðum hreppsbua. 

Amtsráðið fól forseta að búa til slíkar fyrirmyndir og láta prenta eyðu- 

blöð undir skýrslur þessar til útbýtingar á kostnað amtssjóðs. 

Amtsráðið ályktaði að leggja sýslunefndum fyrir, að semja sjerstaka 

reikninga yfir brúargjörðargjald það, sem heimilað er með lögum 26. febr. 
1898, um sjerstakt gjald til brúargjörða, ef slíkt gjald skyldi verða inn- 
heimt. 

Með skírskotun til ályktunar amtsráðsins á fundi þess 9. og 10. júní f. á. 

viðvíkjandi fyrirhugaðri breytingu á 6. gr. í reglagjörð fyrir Strandasýslu 

um refaeyðingar o.fl. 14. júlí 1893, (Stjórnartíðindi 1897 B. bls. 112) var nú 

lagt fram frumvarp til reglugjörðar um breyting á reglugjörð fyrir Stranda- 

sýslu 14. júlí 1893, um refaeyðingar, notkun upprekstrarlands, fjallskil, rjetta- 

höld og fleira, sem sýslunefndin hafði samþykkt, og sem hún óskar staðfest, 

og staðfesti og löggilti amtsráðið þessa breytingu til þess að öðlast gildi 

1. sept. 1898. 

Samkvæmt brjefi landshöfðingja, 21. sept. 1895, viðvíkjandi eptirliti af hálfu 
amtsráðanna með því, að lögum 11. júní 1890, um styrktarsjóði handa al- 

þýðufólki, væri framfylgt sem bæri, ljet forseti uppi svolátandi skýrslu sam- 

kvæmt gjörðabókaendurritunum : 

A. Strandasýsla. Að því, er Strandasýslu snertir, var eptir brjefi sýslu- 

mannsins, dags. 20. nóv. f. á, bætt úr því, sem ábótavant hafði verið 

við árslok 1896. Að því leyti, er snertir árið 1897, var allt í lagi. 
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B. Norður- og Vesturísafjarðarsýslur.  Eptir skyrslu syslumanns, dags. 20. 

okt. f. á, var alltílag komið, sem ábótavant hafði verið við árslok 1896. 

Sömuleiðis var allt í lagi að því leyti, er snerti árið 1897. Þar að auki 

var framlögð yfirlitsskýrsla, snertandi báðar sýslurnar, sem sýndi, hvað 

hver hreppur átti í sjóði við árslok 1897. 

C. Vestur- og Austurbarðastrandarsýslur. Eptir skýrslu sýslumanns, dags. 
7. okt. f.á., voru þær skýrslur framkomnar fyrir árið 1896, sem vantað 

hafði, úr Múlahreppi og Flateyjarhreppi í Austurbarðastrandarsýslu. — 

Skýrslur fyrir árið 1897 voru komnar til sýslunefndar úr öllum hreppum 

í Vesturbarðastrandarsýslu, en vantaði frá Geiradalshreppi, Reykhóla- 

hreppi og Eyjahreppi í Austurbarðastrandarsýslu.  Sýslunefndin þar 

hafði falið oddvita sínum, að ganga eptir skýrslunum, og vænti amtsráðið, 

að skýrsla um, að allt væri í lagi yrði send forseta sem allra fyrst. 

D. Dalasýsla, Forseti skýrði frá, að honum hefði eigi enn tekizt að fá 

fullnægjandi skýrslur um meðferðina á alþýðustyrktarsjóðunum í Dala- 

sýslu fyrir 1895, nje heldur að því leyti, er snerti árið 1896, nánari 

skýring um, hvað meint væri með svolátandi bókun í gjörðabókar- 

útskriptinni, viðvíkjandi fundarhaldi nefndarinnar 6. og 1. maí f. á.: 

„Lagðir voru fram styrktarsjóðsreikningar úr sýslunni, og voru þeir 

samþykktir<. Forseti hafði skrifað sýslumanninum hjer að lútandi 22. 

ágúst 1896, 12. apríl, 18. maí og 14. des. f. á., og 25. maí þ. á. —Sýslu- 

maðurinn, sem var á fundi amtsráðsins, sem amtsráðsmaður Dalasýslu, 

skýrði frá, að allir reikningaruir fyrir 1896 og þar á undan væru komnir. 

Að því leyti, er snerti árið 1897, vantaði samkvæmt gjörðabókarútskript- 

inni, viðvíkjandi fundi sýslunefndarinnar 3. maí þ.á., skýrslur úr Hörðu- 

dalshreppi, Haukadalshreppi og Saurbæjarhreppi. 

E. Snæfellsness. og Hnappadalssýsla. Hin vantandi skýrsla úr Neshreppi 

innan Ennis fyrir 1896 var innkomin, samkvæmt framlagðri skýrslu 

sýslumanns, dags. 17. ágúst f. á. 

Að því leyti, er snerti árið 1897, höfðu reikningar úr öllum hreppum 

sýslunnar verið framlagðir og yfirskoðaðir á síðasta aðalfundi nefndar- 

innar og voru yfir höfuð í bezta lagi. 

F. Mýrasýsla. Eptir brjefi sýslumannsins, dags. 31. f. m 

lagt, voru allir reikningar komnir fyrir árið 1897. 

Eptir lögum 18. des. 1897 um breyting á lögum 11. júlí 1890 um 

styrktarsjóði handa alþýðufólki, er amtsráðunum nú gjört að skyldu að hafa 

eptirlit með því, að ákvæðum laga um nefnda sjóði sje hlýtt. 

„ sem var fram- 

Út af þessu lagði amtsráðið sýslumönnum fyrir, að senda forseta ráðsins 

fyrir malmánaðarlok hvert ár skýrslu, sem sýndi, hvað hver hreppur ætti 

inni í Söfnunarsjóði við undanfarin árslok. 

Forseti lagði fram frumvarp til reglugjörðar um fjallskil fyrir Áustur- 

barðastrandarsýslu, eyðingu refa og fleira, sem sýslunefndin þar hafði sam- 

þykkt, og óskað staðfestingar á. 

Amtsráðið sá sjer eigi fært að staðfesta frumvarp þetta, þar sem 35. gr.
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þess kæmi í bága við 1. gr. laga 24. nóv. 1893, um breyting á 3. gr. laga 

22, marz 1890 um löggiltar reglugjörðir sýslunetnda. 

Forseti lagði fram aptur erindi Torfa J. Tómassonar í Ólafsvík, dags. 1. júní 

1897 (sbr. skýrslu um fund amtsráðsins 9. og 10. júní f. á., Stjórnartíðindi 
1897, B. bls. 114), þar sem hann ber sig upp undan meðferð hreppsnefndar 

innar í Neshreppi innan Ennis og sýslunefndarinnar í Snæfellsness- og 

Hnappadalssýslu á kæru hans yfir útsvari því til sveitar, sem á hann hefur 

verið lagt haustið 1895, og fer þess á leit, að amtsráðið færi upp útsvar 

Jóns borgara Árnasonar, en sitt niður; voru nú komin hin heimtuðu álit frá 

hreppsnefnd og sýslunefnd og öll skjöl málsins. 

Amtsráðið áleit eptir að hafa rannsakað þetta mál, að Torfi J. Tómasson 

hefði ekki að neinu leyti fylgt þeim reglum, sem menn ættu að fara eptir, 

þegar menn vildu áfrýja til sýslunefndar úrskurði hreppsnefndar um sveit. 

arútsvar, og væri rjettur hans alls eigi fyrir borð borinn, hvorki af hrepps- 

nefnd nje af sýslunefnd. Að því leyti er snerti beiðni kærandans um, að 

amtsráðið breyti útsvars upphæðum hans og Jóns Árnasonar, þá vísar amts- 

ráðið þessu kæruatriði trá sjer, þar sem úrskurðir sýslunefnda um útsvars- 

kærur eru endilegir samkvæmt lögum 9. jan. 1880, um breyting á tilskipun 

um sveitarstjórn á Íslandi 4. maí 1872. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Strandasýslu, dags. 25. april þ. á., 

þar sem hann skýrir frá því, að sýslunefndin óski eptir leyfi eða samþykki 

amtsráðsins til þess að mega taka lán, að upphæð 1000kr., af þeirri 30,000 
kr. upphæð, sem samkvæmt 21. gr. fjárlaganna 1898—99 má verja til lán- 

veitinga til sveitafjelaga, til handa sjera Arnóri Árnasyni á Felli, sem 

hefir leitað fulltingis sýslunefndarinnar í þessu efni, og tjáð sig hafa Í hvggju 

að leita leyfis til þess, að fá lán þetta sem embættislán eða upp á presta- 

kallið. 

Amtsráðið leyfði þessa lántöku sýslunefndarinnar. 

Forseti lagði enn fremur fram annað brjef sýslumannsins í Strandasýslu, 

dags. 25. apríl þ. á, um samskonar lántöku, að upphæð 1000 kr, sem 3 

bændur í Fellshreppi æskja eptir, sem sje, Guðjón alþingismaður Gnðlaugs- 

son, Jón Þórðarson og Sigurður Magnússon. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

Nefnd sú, sem kosin var til þess, að segja álit sitt um væntanlega hlut- 

tekningu Vesturamtsins í allsherjarbúnaðarfjelagi fyrir allt landið, lagði það 

til, að amtsráðið samþykkti hið framkomna frumvarp til laga fyrir slíkt 

fjelag, þannig að tillag amtsins til fjelagsins yrði allt að þvi 400 kr. á ári 

og að Vesturamtið tæki þátt í fjelaginu, með því skilyrði, að af hinum ömt- 

unum gengi eigi fleiri úr hluttöku í fjelaginu en eitt. Jafnframt fól amts- 

ráðið forseta sínum að semja við stjórn Búnaðarfjelags Suðuramtsins um 

upphæð tillagsins. 

Nefnd sú, sem kosin var til þess að segja álit sittum væntanlegt frumvarp 

til nýrra laga um mótvarnir gegn fjárkláða, lagði það til, að önnur breyting 

yrði eigi gjörð á hinum núgildandi lögum í þessu efni, en sú, að amtmaður 
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í samráði við amtsráð fengi vald til að fyrirskipa almennar skoðanir á fje, 

baðanir og sótthreinsun tjárhúsa, þegar þörf þætti á vera, og að ráðin semdu 

reglur um framkvæmdir þessara fyrirskipana hvert fyrir sitt amt. 

Amtsráðið fjellst á þessa nefndartillögu. 

Amtsráðið samþykkti þá ályktun sýslunefndarinnar í Dalasýslu, að hún 

mætti veita allt að því 300 kr. úr sýslusjóði til brúargjörðar á Tunguá í 

Miðdalahreppi gegn því, að hreppsbúar legði til eins mikið. 

Amtsráðið fjellst á það, að forseti hefði leyft sýslunefndinni í Strandasýslu 

að taka 3200 kr. lán úr landssjóði, sem sje 2500 kr. fyrir hönd sýslusjóðs 

og TOO kr. fyrir hönd tveggja hreppa, til móts við 5000 kr. styrk þann úr 

úr landssjóði, sem veittur er sýslufjelaginu með fjárlögunum 1898--99, 12. 

gr. B. 7 a. til sýsluvegabóta.  Lánið var veitt með brjefi landshöfðingja, 

dags. 25. f, m, og á að endurborgast á 15 árum. 

Samskonar lánbeiðni upp á 1000 kr. sem verja skyldi til móts við 2000 kr. 

styrk úr landssjóði, hafði einnig legið fyrir frá sýslumanninum í Snæfells- 

ness- og Hnappadalssýslu, og skýrði forseti frá, að hann hefði leyft lántöku 

þessa upp á væntanlegt samþykki amtsráðsins, þannig að lánið endurborg- 

aðist á 10 árum. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, dags. 

31. f. m., og þar með fylgjandi erindi sjera Einars prófasts Friðgeirssonar á 

Borg, dags. 10. f. m., þar sem hann sem sýslunefndarmaður og samkvæmt 

því, sem sýslunefndin í Mýrasýslu hafði falið honum, fer þess á leit, að 

amtsráðið vilji með meðmælum sínum koma þeirri beiðni sýslunefndarinnar 

á framfæri við landshöfðingja, að hann vildi hlutast til um það við stjórnina, 

að frumvarp til laga yrði lagt fyrir alþingi þess efnis, að þjóðvegur yrði 

ákveðinn frá Borgarnesi vestur yfir Mýrarnar, til að byrja með ekki skem- 

ur en vestur fyrir Hítará, með endastöð annað hvort á Búðum eða Stykkis- 

hólmi. 

Amtsráðið ályktaði að fela forseta sínum að mæla með málaleitun þessari. 

Með brjefi, dags. 20. febr. 1896, veitti landshöfðingi af fje því, sem ræðir 
um í fjárlögunum fyrir 1896—97 12. gr. B. d., allt að 400 kr. til þess að 

varða þá staði, sem villigjarnastir væri á Ófeigsfjarðarheiði, og var það 

tekið fram í brjefi þessu, að meira fje gæti eigi orðið veitt að svo stöddu. 

Á árinu 1896 var svo unnið að vörðuhleðslu þessari fyrir 260 kr. og á ár- 

inu 1897 fyrir 90 kr. eða alls 350 kr. 

Forseti lagði nú fram brjef sýslumannsins í Strandasýslu, dags. 25. apríl 

þ. á., þar sem hann skýrir frá, að til sýslunefndarinnar hafi komið ósk frá 

hreppsnefndinni í Árneshreppi um, að sýslunefndin vilji mæla með því við 

landshöfðingja, að hann veitti um 50 kr. úr landsjóði til þess að framhalda 

vörðuhleðslu á heiðinni. Meðmælum sýslunefndar hafði svo verið beint til 

amtmanns, sem fann nú ástæðu til að leggja beiðni þessa fyrir amtsráðið, 

sem hafði stutt að því, að hin fyrri fjárveiting fjekkst, til þess að ráðið legði 

meðmæli sín með hinni fyrirliggjandi fjárbeiðslu. 

Amtsráðið ályktaði, að mæla sem bezt fram með málaleitun þessari,
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Ennfremur var lagt fram brjef sýslumannsins í Strandasýslu, dags. 25. apríl 

þ. á. viðvíkjandi þeirri ósk sýslunefndarinnar, að landshöfðingi vildi 
veita 100 kr. til þess að gjöra við slæma torfæru á fjallveginum yfir Hauka- 

dalsskarð. Amtsráðið ályktaði að mæla með þessu. 

Amtsráðið staðfesti þá ákvörðun sýslunefndarinnar í Strandasýslu, að sýslu 

vegurinn, sem nú liggur út grundirnar fyrir utan Kollafjarðarnes, yrði færð. 

ur þaðan upp á svo nefnd Bugabörð eða þjett upp að þeim. 

Amtsráðið samþykkti þá ályktun sýslunefndarinnar í Norðurísafjarðarsýslu, 

að verja mætti á yfirstandandi ári 550 kr. af sýsluvegagjaldi sýslunnar til 

gufubátsferða um Ísafjarðardjúp. 

Amtsráðið samþykkti ennfremur, að sýslunefndin í Vesturísafjarðarsýslu tæki 

allt að því 1000 kr. lán upp á sýsluvegasjóð á komanda sumri til ýmsra nauð- 

synlegra vegabóta. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Snæfellsness. og Hnappadalssýslu, 

dags. 4. apríl þ. á., þar sem hann af tilgreindum ástæðum fer þess á leit, 

að amtsráðið vildi breyta þeirri ályktun, sem það hefði gjört á fundi sínum 

14. og 15. júní 1895 (Stjórnartíðindi 1895 B. bls. 181.), að sýslumenn skyldu 

halda aðalfund sýslunefndanna svo tímanlega á ári hverju, að allar afgreiðsl- 

ur snertandi amtsráðið, reikningar og endurrit af gjörðabókum yrðu komn- 

ar til forseta ráðsins fyrir lok aprílmánaðar ár hvert, í þá átt, að sýslumenn 

þyrfti eigi að halda aðalfundi sýslunefndanna, fyr en svo, að nefndar af- 

greiðslur væri komnar til forseta amtsráðsins fyrir miðjan maí.  Amtsráðið 

fól forseta sínum að veita undanþágur frá þeirri reglu, sem það hafði sett 

1895, eptir því sem honum þætti nauðsynlegt. 

Forseti lagði fram erindi, dags. 30. apríl þ. á., frá þeim kvennmönnum, sem 

standa fyrir hússtjórnarskólanum í Reykjavík, þar sem þær sækja um dá- 

lítinn fjárstyrk handa nefndum skóla. Amtsráðið sá sjer eigi fært að veita 
hinn umbeðna styrk. 

Forseti lagði fram brjef landshöfðingja, dags. 17. ágúst f. á., þar sem ákveð. 

ið er, að dýralæknirinn í Suður- og Vesturamtinu skuli hafa bústað sinn í 

Reykjavík. 

Í annan stað hafði landshöfðinginn fallizt á þá tillögn amtsráðanna í 
Vesturamtinu og Suðuramtinu, að fresta skyldi að semja erindisbrjef handa 
dýralækninum. 

Framlagðir voru reikningar og skýrslur kvennaskólans í Reykjavík fyrir 

1897—98, og veitti amtsráðið skólanum í þetta skipti 100 kr. 

Framlögð var bænarskrá frá búfræðing Guðmundi Bergssyni á Fjarðarhorni 
um styrk til utanferðar til þess að nema  vatnsveitingar og sandgræðslu. 
Ráðið sá sjer eigi fært að veita slíkan styrk. 

  

Forseti lagði fram reikning um viðskipti amtsins og búnaðarskólans í Ólafs- 
dal 1897—98 og prentaða skýrslu um sama skóla fyrir 1889—- 1897 og skýrslu 
um bókasafn skólans og lærisveina; hafði forseti sent amtsráðsmönnunum á 

síðastliðnum vetri eitt eintak af skýrslunni. Ennfremur var framlagt brjet 
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skólastjóra, dags. 3. þ. m., þar sem hann lofar að senda skýrslu um kennslu 

á skólanum fyrir umliðið skólaár. 

Forseti skýrði frá því, að hann eptir amtsráðsfundinn 9. og 10. júní f. á., 

hefði veitt einum pilti aðgang að skólanum upp á væntanlegt samþykki 

amtsráðsins, Þannig hefðu piltarnir orðið 12 alls, 6 í efri og 6 í neðri deild, 

og hefði forseti borgað meðgjöfina með nefndum pilti, 250 kr., úr búnaðar- 

sjóði Vesturamtsins. Amtsráðið samþykkti þetta. 

Tala pilta á skólaárinu verður þannig 12, og ályktaði amtsráðið með blið- 

sjón af því að verja til Ólafsdalsskólans fyrir skólaá 

1. Meðgjöf með 6 piltum í efri deild . . . . . . . 900 kr. 

2. Meðgjöf með 6 piltum í neðri deild . . . . . . . 1500 — 

             

3. Laun forstöðumanns „2... 800 — 

4. Laun aðstoðarkennara . 2... 800 — 

ð. Til verkfærakaupa og áhalda .„ „0... 100 — 

6. Til prófdómenda . „0. eee 50 -- 

1. Til bókakaupa . .. FFA 50 — 3750 kr. 

Og skyldu ganga til þess: 
1. Styrkur úr landssjóði . . .„ . .„ . 2... 2500 kr. 

2. Styrkur úr búnaðarskólasjóði . . . 2. 0... 1000 — 

ð. Styrkur úr búnaðarsjóði . 20... 250 — 3750 — 

Þá var framlagt brjef sýslumannsins í Dalasýslu, dags. 2. þ., m. þar sem 

skýrt er frá því, að sýsiunefndin hefði gjört lá. breytingu frá því, sem af- 

ráðið hefði verið í fyrra, um lán til tóvinnuvjelastofnunar í Ólafsdal, að lán- 

ið skyldi vera 7500 kr., þannig að sýslufjelagið fengi tryggingu fyrir 5000 

kr. í vjelunum og húsum stofnunarinnar, en fyrir 2500 kr. í jörðum eftir 

söluverði þeirra, og að sýslunefndin í Strandasýslu gæfi sömu kjör.  Jafn- 

framt var þess farið á leit, að amtsráðið samþykkti þetta. 

Amtsráðið veitti samþykki sitt til þessa. 

Þá var rædd og samþykkt áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins fyrir 

1899. 

Tekjur: 

1. Væntanlegar eptirstöðvar . . . kr. 1400,00 

2. 2. afborgun upp í lán Torfa Bjarnasonar í Ól. 

afsdal 600 kr. og rentur 494 kr. . . . . . — 1094, 00 

3. Jafnaðarsjóðsgjald —. . 0808, 1921,67 kr, 4415,67 

Gjöld: 

I. Kostnaður við amtsráðið . . . . . . . . kr. 1000,00 

2. Kostnaður samkvæmt 3. gr. laga 2. okt. 1891, 

um skipun dýralækna á Íslandi C. . . . . — 200,00 

3. Til amtsbókasafnsins —. . . . . . . 0... — 400,00: 

4, >. afborgun upp í og vextir af bankaláninu 

frá 28/6 18095 2 2 — 521,67 

Flutt kr, 2121,67
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Fluttar kr. 2121,67 

5. 2, afborgun uppi og rentur af bankalåninu 

frá "4 1896... 1094,00 

6. Ferðakostnaður „2 200,00 

T. Ýmislegt 2 2 eee eee er 300,00 
8. Eptirstöðvar. . . 2 2 8 0 100,00 kr. 4415,67 

bad sem må jafna nidur ån sampykkis landshåfdingja er 1722 kr. 29 a., 

og ályktaði amtsráðið að leita samþykkis landshöfðingja til þess að jafna 

niður 1921 kr. 67 a. 

Amtsráðið ályktaði, að veita 10 kr. fyrir fundarhús og 20 kr. til skrifara á 

fundinum. 

Fleiri mál komu eigi til umræðu og var svo fundi slitið. 

Íslands Vesturamt, 21. júlí 1898. 

J. Havsteen. 

+) Aths. Amtsráðið vildi samt binda þessa fjárveitingu því skilyrði, að mönnum 

utan Stykkishólms gæfist kostur á að fá bækur til láns veturinn yfir, eptir því, sem nánar 

yrði ákveðið af forseta ráðsins. 

Skýrsla 
um aðalfund amtsráðsins í Norðuramtinu 1898. 

Ár 1898, miðvikudaginn hinn 15. júní, var aðalfundur amtsráðs Norður- 

amtsins settur og haldinn á Akureyri af amtmanni Páli Briem, varaamtsráðs- 

manni Húnavatnssýslu síra Stefáni Jónssyni á Auðkúlu í forföllum umboðsmanns 

B. G. Blöndals, amtsráðsmanni Skagafjarðarsýslu, umboðsmanni Ólafi Briem á 

Álfgeirsvöllum, varaamtsráðsmanni Eyjafjarðarssýslu, kaupmanni Magnúsi Sig- 
urðssyni á Grund, í forföllum Stefáns kennara Stefánssonar á Möðruvöllum og 

amtsráðsmanni Suðurþingeyjarsýslu, síra Árna Jónssyni, prófasti á Skútustöðum. 

1. 

Á fundinum komu þessi mál til umræðu: 

Samþykktar voru kosningar þessara manna: Ólafs umboðsmanns Briems, 

sem aðalamtsráðsmanns Skagafjarðarsýslu og dbrm. Einars Guðmundssonar 

á Hraunum, sem varaamtsráðsmanns sömu sýslu, og prófasts Árna Jóns- 

sonar á Skútustöðum, sem aðalamtsráðsmanns Suðurþingeyjarsýslu, og sira 

Arna Jóhannessonar í Grenivík, sem varaamtsráðsmaans sömu sýslu. 

Forseti lagði fram reikninga yfir tekjur og gjöld eptirfylgjandi sjóða 1897 

með fylgiskjölum: 

a, Jafnaðarsjóðs Norðuramtsins. 

b. Búnaðarsjóðs Norðuramtsins. 

c. Styrktarsjóðs fátækra ekkna og munaðarlausra barna í Eyjafjarðarsýslu 

og Ákureyrarkaupstað. 

d. Amtsbókasafus Norðuramtsins. 
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Búnaðarsjóðs Eyjafjarðarsýslu. 

sg. Þúsundára afmælissjóðs Eyjafjarðar. 
Amtsráðsmennirnir skiptu reikningum þessum með sjer til endurskoð- 

unar og rannsökuðu þá. Síðan voru þeir samþykktir án athugasemda. En 
viðvíkjandi jafnaðarsjóðsreikningnum ljet amtsráðið í ljósi, að það skoraði á 
forseta, að sækja um að fá endurgoldinn að fullu skrifstofukostnað sinn, svo 
að eigi þyrfti að greiða neina borgun til skripta fyrir amtsráðið nema á 
fundum þess. 

e. Prentsmiðjusjóðs Norðuramtsins. 

o 

Forseti lagði fram alla sýslusjóðsreikninga úr amtinu fyrir 1897. Amtsrådid 
rannsakaði reikninga þessa og úrskurðaði þá á þessa leið: 

Við reikningana var yfir höfuð athugað, að þeim fylgdi eigi skrá yfir eignir 
sýslnanna og yfirlitsreikningur um eigur þeirra og skuldir, eins og á að vera 
samkvæmt 41. gr. sveitastjórnarlaganna, og ber að gæta þess eptirleiðis. 

Við reikningana úr Húnavatns. og Eyjafjarðarsýslu þótti að öðru leyti 
ekkert að athuga. 

Við reikning Skagafjarðarsýslu þótti þetta athugavert: 
1. Til sundkennslu í Fljótum hafa verið greiddar 100 kr. (fsk. 13.) og til 

sundkennslu við Steinstaðalaug kr. 119,50 (fsk. 17.), en eigi er gjörð 
grein fyrir, hvernig þessu fje hafi verið varið. Skýrslu um þetta ber 
hlutaðeigandi reikningshaldara að útvega og senda. 

2. Í reikningi yfir a gjörðir á dragferjunni á vesturós Hjeraðsvatnanna 
(fsk. 24), eru við samlagninguna vantaldir 50 a., sem ber að færa til út- 
gjalda í næsta ársreikningi. 

Við reikning Suðurþingeyjarsýslu þótti athugavert: 
1. Gjald fyrir 2 borgarabrjef er talið kr. 100 kr., en eigi er tilgreint, hverj- 

ir hafa fengið brjetin, eins og þó á að vera. 
Vextir og afborgun af skuld M. Þórarinssonar er talin greidd úr sýslu- 
sjóði með 426 kr. 60 a., en kvittun er einungis fyrir 154 kr. 97 a. 
Fyrir því ber að útvega og senda kvittun fyrir 371 kr. 63 aur. 

3. Kvittun fyrir 200 kr. tillagi til gufubátsferða vantar og ber að senda. 
4. Kvittun fyrir vöxtum og afborgun af láni til Skjálfandafljótsbrúar að 

upphæð 200 kr., er talin var í fyrra árs reikningi, vantar og ber að senda 
tafarlaust. 

o. Reikningshaldari skýrir frá, að eptirstöðvar af bankaláni M. Þórarins. 
sonar, sem Voru taldar í fyrra árs reikningi greiddar úr sýslusjóði með 
300 kr. hafi eigi verið borgaðar út. Fyrir því ber að telja þær í eptir- 
stöðvum, ef þær hafa verið greiddar í sýslusjóðinn, eins og segir Í sýslu- 
sjóðsreikningi 1896. 

tw
 

Forseti lagði fram alla sýsluvegasjóðsreikninga í amtinu 1897.  Amtsráðið 
rannsakaði reikninga þessa og úrskurðaði þá á þessa leið: 
a. Við reikning Húnavatnssýslu þótti athugavert: 

1. Í skýrslu um verkfæra karlmenn í Engihlíðarhreppi er strykaður út



5. Forseti lagdi fram reikning yfir tekjur og g 
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einn maður, sem eigi er talinn með, án þess að ástæður sjeu færðar 

fyrir því, og hið sama á sjer stað í skýrslunni úr Sveinsstaðahreppi. 

2. I skilagrein fyrir þeim helmingi sýsluvegagjalds, sem gengið hefir til 

þjóðvega, er talið greitt fyrir vegagjörðir á Miðfjarðarhálsi og í Víðidal 

400 kr., og er kaupið þar óvenjulega hátt. Í Langadal er einnig 

unnið að vegaruðningi og dagsverkið talið 2 kr. 50 a., en þetta hefði 

mátt vinna á þeim tíma, er dagsverkið er ekki nema 2 kr. 

b. Við reikning Skagafjarðarsýslu þótti ekkert athugaver.. 

c. Við reikning Eyjafjarðarsýslu þótti athugavert, að kvittun fyrir 60 

kr., er lagðar hafa verið til sýsluvega í Hvanneyrarbreppi, er eigi 

fullnægjandi. Eptirleiðis ber að gæta þess, að kvittanir sjeu svo orð- 

aðar, að það sjáist, hver hefir tekið við borguninni. 

d. Við reikning Suðurþingevjarsýslu þótti athugavert, að kvittun fyrir 

200 kr. tillagi til gufubátsferða vantar og ber að útvega hana og 

senda. 

gjöld brúarsjóðsins í Ska gatjarð 

arsýslu, og þótti ekkert við hann að athuga. 

Forseti gat þess að enn væri eigi kominn reikningur yfir bryggjugjörðina 

hjá Blönduósi, og fól amtsráðið því forseta sínum að innheimta bann. 

Forseti lagði fram viðvíkjandi fjárkláðamálinu: 

1. Skýrslu um málið frá amtmanni, dags. í dag. 

2. Skýrslur um baðanir sauðfjárins og um heilbrigðisástand sauðfjár í hrepp- 
unum bæði í Norðuramtinu og Austuramtinu og mörg önnur brjef og 

skýrslur um málið. 
3. Brjef landshöfðingja, dags. 14, f. m. þar sem hann óskar að fá álit amts- 

ráðsins samkvæmt brjefi ráðgjafans fyrir Ísland, dags. 14. april þ. á. 

(Stjórnartíð, 1898, nr. 13). 
4. Frumvarp til laga um fjárkláða. 

Amtsráðið tók skjöl þessi til rannsóknar og allt málið í heild sinni. Ept- 

ir allmiklar umræður ljet amtsráðið í ljósi álit sitt á þessa leið: 
í. Amtsráðið telur mjög nauðsynlegt að fjárbaðanir sjeu framkvæmdar 

næsta haust á sama hátt og tilætlunin var á fundi amtsráðsins í fyrra. 

2. Amtsráðið telur áríðandi, að brýnt verði fyrir mönnum nauðsyn á 

sótthreinsun fjárhúsa, þar sem fjárkláði kemur fyrir og á allri var- 

kárni með sóttnæmi hans. 

3. Amtsráðið telur nauðsynlegt, að brýnt sje fyrir hreppstjórum, aðstoð- 

armönnum þeirra og öllum almenningi, að fylgja nákvæmlega reglum 

amtsins 18. júní f. á. 
4. Amtsráðið hefir rækilega kynnt sjer lagafrumvarp alþingis um fjár- 

kláða og önnur næm fjárveikindi á Íslandi og áðurnefnd ráðgjafa- og 

landshöfðingjabrjef. Það hefir og rætt grein fyrir grein frumvarp það 
til laga um fjárkláða, er lagt hefir verið fyrir fundinn, gjört við það 

ýmsar breytingar og síðan í einu hljóði samþykkt frumvarpið í öllum 

greinum.  Amtsráðið felur forseta sinum, að láta prenta skýrslu um 
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målid og lagafrumvarpid, senda pad åleidis til landshåfdinga med med- 

mælum sínum, og að öðru leyti hlutast til um að framkvæmdar verði 

ráðstafanir þær, er amtsráðið telur nauðsynlegar. 
. 

Forseti lagði fram eptirrit af gjörðabókum allra sýslunefnda í amtinu, og 

voru eptirrit þessi yfirfarin: 

a. Við fundargjörðir Húnavatnssýslu frá T—12. marz þ. á. þótti athugavert: 

1. Að nefndin hafði eigi tekið til meðferðar sýslusjóðs- og sýsluvega- 

sjóðsreikningana, en þar sem færðar eru ástæður fyrir því, lætur 

amtsráðið svo búið standa í þetta sinn. 

- Að reikningur um brúargjöld var eigi heldur lagður fyrir sýslunefndina. 

3. Að eigi hefir verið lagður tyrir sýslunefndina reikningur um bryggju- 

gjörð á Blönduósi, en eigi heldur hefir slíkur reikningur verið sendur 

amtsráðinu. 

4. Styrktarsjóðsreikningar 1896 í Bólstaðarhlíðarhreppi, Kirkjuhvamms- 

hreppi og Þverárhreppi hafa eigi verið lagðir fram á fundinum, og 

eigi gerðar neinar ráðstafanir til að fá þá. Ber sýslunefndinni og 

oddvita hennar að ganga eptir reikningunum hjá hreppsnefndunum 

eða skýrslu um hag þeirra. 

5. Það sjest eigi á fundargjörðunum, að sýslunefndin hafi kosið mann til 

að endurskoða reikninga sýslunnar fyrir yfirstandandi ár. 

6. Sýslunefndin hefir eigi kosið kjörstjórnarmenn við kosning á vara 

sýslunefndarmönnum samkvæmt lögum 6. nóvbr. 1896, sbr. sveitar- 

stjórnartilskipunarinnar 29. gr. 

b. Við fundargjörðir Skagafjarðarsýslu frá 28. febr. til 3. marz þ. á. þótti 

athugavert, að reikniugar sýslunnar voru eigi lagðir undir samþykki 

sýslunefndarinnar, og að eigi var kosinn maður til að endurskoða reikn- 

ingana fyrir yfirstandandi ár. 

c. Við fundargjörðir Eyjatjarðarsýslu frá 10.— 14. marz þ. á, þótti athuga- 

vert. Reikningur eða skýrsla um hag styrktarsjóðs Grímseyjarhrepps í 

árslok 1897 er eigi lagður fram, og er það eðlilegt vegna fjarlægðar, 

en á næsta fundi ber að leggja reikning þenna fram. 

d. Við fundargjörðir Suðurþingeyjarsýslu frá 18.—20. apríl þ. á. þótti ekk- 

ert athugavert. 

to
 

Amtsráðið tók til íhugunar, að hreppsnefndirnar hefðu eigi sætur á heil- 

brigðisástandinu í hreppnum, svo sem vera bæri, samkvæmt tilskipun um 

sveitarstjórn 4. maí 1872, 15, gr. Fyrir því ákvað amtsráðið, að fela for- 

seta sínum að heimta árlegar skýrslur af hreppsnefndunum um þetta efni 

samkvæmt fyrirmynd, er var framlögð á fundinum, svo og láta prenta og 

útbýta ritgjörð eptir Guðmund lækni Hannesson, um næma sjúkdóma og að 

gefa hreppsnefndunum bendingar um það, hverjar skyldur hvíldu á þeim í 

þessu efni og leiðbeiningar viðvíkjandi samningi skýrslnanna. 

Amtsráðið tók ennfremur til íhugunar, að það væri mikilsvert, að al- 

menningur fengi meiri þekkingu á öllu því, er snertir heilbrigðismál, sjúk- 

dóma og sóttnæmi þeirra og áleit, að heppilegt væri í því efni, að fá tima-
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rit um þetta efni. Fyrir því veitti það alt að 150 kr. til útgáfu slíks tíma- 

rits og fól forseta sínum að veita þenna styrk. 

Ennfremur fól það forseta, að skýra læknum í amtinu frá ályktunum 

amtsráðsins, og mælast til þess, að þeir veittu hreppsnefndunum, sem bezta 

leiðbeiningu til þess að fullnægja skyldu sinni, að því er snertir heilbrigðismál. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Húnavatnssýslu, dags. 26. marz þ. á., 

ásamt reglugjörð fyrir Húnavatnssýslu um fjallskil o. fl. — Amtsráðið sam- 

þykkti reglugjörðina og löggilti hana til að öðlast gildi 1. sept. 1898. 

Fram voru lagðar skýrslur um grenjaleitir 1897 úr flestum hreppum Húna- 

vatnssýslu, en úr 4 hreppum vantaði skýrslur: Sveinsstaða, Þverár, Kirkju- 

hvamms og Ytri-Torfastaðahreppi. Úr öllum hreppum Skagafjarðarsýslu. 

Úr flestum hreppum Eyjafjarðarsýslu, en skýrslur vantaði úr Hrafnagils, 

Glæsibæjar og Grímseyjarhreppi. Úr flestum hreppum Suðurþingeyjarsýslu, 

en skýrslur vantaði úr Svalbarðsstrandar, Háls. og Reykdælahreppi. 

Amtsráðið athugaði skýrslur þessar og fól forseta sínum að leggja fyrir 

sýslumenn, að veita hreppsiefndaroddvitum þeim, sem eigi hafa enn sent 

skýrslur þessar, áminningu fyrir vanrækslu þeirra með að senda skýrsluna, 

að heimta hinar vantandi skýrslur, og að brýna fyrir nefndunum að telja á 

skýrslunum eigi að eins heimalandsgreni, heldur og greni á afijettum hrepps- 

ins. Síðan ákvað amtsráðið að fela forseta sínum að semja eina aðalskýrslu 

um grenjaleitir og grenjavinnslu í amtinu og að hlutast til um að hún yrði 

prentuð í C deild Stjórnartíðindanna. 

Forseti gat þess, að lög 26. febr. þ. á., um horfelli á skepnum, kæmu innan 

skamms í gildi, og þar sem ákveðið væri í lögunum, að amtsráðið skyldi 

semja fyrirmynd fyrir skýrslur þær, er hreppstjórar skyldu gefa, þá væri 

eðlilegt að slík fyrirmynd væri þegar gefin, er gæti verið til afnota næsta 

vetur. Amtsráðið samdi því slíka fyrirmynd, er skyldi gilda til bráðabirgða 

næsta vetur, en jafnframt fól það forseta að útvega tillögur sýslunefndanna 

um skýrslufyrirmynd, er framvegis skyidi gilda. 

Framlagt var brjef frá spitalanefndinni á Akureyri, dags. 14. þ. m. ásamt 

uppdráttum af nýjum spítala þar og ýmsum skýrslum um stofnun þessa. 

Eptir allmiklar umræður samþykkti amtsráðið með 4 atkvæðum gegn einu 

að veita 1500 kr. styrk af jafnaðarsjóði til spítalabygginginnar og fól for- 

seta sínum, að taka 1500 kr. lán í þessu tilliti úr einhverjum sjóði, er af. 

borgast skyldi á 10 árum. 

Forseti lagði fram ýms brjef viðvíkjandi samningum við búnaðarfjelag Suð- 

uramtsins og skýrði frá. að hann hefði gjört eptirfylgjandi tillögur um kosti 

fyrir því, að Norður- og Austuramtið fyrir sitt leyti ásamt búnaðarfjelaginu 

stofnuðu búnaðarfjelag fyrir allt landið. 

1. Að Norðuramtið leggi til 400 kr. og Austuramtið 200 kr. á ári gegn því 

að búnaðarfjelag Suðuramtsins leggi fram sjóð sinn, og þá sje ferðakostn- 

aður eigi greiddur af fjelagssjóði, eða 

2. Að fólksfjöldinn í ömtunum sje lagður til grundvallar og Norðuramtið, 

Austuramtið og búnaðarfjelag Suðuramtsins leggi tll alveg eptir því ein- 
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hverjar upphæðir, er menn komi sjer saman um, en þá verði ferðakostn- 

aður greiddur af sjóði fjelagsins. Ef ömtin eigi leggi að tiltölu jafnháa 

upphæð, sem vextir af sjóði Búnaðarfjelags Suðuramtsins nema, þá skal 

afgangurinn lagður í sjóð, sem eingöngu sje varið til hagsmuna fyrir 

Suðuramtið. 

En í sambandi við það hefði hann gjört þá tillögu, að tillög amtanna 

yrðu færð niður um helming í 200 kr. og 100 kr., auk þess, sem þau legðu 

fram ferðakostnað til búnaðarþingsmanna, og í þess stað legði Búnaðarfje- 

lag Suðuramtsins að eins helminginn af sínum sjóði. Amtsráðið athugaði 

málið og samþykkti þær tillögur, er forseti hafði gjört, en að öðru leyti 

ákvað það, að fresta málinu til næsta fundar. 

Framlagt var brjef amtmannsins yfir Suðuramtinu og Vesturamtinu, dags. 

29. okt. f. á., um þá tillögu, að námstíminn á búnaðarskólanum yrði 3 ár í 

stað 2 ára. Amtsráðið liet í ljósi út af þessu, að það teldi fyrirkomulagið á 

búnaðarskólunum eins og það nú er, miklum annmörkum bundið, þar sem 

menn yrðu að verja miklum tíma til náms í almennum fræðigreinum, sem 

ekki koma búnaðarskólunum við sem slíkum, og geta því eigi varið þeim 

tima til verklegs náms, sem bæði er nauðsynlegur fyrir þá og fyrir skóla- 

búið.  Amtsráðinu virtist það nokkur bót, ef námstíminn yrði 3 ár, en á 

hinn bóginn virtist því, að þetta myndi hafa tiltölulega mikinn kostnað í för 

með sjer og hallaðist því fremur að því, að sett væru þau skilyrði fyrir 

inntöku á skólann, að námspiltar þyrftu eigi að fá kennslu í öðrum fræði- 
greinum en þeim, sem beinlínis snerta búfræði, og ef óttast mætti, að að- 

sóknin yrði of litil, þá heldur að auka hana með því, að veita piltum ein- 

hvern námsstyrk, meðan þeir gengu á skólann.  Ámtsráðið ákvað að öðru 

leyti að fresta fullnaðaðályktun um málið þangað til að ári, þegar væntan- 

lega verður rædd tillaga um að breyta yfirstjórn búnaðarskólans á Hólum í 

líka átt, eins og nú á sjer stað um búnaðarskólann á Hvanneyri. 

Framlagt var brjef frá stjórnarnefnd Hólaskóla, dags. 14. f. m., þar sem 
gjörð er sú tillaga að fyrirkomulaginu á yfirstjórn skólans yrði breytt þann- 

ig, að skólinn stæði beinlínis undir amtsráðinu og ljeti menn, er það til- 

nefndir, hafa eptirlit með skólanum og vera í ráðum með skólastjóra um 

vandamál skólans. 

Amtsráðið ákvað að fela forseta, að leita álits sýslunefndanna í amtinu 

um þessa breytingu. 

Framlögð voru eptirfylgjandi skjöl og reikningar snertandi búnaðarskólann 

á Hólum. 

a. Prentuð skýrsla um skólann 1896/97. 
b. Endurrit af gjörðabók stjórnarnefndar skólans 5.— 7. maí þ. á. 

c. Reikningur yfir tekjur og gjöld skólasjóðs 1896/97. 

d. Reikningur skólabúsins 1896/97. 
e. Reikningur yfir tekjur og gjöld kirkjunnar 1896/9%. 

f. Skrá yfir innstæður skólasjóðs, skólabúsins og kirkjunnar.
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Urskurðir um reikninga búnaðarskólans 1895/96 með áritun um fulln- 

ustugjörð. 

h. Athugasemdir endurskoðunarmanna við ofannefnda reikninga (c. d. e.) 

og svör reikningshaldara við þær. 

Amtsráðið athugaði reikninga þessa og úrskurðaði þá. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu, 11. marz þ. á., þar 

sem hann fyrir hönd sýslunefndarinnar óskar, að amtsráðið samþykki. að 

leggja megi niður lögferjuna á Kárastöðum i Hegranesi, og að felldur verði 

úr sýsluvega tölu vegarspotti að ferjustaðnum að austan. Amtsráðið sam- 

þykkti þetta. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Húnavatnssýslu 26. marz þ. á. ásamt 

útskript úr sýslufundargjörðum nefndrar sýslu 1898, þar sem farið er fram 

á, að sýsluveginum í Kirkjuhavammshreppi verði breytt þannig, að hann liggi 

framvegis af aðalpóstleiðinni fyrir sunnan Sporð og framan Múlann á 

sýsluveginn fyrir sunnan Syðri Velli, en að sýsluvegur sá, er verið hefir það- 

an fram að Króksá falli úr sýsluvega tölu. Amtsráðið samþykkti þetta. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu 11. marz þ. á., þar 

sem farið er fram á, að amtsráðið samþykki, að jafna megi niður 20 a., sem 

sýslusjóðsgjaldi á hvert lausafjár og fasteignarhundrað í sýslunni yfirstand- 

andi ár. Amtsráðið samþykkti það. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu 11. marz þ. á., ásamt 

útdrætti af aðaltundargjörðum sýslunefndarinnar, þar sem óskað er eptir, að 

sýslunefndin mætti taka að sjer ábyrgð á 2500 kr. Jáni Akrahrepps, til að 

kaupa Silfrastaðaafrjett ásamt Hálfdánartungum og Krókárgerði. Amtsráð. 

ið samþykkti þetta. 

Var framlagt brjef frá sama sýslumanni frá 11. marz þ. á. með útdrætti úr 

gjörðabók sýslunefndarinnar, þar sem óskað er að amtsráðið samþykki, að 

sýslunefndin taki að sjer ábyrgð á 2000 kr. láni Staðarhrepps, til að kaupa 

Reynistaðaafrjett. Amtsráðið samþykkti þetta. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Húnavatnssýslu 5, april þ. á, ásamt út- 

drætti af aðalfundargjörð sýslunefndarinnar þar, þar sem þess er farið á 

leit, að amtsráðið samþykki að sýslunefndin þar megi taka allt að 2000 kr. 

lán til brúargjörðar á Ytri Laxá og allt að 200 kr. láni til brúargjörðar á 

Vesturá. Amtsráðið samþykkti þetta með því skilyrði, að lánið yrði endur- 

borgað að minnsta kosti á 20 árum. 

Þá var framlagt brjef sýslumansins í Eyjafjarðarsýstu, 24. marz þ. á., ásamt 

útdrætti úr aðalfundargjörðum sýslunefndarinnar þar, um að amtsráðið veiti 

samþykki sitt til, að sýslunefndin megi enn á ný taka 3000 kr. lán til tó- 

vinnuvjelanna í viðbót við það lán, sem áður er tekið. Amtsráðið samþykkti 

þessa lántöku með því skilyrði, að lánið yrði endurborgað n.eð jafnri upp- 

hæð á 20 árum að minnsta kosti. 

Framlagt var brjef frá sama sýslumanni, 22. marz þ. á., ásamt útdrætti úr 

fundargjörðum sýslunefndarinnar þ. á., þar sem þess er farið á leit, að 

amtsráðið veiti samþykki til að sýslunefndin megi taka allt að 2000 kr. láni 

OR
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til sjúkrahúsbyggingar á Akureyri.  Amtsrådid sambykkti þessa lántöku með 

því skilyrði, að lánið yrði að minnsta kosti endurborgað á %8 árum, 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu, 22. marz þ. á., þar 

sem hann tyrir hönd sýslunefndarinnar fer þess á leit, að amtsráðið vildi 

samþykkja, að varið væri úr sýsluvegasjóði 500 kr. á þessu ári til brúar- 

gjörðar á Hörgá, og að tekið væri 4000 kr. lán fyrir sýsluvegasjóð til brú- 

argjörðarinnar. Amtsráðið samþykkti að veita leyfi til þessa, með því skil- 

yrði, að lánið vröi endurborgað á 10 árum. 

Amtsráðið tók til íhugunar, að það myndi haganlegt að sýslunefndirnar út- 

veguðu menn til að sjá um útlán og pöntun bóka þeirra í fjarlægari hjer- 

uðum, sem lánaðar verða frá amtsbókasafninu, og fól það forseta, að bera 

mál þetta undir sýslunefndirnar. 

Framlagt var bónarbrjef frá forstöðukonu kvennaskóla Eyfirðinga, 28. marz 

þ. á., um styrk úr Prentsmiðjusjóði Norðuramtsins til tveggja námsmeyja, 

Ingibjargar Jóhannesdóttur í Götu og Karólínu Benediktsdóttur á Akureyri, 

og bónarbrjef frá skólastjóranum á Möðruvöllum, dags. 29. nóvbr. f. á. um 

styrk af sama sjóði til tveggja námspilta: Hannesar Jónassonar frá Spóns-. 

gerði og Hallgríms Kristjánssonar frá Hvassafelli. Amtsráðið veitti nem- 

endum þessum 27 kr. styrk af sjóðnum. 

Framlagt var brjet skólastjóra Jóns A. Hjaltalín. dags. 12. f. m., þar sem 

hann óskar, að amtsráðið feli forseta sínum, að senda sjer framvegis við 

hver árslok þá vaxtaupphæð af Prentsmiðjusjóði Norður. og Austuramtsins, 

sem eigi að veitast tveim námspiltum á Möðruvallaskólanum, samkvæmt 

þeim uppástungum, sem hann muni senda amtmanni fyrir lok nóvember. 

mánaðar ár hvert. Út af þessu ákvað amtsráðið, að vaxaupphæðin skyldi 

að eins útborgast gegn kvittun rjettra hlutaðeigenda, og að bónarbrjef um 

styrkinn skyldi sendast fyrir amtsráðsfund. 

Framlagt var bónarbrjef sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu, 1. þ. m, um 

venjulegan styrk til kvennaskóla Eyfirðinga, og frá sýslumanni Húnavatns- 

sýslu um 300 kr. styrk til kvennaskólans á Ytri Ey. Ennfremur voru lagðir 

fram reikningar skólanna og ýmsar skýrslur og skjól um þá, sem amtsráðið 

athugaði. Amtsráðið veitti hvorum skóla fyrir sig 300 kr. næsta ár. 

Amtsráðið ljet í ljósi, að því virtist útsaumur eigi mjög þarfleg náms- 

grein, og fól það forseta að leita álits skólanefndanna um það, hvort eigi 

væri gjörlegt að hætta við kennslu á skólunum í þeirri námsgrein. 

Framlagt var bónarbrjef frá Sigurði Sigurðssyni, frá 20. marz þ. á., þar 

sem hann sækir um 150 kr. styrk af jafnaðarsjóði til að læra í Noregi að 

bólusetja sauðfje gegn bráðapest. Amtsráðið sá sjer ekki fært að veita hinn 

umbeðna styrk. 

Framlagt var bónarbrjef frá Guðjóni Guðmundssyni, dags. 12. maí þ. á., þar 

sem hann sækir um 300 kr. styrk til að stunda búfræðisnám við búnaðar. 

háskólann í Aas í Noregi. Amtsráðið sá sjer ekki fært að veita beiðandan- 

um hinn umbeðna styrk. 

Framlagt var brjef frá Fjárræktarfjelagi Suðurþingeyjarsýslu, frá 14. f, m,
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þar sem það biður um 300 kr. styrk til kynbóta sauðfjár. Amtsráðið veitti 

fjelaginu 150 kr, með því skilyrði, að fjelagið sendi reikning og yfirlit yfir 

eigur þess og skuldir. 

Þá var lagt fram brjef frá sýslumanni og bæjarfógeta Kl. Jónssyni á Akur- 

eyri, dags. 2. þ.m, þar sem hann fer þess á leit, að amtsráðið samþykki, 

að verja mætti 100 kr. til þess að setja jarðarhús á jörðunni Einarsstöðum, 

sem er eign fátækra ekkna og munaðarlausra barna í Eyjafjarðarsýslu og 

Akureyrarkaupstað, í betra ásigkomulag.  Amtsráðið samþykkti að verja 

mætti nefndri upphæð til þessa með þeim skilyrðum, sem tekin eru fram í 

brjefinu. 
Amtsráðið fól forseta sínum, að fá útborgað með ákvæðisverði innritunarskir- 

teini Litr. A. Fol. 98, að upphæð 400 kr., tilheyrandi búnaðarsjóði Norður- 

amtsins, og önnur konungleg skuldbrjef, ef tiltækilegt væri. 

Framlagt var brjef frá oddvita Húsavíkurhrepps, frá 13 þ. m., þar sem 

hann í umboði hreppsnefndarinnar þar óskar, að amtsráðið felli úr gildi úr- 

skurð sýslunefndarinnar í Suðurþingeyjarsýslu á fundi 18.— 20. apríl þ á, 

um það, að útsvar Kaupfjelags Þingeyinga til hreppsins haustið 1897, verði 

fært úr 204 kr. niður í 30 kr., ásamt ýmsum upplýsingum um málið. 

Samkvæmt lögum 9. jan. 1880, 1. gr., leggur sýslunefnd endilegan 

úrskurð á útsvarskærumál, og sá amtsráðið sjer því eigi fært að taka beiðni 

þessa til greina. 

Samin var svohljóðandi 
Áætlun 

yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Norðuramtsins 1899: 

Tekjur: 

ÁAætlaðar eptirstöðvar . . . . . .… kr. 600,00 
Jafnadarsjodsgjald . . . . . . „  — 2400,00 Kr. 3000,00 

Gjöld: 

Til amtsráðsins . . . . . . .… kr. 500,00 

Til menntamåla: 

a. Kvennaskólans á Ytri Ey . .… kr. 300,00 

b. Kvennaskóla Eyfirðinga . . „  — 300,00 

c. Amtsbókasafnsins . .  — 500,00 

d. Bóka og áhaldakaupa til Hólaskóla .  —- 200,00 
e. Tímarits um heilbrigðismál . -  — 150,00 kr. 1450,00 

Til fjårskodana . . . .  — 200,00 

— Fjárræktarfjelags Suðurþingeyinga . . .… — 130,00 
— spitalans å Akureyri . . . . .… — 200,00 

Ýmislegur kostnaður . . . . . .… — 500, „00 kr. 3000,00 

Fleiri mál komu eigi til umræðu. — Fundi slitið 18. s. m. 

Páll Briem, M. Sigurðsson, Árni Jónsson, Ólafur Briem, Stefán M. Jónsson. 

Rjetta útskrift staðfestir. 

Páll Briem. 
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Skýrsla. 
um aðalfund amtsráðs Austuramtsins 11.—14. júlí 1898. 

Ar. 1898, mánudaginn 11. júlí var aðalfundur amtsráðs Austuramtsins 

settur og haldinn á Seyðisfirði af amtmanni Páli Briem, aðalamtsráðsmanni Aust- 

urskaptafellssýslu, hjeraðslækni Þorgrími Þórðarsyni á Borgum, aðalamtsráðs- 

manni Suðurmúlasýslu, sýslumanni Axel V. Túliníusi á Eskifirði, og aðalamtsráðs- 

manni Norðurþingeyjarsýslu, hreppstjóra Árna Kristjánssyni í Lóni, en aðalamts- 

ráðsmaður Norðurmúlasýslu, prófastur Einar Jónsson í Kirkjubæ, var eigi kom- 

inn í fundarbyrjun, en kom litlu síðar. 

Á fundinum komu þessi mál til umræðu: 

Hinn 31. desember f. á. áttu amtsráðsmennirnir í Austurskaptafellssýslu og 

Suðurmúlasýslu að ganga úr amtsráðinu. Í stað þeirra höfðu verið kosnir 

af sýslunefndinni í Austurskaptafellssýslu samkvæmt brjefi sýslumannsins 

þrr, dags. 12. maí bp. á., hjeraðslæknir Þorgr:mur Þórðarson á Borgum sem 

aðalamtsráðsmaður, og sem  varaamtsráðsmaður prófastur Jón Jónsson á 

Stafafelli, og af sýslunefndinni í Suðurmúlasýslu, samkvæmt brjefi sýslu- 

mannsins þar, dags. o. s. m, sem aðalamtsráðsmaður sýslumaður Axel V. 

Tulinius á Eskifirði, og sem varaamtsráðsmaður kaupmaður Friðrik Möller 

á Eskifirði. Kosningar þessara manna voru samþykktar og gilda þær um 

6 ár frá 1. jan 1898. 
Forseti lagði fram reikninga yfir tekjur og gjöld eptirfylgjandi sjóða 1897 

með fylgiskjölum: 

a. Jafnaðarsjóðs Austuramtsins 

b. Búnaðarsjóð Austuramtsins. 
c. Búnaðarskólasjóðs Austuramtsins 

d. Gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar. 

e. Gjatasjóðs Pjeturs sýslumanns Þorsteinssonar. 
Amtsráðið rannsakaði reikninga þessa og samþykkti þá síðan án athuga- 

semda. 

Forseti lagði fram alla sýslusjóðsreikninga og sýsluvegasjóðsreikninga 1897 

úr öllum sýslum í amtinu, og var amtsráðsmönnum Austurskaptafellssýslu 

og Suðurmúlasýslu falið að endurskoða sýslusjóðsreikningana, en amtsráðs- 

mönnum Norðurmúlasýslu og Norðurþingeyvjarsýslu falið að endurskoða sýslu- 

vegasjóðsreikningana. 

Forseti lagði fram eptirrit af gjörðabókum allra sýslunefnda í amtinu. 

a. Norðurþingeyjarsýslu af fundi 1719. marz 1898. 

b. Norðurmúlasýslu af fundum 29.—30. sept. 1897 og 9— 11. mai 1898. 

c. Suðurmúlasýslu af fundum 29. sept. 1897 og 20.—21. apríl 1898. 

d. Austurskaptafellssýslu af fundi 27. april 1898. 

Arntsráðið hafði ekkert að athuga við fundargjörðirnar úr Suðurmúla- og 

Norðurmúlasýslu, en við hinar fundargjörðirnar þótti athugavert, að sýslu- 

nefndirnar höfðu eigi kosið kjörstjórnarmenn við kosningar á varasýslu- 

nefndarmönnum samkvæmt lögum 6, nóv, 1897, sbr. 29. gr. sveitarstjórnar- 

tilskipunarinnar.
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5. Forseti lagdi fram vidvikjandi fjårklådanum : 99 
1. Skýrslu um málið frá amtmanni, dags. 15. f.m. 

2. Skýrslu um baðanir sauðfjár og um heilbrigðisástand sauðfjárins í hrepp- 
unum bæði í Norðuramtíinu og Austuramtinu og mörg önnur brjef um 

Málið. 

3. Brjef landshöfðingja, dags. 14. f. m., þar sem hann óskar að fá álit amts- 

ráðsins samkvæmt brjefi ráðgjafans fyrir Ísland, dags. 14, apríl þ. á. 

4, Frumvarp til laga um fjárkláða. 

Amtsráðið kynnti sjer rækilega lagafrumvarp alþingis um fjárkláða og 

önnur næm fjárveikindi á Íslandi og áðurnefnt ráðgjafa- og landshöfðingja- 

brjef, ennfremur ræddi það grein fyrir grein frumvarp til laga um fjárkláða, 

er lagt hefir verið fyrir amtsráðið, gjörði við það nokkrar orðabreytingar og 

samþykkti frumvarpið síðan í öllum greinum. Jafnframt fól amtsráðið forseta 

sínum, að senda frumvarpið áleiðis til landshöfðingja með meðmælum sínum, 

og að láta prenta það og skýrslu um málið, til þess að alþingismönnum og 

almenningi gefist kostur á að kynna sjer það. 

Að öðru leyti áleit amtsráðið, að það væri mikið velferðarmál að fjár- 

kláðanum yrði útrýmt sem allra fyrst á svæðinu milli Jökulsár á Brú og 

Jökulsár í Axarfirði og að það hefði mikla þýðingu fyrir landið í heild sinni, 

ef það gæti heppnast nú á næsta ári. Til þess að þetta geti orðið, telur 

amtsráðið nauðsynlegt. 

I. Að amtmaður setji sjerstakan mann til að annast lækning á kláðasjúku 

fje og böðun á því fje, sem er kláðagrunað, og fái hann þóknun fyrir 
starfa sinn úr jafnaðarsjóði. 

2. Að maður þessi kenni öðrum mönnum lækning á fjárkláðanum og taki 

þá sjer til aðstoðar eptir fyrirmælum amtmanns og fái þeir einnig þókn- 
un fyrir starfa sinn úr jafnaðarsjóði. 

3. Að lyf þau, sem verða notuð til fjárbaðana og sótthreinsunar, þegar al- 
mennar fjárbaðanir eða sótthreinsanir eru eigi fyrirskipaðar, verði kostuð 
af jafnaðarsjóði. 

4. Að almennar fjárbaðanir fari fram í allri Norðurþingeyjarsýslu og Norð- 

urmúlasýslu að Jökulsá á Brú fyrir lok nóvembermánaðar í haust eða að 
minnsta kosti fyrir árslok. 

5. Að framkvæmdar verði fjárskoðanir eigi að eins á útflutningsfje, og á öllu 
fje að vetrinum, heldur og eptir þörfum í haustrjettum í allri Norðurþing- 

eyjarsýslu og Norðurmúlasýslu að Jökulsá á Brú. 

6. Að amtmaður brýni fyrir mönnum nauðsýn á sótthreinsun fjárhúsa, þar 
sem kláði kemur fyrir og á alla varkárni með sóttnæmi fjárkláðans. 

1. Að amtmaður brýni fyrir hreppstjórum, aðstoðarmönnum þeirra og öllum 

almenningi, að fylgja nákvæmlega reglum, sem gefnar eru út af amt- 

manni 18. júní f. á. 

Að öðru leyti fól amtsráðið forseta sinum að sjá um framkvæmdir í 
þessu máli, er miða til útrýmingar fjárkláðanum. 

6. Amtsráðið tók til íhugunar að hinar fyrirhuguðu ráðstafanir til útrýmingar
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fjárkláðanum myndu hafa töluverðan kostnað í för með sjer, og ákvað því 
að taka allt að 4000 kr. lán til útrýmingar fjárkláðanum í amtinu og fól 

það því forseta sínum að leita leyfis landshöfðingja til lántökunnar, og 

að taka lán þetta fyrir hönd amtsráðsins. 

Framlögð voru brjef sýslumannsins í Norðurmúlasýslu, dags. 9. febr. og 18. 

maí þ. á., þar sem hann sækir um að veittar verði úr jafnaðarsjóði til sótt- 

hreinsunar á fjárhúsum, eptirlits og skoðana síðasta haust í Skeggjastaða- 

hreppi 116 kr. 17 a. og í Vopnafjarðarhreppi að minnsta kosti 100 kr. 

Amtsráðið veitti í þessu skyni 100 kr. til Vopnafjarðarhrepps og fyrir 
sótthreinsunarmeðul í Skeggjastaðahreppi 40 kr. 7" a. 

Forseti lagði fram ýms brjef viðvíkjandi samningum við Búnaðarfjelag Suð- 

uramtsins, og skýrði frá, að hann hefði gjört eptirfylgjandi tillögur um 

kosti fyrir því, að Norðuramtið og Austuramtið fyrir sitt leyti ásamt Búnað- 

arfjelaginu stofnuðu búnaðarfjelag fyrir allt landið: 

1. Að Norðuramtið leggi til 400 kr. og Austuramtið 200 kr. á ári, gegn því 

að Búnaðarfjelag Suðuramtsins leggi fram sjóð sinn, og þá sje ferðakostn- 
aður eigi greiddur af fjelagssjóði eða 

2. Að fólksfjöldinn í ömtunum sje lagður til grundvallar og Norðuramtið, 
Austuramtið og Búnaðarfjelag Suðuramtsins leggi til alveg eptir því ein- 

hverjar upphæðir, er menn koma sjer saman um, en þá verði ferðakostn- 

aður greiddur af sjóði fjelagsins. 

Til vara hefði hann gjört þá tillögu, að tillög amtanna yrðu færð nið- 

ur um helming í 200 kr. og 100 kr. auk þess sem þau leggðu fram ferða- 

kostnað til búnaðarþingsmanna og í þess stað legði Búnaðarfjelag Suður- 

amtsins að eins helminginn af sjóði sínum, en hinn helmingur sjóðsins sje 

lagður i sjóð, sem eingöngu sje varið til hagsmuna fyrir Suðuramtið. 

Amtsráðið athugaði málið, og samþykkti þær tillögur, er forseti hafði 

gjört, en að öðru leyti ákvað það, að fresta þessu máli til næsta fundar. 

Framlagt var brjef amtmannsins yfir Suður- og Vesturamtinu, dags. 29. 

okt. f. á, um þá tillögu, að námstíminn á búnaðnrskólunum yrði 3 ár í stað 

2 ára.  Amtsráðið ákvað að fela forseta, að bera mál þetta undir sýslu- 

nefndir Múlasýslnanna, og að fresta að gjöra ályktanir um málið, þangað til 

að þetta álit væri fengið. 

Amtsráðið tók til íhugunar, að hreppsnefndirnar hefðu eigi gætur á heil- 

brigðisástandinu í hreppunum svo sem vera bæri, samkvæmt tilskipun um 

sveitastjórn 4. maí 1872, 15. gr. 

Fyrir því ákvað amtsráðið, að fela forseta sínum, að heimta árlega skýrslu 
af hreppsnefndum um þetta efni, samkvæmt fyrirmynd, er var framlögð á 
fundinum, svo og að láta prenta og útbýta ritgjörð eptir Guðmund lækni 

Hannesson, um næma sjúkdóma, og að gefa hreppsnefndunum bendingar 

um það, hverjar skyldur hvildu á þeim í þessu efni og leiðbeiningar viðvíkj- 

andi samning skýrslnanna. Ennfremur fól það forseta, að skýra læknum í 

amtinu frá ályktunum amtsráðsins og mælast til þess, að þeir veittu hrepps-



11. 

12. 

13. 

14. 

16 

179 

nefndunum, sem bezta leiðbeiningu til þess að fullnægja skyldu sinni að því 

er snertir heilbrigðismál. 

Amtsráðið tók ennfremur til íhugunar, að það væri mjög mikilsvert, að 

almenningur fengi meiri þekkingu á öllu því, sem snertir heilbrigðismál, 

sjúkdóma og sóttnæmi þeirra, og áleit að heppilegast í því efni væri að fá 

tímarit um þetta efni. Fyrir því veitti það allt að 150 kr. til útgáfu slíks 

tímarits, og fól forseta að veita þenna styrk. 

Framlagt var brjef frá sýslumanninum í Austurskaptafellssýslu, dags. 12. 

maí þ. á., þar sem hann sækir um fyrir hönd sýslunefndarinnar þar, að 

amtsráðið veiti nefndinni leyfi til að taka allt að 1500 kr. lán til vegagjörð- 

ar frá Hólum að Hornafjarðarfljóti, þannig að 1000 kr. af láninu greiðist af 

sýslusjóði, og hitt af sýsluvegasjóði. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

Fram voru lagðar skýrslur um grenjaleitir og grenjavinnslur 1897 úr öllum 

hreppum í Norðurþingeyjarsýslu og Norðurmúlasýslu, úr öllum hreppum 

Suðurmúlasýslu nema Beruneshreppi. Skýrslur úr Austurskaptatellssýslu 

voru ókomnar. 

Amtsráðið fól forseta sínum að semja aðalskýrslu um grenjaleitir og 

grenjavinnslur í amtinu og hlutast til um, að skýrsla þessi yrði prentuð Í 

Cdeild Stjórnartíðindanna. 

Framlagt var brjef frá sýslumanninum Í Norðurmúlasýslu, dags. 25. júní 

þ. á, þar sem hann skýrir frá, að sýslunefnd Norðurmúlasýslu óski þess, 

að amtsráðið sjái um, að nægilega mikið bóluefni til bólusetninga gegn 

bráðafári á sauðfje sem og bólusetningarverkfæri verði fáanleg á næsta 

hausti í sýslunni, og ennfremur að skipaðir verði hæfir menn, er hafi á 

hendi bólusetningar í Vopnafjarðarhreppi, Fellahreppi, Fljótsdalshreppi, 

Borgarfjarðarhreppi og Seyðisfjarðarhreppi. Ennfremur var lagt fram brjef 

frá hjeraðslækninum í Vopnafirði um málið, dags. 7. þ. m. Út af þessu á- 

kvað amtsráðið, að fela forseta sínum, að fara þess á leit við lækna a á 

Vopnafirði og Djúpavogi, að útvega nægilegt bóluefni og bólusetningaráhöld 

fyrir amtið, og að kostnaðurinn við útvegun bóluefnisins og bólusetningar- 

áhaldanna og þóknun til læknanna fyrir fyrirhöfn sína yrði greidd af jafn- 

aðarsjóði amtsins svo og borgun fyrir bólusetningaráhöldin, en þann kostnað 

ákvað amtsráðið að skyldi endurgreiða með andvirði fyrir verkfærin. 

Framlagt var bónarbrjef frá Sigurði Sigurðarssyni frá Draflastöðum, dags. 8. 

maí þ. á, þar sem hann sækir um 150 kr. styrk af jafnaðarsjóði, til að læra 

í Norvegi að bólusetja sauðfje gegn bráðafári.  Amtsráðið sá sjer ekki 

fært að veita þessa upphæð, þar sem það þegar hefir gjört aðrar ráðstafan- 

ir í þessu máli. 

Framlagt var brjef sýslumannsins Í Norðurmúlasýslu, dags. 18. maí þ. á. 

þar sem hann fyrir hönd sýslunefndarinnar þar óskar, að amtsráðið veiti 

samþykki til þess, að sýslunetndin megi taka 2000 kr. lán til spítalans á 

Seyðisfirði. Amtsrådid samþykkti þetta. 

Amtsráðið fól forseta sínum að fá útborguð með ákvæðisverði eða selja inn. 
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ritunarskírteini Ltr. A. fol. 91, að upphæð 1600 kr., tilheyrandi gjafasjóði 
Guttorms prófasts Þorsteinssonar, innritunarskírtefni Ltr. A. fol. 90, að upp- 
hæð 800 kr. og kgl. skuldabr. nr. 97 að upphæð 352 kr. og nr. 390 að upp- 
hæð 737 kr. 66 a. tilheyrandi gjafasjóði Pjeturs sýslumanns Þorsteinssonar 
og kgl. skuldabr. nr. 69, að upphæð 835 kr. 52 a., tilheyrandi búnaðarsjóði 
Austuramtsins. 

Amtsráðsmenn  Áusturskaptafellssýslu og Suðurmúlasýslu lögðu fram sýslu- 
sjóðsreikningana, er þeir höfðu endurskoðað. Voru reikningarnir úrskurðað- 
ir á þessa leið: 

a. Við sýslusjóðsreikning Norðurþingeyarsýslu þótti athugavert, að kvittun 
fyrir 250 kr.styrk til gufubátsferða vantar og ber reikningshaldara að út- 
vega hana og senda. 

b. Við sýslusjóðsreikning Norðurmúlasýslu þótti athugavert: 

1. Að reikning yfir kostnaðinn við fjárkláðann í Vopnafjarðarhreppi vor- 
ið 1897 vantar, en af skýrslum um fjárkláðann, er fylgja kláðamálinu 
sjest, að kostnaðurinn hefir verið alls 154 kr.; af þessari upphæð átti 
að greiða helminginn úr sýslusjóði eða TT kr. en greitt hefir verið 
samkvæmt fylgiskjali 46, 78 kr. Virðist því afborguð 1 kr., sem ber 
að endurgjalda. 

Í kvittun sumra sýslunefndarmanna (fsk. 6, 8 og 10) fyrir hinni venju- 

legu borgun til þeirra, 2 kr. á dag, vantar að tilgreina, hve mörgum 

dögum þeir hafi varið til ferðar sinnar, og ber að gæta þess eptir- 

leiðis. 

3. Reikning yfir kostnað við að lækna hunda í Skeggjastaða. Vopna- 

fjarðar- Fella- og Hjaltastaðahreppi vantar og ber að láta slíka reikn. 
inga fylgja eptirleiðis sýslusjóðsreikningunum. 

c. Við reikning Suðurmúlasýslu þótti athugavert, að varið hefir verið 24 kr. 

50 a. (fsk. 43) til aðgjörðar á lögferju. Rjettara virðist að hafa ferjutoll- 

inn svo háan, að ferjan geti borið sig. 

Við þessa sýslusjóðsreikninga þótti ennfremur athugavert, að þeim 

fylgir eigi yfirlitsreikningur yfir eignir og skuldir eins ogá að vera sam- 

kvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna, og ber að gæta þess eptirleiðis að 
senda slíkan reikning. 

d. Við reikning Austurskaptafellssýslu þótti ekkert athugavert. 

to
 

Amtsráðsmennirnir í Norðurþingeyarsýslu og Norðurmúlasýslu lögðu fram 

sýsluvegasjóðsreikningana, er amtsráðið síðan rannsakaði og úrskurðaði á 
þessa leið: 

a. Við reikning  Norðurþingeyjarsýslu þótti athugavert að reikningurinn er 

talinn um tekjur og gjöld Þingeyjarsýsluístaðinn fyrir Norðurþingeyjar- 

sýslu og að reikningurinn ber eigi með sjer fyrir hvert ár hann er. Enn- 

fremur vantar kvittun fyrir 100 kr. styrk til gufubátsferða, er ber að út- 

vega og senda. 

b. Við sýsluvegasjóðsreikning Norðurmúlasýslu og Austurskaptafellssýslu 
þótti ekkert verulegt að athuga.
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c. Við sýsluvegasjóðsreikning Sudurmulasyslu, påtti athugavert, að yfirlits- 

skýrsla um sýsluvegasjóðsgjöld hreppanna (fsk.-11) fylgir eigi reikningn- 

um, en að öðru leyti þótti ekkert verulegt að athuga við reikninginn. 

Framlagður var reikningur bókasafns Austuramtsins 1897 með fylgiskjölum. 
Amtsráðið rannsakaði reikninginn og samþykkti hann síðan án athuga- 

semda. | ' 

Framlagðir voru reikningar bunadarskålans å Eidum 1897—98. Amtsráðið 

rannsakaði reikninga þessa og úrskurðaði þá á þessa leið: 

a, Við reikning yfir tekjur og gjöld skólans þótti ekkert athugavert. 

b. Við viðskiptareikning skólasjóðs og skólabús þótti athugavert, að úttekt 

í pöntunarfjelagi Fljótsdalshjeraðs er vanreiknuð um 49 aura, er ber að 

greiða Í næsta reikningi. 

c. Við jafnaðarreikning skólabúsins þótti ekkert athugavert. 

Forseti gat þess að lög 26. febr. þ. á. um horfelli á skepnum kæmu innan 

skamms í gildi, og þar sem ákveðið væri í lögunum, „að amtsráðið skyldi 

semja fyrirmynd fyrir skýrslur þær, er hreppstjórar skyldu gefa, þá væri 

eðlilegt að slík fyrirmynd væri þegar gefin, er gæti verið til afnota næsta 

vetur. 

Amtsráðið samdi því slíka fyrirmynd, er skyldi gilda til bráðabirgða 

næsta vetur, en jafnframt fól það forseta að útvega tillögur sýslunefndanna 

um skýrslufyrirmynd, er framvegis skyldi gilda. 

Amtsráðið ákvað að breyta fyrirkomulagi á útlánum af bókasafni Austur- 

amífsins, þannig að mönnum, sem eru langt frá Seyðisfirði, veiti sem hægast 

að nota bókasafnið og taldi heppilegast í því efni, að sýslunefndirnar settu 

hjá sjer undirbókaverði, er stæðu fyrir útlánum og útvegun bóka í hinum 

fjarlægari hjeruðum. 

Amtsráðið samþykkti reglur fyrir bókasafnið og fól forseta að fara 

þess á leit við sýslunefndirnar að setja undirbókaverði á hentugum stöðum. 

Amtsráðið kaus 4 menn í bókasafnsnefnd til 4 ára og hlutu kosningu Einar 

prófastur Jónsson í Kirkjubæ, Jóhannes sýslumaður Jóhannesson á Seyðis- 

firði, Skapti ritstjóri Jósepsson á Seyðisfirði og barnakennari Lárus Tómas- 

son á Seyðisfirði. 

Framlagt var brjef frá sjúkrahúsnefndinni á Seyðisfirði, dags. í dag, þar sem 

hún fer þess á leit, að veittur verði 300 króna styrkur úr jafnaðarsjóði til 
spítala þar, sem byrjað er að byggja 

Amtsráðið samþykkti að veita þessa upphæð. 

Framlagt var brjef frá sýslumanni Axel Tuliníus á Eskifirði, dags. í dag, 
þar sem hann sækir um 50 kr. styrk til leikfimis- og skotfjelags Eskifjarðar. 
Amtsráðið veitti þenna styrk. 

Framlagt var bónarbrjef frá frú Elínu Eggertsdóttir, frú F. Briem og ung- 

frú H. Gísladóttur, dags. 30. apríl þ. á., þar sem þær sækja um styrk til 

hússtjórnarskólans í Reykjavík. Amtsráðið veitti skólanum 150 kr. 

Framlagt var bónarbrjef frá sýslumanninum í Eyjafjarðarsýslu, dags. 1. þ. m., 

um venjulegan styrk til kvennaskóla Eyfirðinga, og frá sýslumanninum í 
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Húnavatnssýslu, dags. 26. marz þ. á., um 100 kr. styrk til kvennaskólans á 

Ytri-Ey. Ennfremur voru lagðar fram ýmsar skýrslur og skjöl um skólana, 

sem amtsráðið athugaði. 

Amtsráðið veitti hvorum skólanum fyrir sig 100 kr. úr jafnaðarsjóði 

næsta ár. — 

Amtsráðsmaður Norðurmúlasýslu gjörði þá tillögu, að amtsráðið veitti ritstjóra 

Skapta Jósepssyni á Seyðisfirði 200 kr. til viðurkenningar fyrir það, að 
hann hefði stofnað bókasafn Austuramtsins og á sínum tíma útvegað því 

miklar bókagjafir og fjárstyrk í útlöndum. 

Amtsráðið veitti þessar 200 krónur. 

Framlögð var beiðni frá sýsluneftnd Suðurmúlasýslu um það, að amtsráðið 

gjörði breyting á yfirsetukvennaumdæmum sýslunnar þannig að þau yrði: 

1 Mjóafjarðarumdæmi: Mjóafjarðarhreppur. 

2. Norðfjarðarumdæmi: Norðfjarðarhreppur. 

3. Vöðluvíkurumdæmi: Vöðluvík, öll útsveit norðan megin Reyðarfjarðar 
að Hrafná, sem er milli Helgustaða og Breiðuvíkur, og útsveit sunnan- 

megin Reyðarfjarðar frá Vattarnesi til Þernuness incl. 

4. Eskifjarðarumdæmi: Frá Hrafná inneptir kringum Eskifjörð að Hólma- 

hálsi. 

5. Reyðarfjarðarumdæmi: Frá Hólmahálsi kringum Reyðarfjörð að Berunesi 

incl, 

6. Fáskrúðsfjarðarumdæmi: Fáskrúðsfjörður frá Kolfreyjustað að Hafnarnesi 

incl. 

T. Stöðvarfjarðarumdæmi: frá Gvendarnesi incl. kringum Stöðvarfjörð að 

Hvalnesskriðum. 

8. Breiðdalsumdæmi frá Hvalnesskriðum um allan Breiðdal að Streiti incl. 

9. Berunesumdæmi: Beruneshreppur. 
10. Djúpavogsumdæmi: Hálsþinghá og Hamarsdalur að Melrakkanesi. 

11. Álptafjarðarumdæmi : frá Melrakkanesi að Lónsheiði. 

12. Skriðdalsumdæmi: Skriðdalshreppur. 

13. Vallaumdæmi: Vallahreppur. 

14. Eiðaumdæmi: Eiðahreppur. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

Amtsráðið tók til íhugunar, að það væri mjög mikið velferðarmál fyrir amtið, 
að hinn fyrirhugaði frjettaþráður yrði eigi eingöngu lagður upp til Reykja- 

víkur, heldur einnig til Austfirðingafjórðungs. 

Fyrir því felur það forseta sínum, að bera fram þá einhuga ósk amts- 

ráðsins, að ráðgjafinn fyrir Ísland vildi gjöra allt, sem í hans valdi stæði, 

til þess að frjettaþráðurinn yrði lagður í land á Austfjörðum, og þaðan til 

Akureyrar, Reykjavíkur og Ísafjarðar. 

Var samin og samþykkt svohljóðandi
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Aætlun 

um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Austuramtsins 1£99. 
Tekjur: 

1. Væntanlegar eptirstöðvar . . 2... 

2. Jafnaðarsjóðsgjald . . .. eee eee 

3. Lån til utrymingar fjárkláðanum . 

Gjöld: 

  

1. Kostnaður við amtsráðið FNF en 

2. Til heilbrigðismála „ . 

3. Til menntamála: 
a. Til bóka og áhalda handa Eiðaskóla . . . . . kr, 100,00 

b. — kvennaskóla Eyfirðinga . . . . . . . . — 100,00 

G. — kvennaskólans á YtriEy . . . . . . . . — 100,00 

d. — hússtjórnarskólans í Reykjavík . . . . . — 150,00 

e, — båkasafns Austuramtsins . . . . . . . „ — 500,00 

f, — tímarits um heibrigðismál . . . . . . „ — 150,00 

4. Til leikfimis og skotfjelags Eskifjarðar 

5. — ritstjóra Skapta Jósepssonar til viðurkenningar 

6. — útrýmingar fjárkláðanum 

1. — spítala á Seyðisfirði 

8. Oviss útgjöld 

kr. 

kr. 

kr. 

Samtals kr. 

500,00 
2700,00 
4000,00 
200,00 

1000,00 
100,00 

1100,00 
50,00 

200,00 
4000,00 
300,00 
450,00 

1200,00 
  

Fleiri mál komu eigi til umræðu, fundarbók var upplesin og samþykkt, 

og svo var fundi slitið að kvöldi hins 14. júlí 1898. 

Páll Briem. A. V. Tulinius. Þorgr. Þórðarson. 

Árni Kristjánsson. Einar Jónsson. 
* * 

Skrifstofu Austuramtsins, Akureyri 22. júlí 1898. 

Páll Briem. 

Skýrsla 
um efnahag sýslusjóða í Suðuramtinu 1897. 

I. Vesturskaptafellssýsla. 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári . . . . . . kr, 182,50 

2. Sýslusjóðsgjald . . . . . . . — 1027,18 kr. 1209,68 

Gjöld: 
1. Kostnaður sjóðsins . . . . . . kr. 981,50 
2. Eign til næsta árs . . . . . , —  228,18 kr. 1209,68 
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3. Afborgun uppí jarðskjálptalán 
4. Eignir til næsta árs 

IV. Arnessýsla. 

Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári 

2. Sýslusjóðsgjald 

3. Aðrar tekjur . 

4. Lán úr sýsluvegasjóði . . . , 

Gjöld: 
1. Kostnaður sjóðsins 

V. Gullbringu- og Kjósarsýsla. 
Tekjur: 

1. Eign frá fyrra ári 

2. Sýslusjóðsgjald 
3. Aðrar tekjur 

Gjöld: 

på
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II, Vestmannaeyjasysla. 

Tekjur: 
. Eign frá fyrra ári 

„ Sýslusjóðsgjald 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins 

2. Eign til næsta árs 

III. Rangárvallasýsla 

Tekjur: 
.„ Eign frá fyrra ári 

„ Sýslusjóðsgjald . 

. Endurgreidsla å låni ut af jardskjålptunum 
Endurgreiðsla útaf sama 

. Óvissar tekjur 

Gjöld: 
Skuld við gjaldkera frá fyrra ári 
Kostnaður sjóðsins 

Kostnaður sjóðsinns 
Eign til næsta árs 

kr. 54,57 
" 266,43 

342,65 

2559,60 
1799,01 

2130,63 

27,44 
1787,22 
3944,43 
1105,15 

887,43 
2400,00 
182,50 
72,97 
  

3542,90 

629,37 

1459,11 

50,00 

1816,85 
321,63 

kr. 321,00 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

321,00 

6864,24 

6864,24 

3542,90 

3542,90 

2138,48 

2138,48
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VI. Borgarfjardarsysla. 

Tekjur: 

. Eign frå fyrra åri 

Sýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur . . . . . 
Borguð útistandandi gjöld, sem felast í 1. lið 
Til jafnaðar . 

Skuld við landssjóð 

Gjöld: 

„ Kostnaður sjóðsins 
Skuld við landssjóð 

„ Til jafnaðar 

„ Eign til næsta árs 

kr. 313,98 
— 945,33 
— 60,12 
— 71,09 
— 109,00 
— 400,00 

—… 878,87 
— 500,00 
— 71,99 
— 440,56 

Suduramtid, Reykjavik 2. juli 1898, 

J. Havsteen. 

Skýrsla 
um efnahag sýslusjóða í Vesturamtinu 1897. 

l. Strandasýsla. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar frá fyrra ári 

2. Sýslusjóðsgjald 

Gjöld: 

to
 

Tekjur: 

1. Sýslusjóðsgjald 

2. Óvissar tekjur 

Gjöld: 

1. Skuld við reikningshaldara 

2. Kostnaður sjóðsins 

3. Eptirstöðvar til næsta árs 

III. Vesturísafjarðarsýsla. 

Tekjur: 
1. Sýsluslusjóðsgjald 

en 

. Kostnaður sjóðsins 

„ Eptirstöðvar til næsta árs 

II. Norðurísafjarðarsýsla. 

2. Ovissar tekjur 

kr. 270,70 
— 582,98 
  

kr. 523,00 
— 330,68 

kr. 1490,08 

— 60,00 

kr. 2,40 

—… 796,55 
— 751,13 

kr, 882,24 

200,00 

kr, 1890,52 

kr. 1890,52 

kr. 853,68 

kr. 853,68 

kr. 1550,08 

kr. 1550,08 

kr. 1082,24 

1898 

100 

101



1,72 
633,88 
446,64 

299,73 
800,58 
66,64 

181,27 
385,68 

816,46 
856,68 
84,00 

668,35 
308,83 
779,96 

2967,42 
20,88 

1307,70 
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Gjöld: 
1. Skuld við reikningshaldara . . . kr. 
2. Kostnaður sjóðsins . . . . . — 

3. Eptirstöðvar til næsta árs . . . . — 

IV. Vesturbarðastrandarsýsla. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar frá fyrra ári . . . . kr. 

2. Sýslusjóðsgjald . . |. . . . — 
3. Ovissar tekjur . . . . . . — 

Giöld : 

1. Kostnaður sjóðsins . . . . . kr. 

2. Eptirstöðvar til næsta árs . . . . — 

V. Austurbarðastrandarsýsla. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar frá fyrra ári . . . . kr. 

2. Sýslusjóðsgjald . . . . . . — 
3. Óvissar tekjur . . . . . . — 

Gjöld: 

1. Kostnaður sjóðsins . . . . . kr. 
2. Lánað sýsluvegasjóði . . . . — 
3. Eptirstöðvar til næsta árs . . . . — 

VI. Dalasýsla. 

Tekjur: 
1. Eptirstöðvar frá fyrra ári . . . kr. 

2. Greitt samkvæmt amtsráðsúrskurðum . . — 

3. Sýslusjóðsgjald . . . . . — 

4. Afborgun uppi og vextir af lánum . . — 

Gjöld: 

1. Kostnaður sjóðsins . . . . . kr. 
2. Til jafnaðar af 4. tekjulið . . . . — 

3. Eptirstöðvar til næsta árs . . . . —- 

VII. Snæfellsness. og Hnappadalssýsla. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar frá fyrra ári . . . kr, 

2. Sýslusjóðsgjald . . . . . . — 
3. Óvissar tekjur . . . . . . — 

2300,50 
50,00 

— 2053,37 
  

622,70 
1126,60 
100,00 
  

kr. 

kr, 

kr. 

kr. 

kr. 

kr, 

kr. 

kr. 

1082,24 

1166,95 

1166,95 

1757,14 

1757,14 

4403,87 

4403,87 

1849,30
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Eptirstöðvar til næsta árs 

Eptirstöðvar frá fyrra ári 

Sýslusjóðsgjald 
Aðrar tekjur 

„ Til jafnaðar (Gjaldlið. 1) 

Skuld við landsbankann 

187 

Gjöld: 

VIII. Mýrasýsla. 
Tekjur: 

Gjöld: 

. Skuld við landsbankann frá fyrra ári 

. Kostnaður sjóðsins 

„ Eptirstöðvar til næsta árs 

kr. 1338,67 
— 510,63 

kr, 364,22 
— 1005,11 
— 56,93 
— 100,00 
— 100,00 

kr. 200,00 
— 1157,74 
— 268,52 

Vesturamtid, Reykjavik 15. juni 1898. 

J. Havsteen. 

Skýrsla 
um efnahag sýslusjóðanna í Norðuramtinu 1897. 

Eign frá fyrra ári 

Niðurjöfnun 15 a. á hndr. 
Aðrar tekjur 

Kostnaður sjóðsins 

. Eign til næsta árs 

II. Skagafjarðarsýsla. 

Eign frá fyrra ári 

Niðurjöfnunin 18 a. á hndr. 

„ Aðrar tekjur 

Kostnaður sjóðsins 
Borgað bankalán á árinu 

. Eign til næsta árs 

I. Húnavatnssýsla. 
Tekjur: 

Gjöld: 

Tekjur: 

Gjöld: 

kr. 1221,21 
— 1855,80 
— 39,50 

— 2202,10 
— 914,41 
  

— 219,00 
— 2225,14 
— 406,16 

— 2057,53 
— 600,00 
— 192,77 

kr. 1849,30 

kr. 1626,26 

kr. 1626,26 

kr. 3116,51 

— 3116,51 

— 2850,30 

— 2850,30 
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. Eign frå fyrra åri 

„ Niðurjöfnunin 14 a. á hndr. 

Aðrar tekjur 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

IV. 

. Eign frá fyrra ári 

„ Niðurjöfnun 15 a. á pd. 
. Aðrar tekjur 

„ Kostnaður sjóðsins 
Eign til næsta árs 

Skrifstofu 
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Il. Eyjafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

— 546,72 

—- 1628,30 

—  120,00 
Gjöld: 

— 1811,94 

=. £88,08 

Suðurþingeyjarsýsla, 

Tekjur: 

— 287,70 
—- 1360,83 

—  582,60 

Gjöld: 

— 1761,10 
— 420,03 

Norðuramtsins, 20. júní 1898. 

Páll Briem. 

Skýrsla 

um efnahag sýslusjóðanna í Austuramtinu 1897. 

I. 

Sjóður frá f. á 

Sýslusjóðsgjald 24 a. á hndr. 

Kostnaður sjóðsins 

Sjóður til næsta árs 

TI. 

Sjóður frá Í. á. 
Óvissar tekjur 

Sýslusjóðsgjald 35 a. á hndr. 

Kostnaður sjóðsins 
Sjóður til næsta árs 

Norðurþingeyjarsýsla. 

Tekjur: 

kr. 81,30 

0 — 791,85 
Gjåld: 

kr. 810,60 

—… 62,05 
Nordurmulasysla. 

Tekjur: 

kr. 1299,82 

— 275,00 

0 — 2071,04 
Gjöld: 

— 3325,07 
1320,79 

kr. 2295,02 

— 2295,02 

— 2181,13 

— 2181,13 

kr, 872,65 

872,65 

4645,86 

4645,86
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III. Suðurmúlasýsla. 

Tekjur: 
Sjóður frá f. á. . . . . . . . — 496,66 
Syslusjédsgjald 25 a. å hndr. . . . . — 2075,12 

Aðrar tekjur  . . . . . . . . — 200,00 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins . . . . . . . — 2489,13 

Sjóður til næsta árs . . . . . — 282,65 

IV. Austurskaptafellssysla. 

Tekjur: 
Syslusjodsgjald 27 a, å hndr. . . . . . —… 120,00 

Ovissar tekjur . . . . . . . — 50,00 

Skuld sjóðsins 200202 0 51,10 
Gjöld: 

Borgað af skuld sjóðsins frá f. á. . - . —  46,30 

Annar kostnaður sjoðsins . . . . . — 774,80 

Skrifstofu Austuramtsins. Akureyri, 26. juli 1898. 

Påll Briem. 

Skyrsla 
um efnahag sýsluvegasjóða í Suðuramtinu 1897. 

I. Vesturskaptafellssýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . . . . . . kr. 120,72 
Sysluvegagjald . . . - . . . — 477,50 

Gjöld: 
Til þjóðvega . . . . . . . . — 207,37 

— sysluvega . . . . . . . . — 149,50 

— gufubåtsferda . . . . . . . — 125,00 

Eign til næsta árs . . . . . . . — 116,35 

II. Vestmannaeyjasýsla. 

Tekjur: 
Eign frá fyrra ári . . . . . . . — 16,82 

Sysluvegagjald . . . . . . . — 182,50 
Lán úr landssjóði . . . . . . . — 300,00 

Skuld vid reikningshaldara . . . . . — 1,73 

Gjöld: 

Til sýsluvega , , . . , . . . — 451,05 

kr. 2771,78 

kr. 

2 771,78 

821,10 

821,10 

598,22 

598,22 

451,05 

451,05 

1898 
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III. Rangárvallasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald . . 

Gjöld : 

Til sésluvega 

Eign til næsta árs 

TV. Arnessýsla. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar frá fyrra ári 
Sýsluvegagjald . . 

Gidld: 

Til sysluvega 

Onnur útgjöld 

Eign til næsta árs 

V. Gullbringu- og Kjósarsýsla. 

Tekjur: 
Sýsluvegagjald 

Skuld við reikningshaldara . 

Gjöld: 

Skuld frá fyrra ári 

Til sýsluvega . . . 

Oborgað sý sluvegagjald , . . 

VI. Borgarfjardarsysla. 

Tekjur: 

Eign frå fyrra åri 

Sysluvegagjald 

Borgud utistandandi sy sluvegagjöld, sem felast í 1. lið 

Aðrar tekjur . 

Gjöld: 

Til sýsluvega og fi, 

— gufubátsferða 

Borguð skuld við Innri- Akraneshrepp 

Til jafnaðar . 

Eign til næsta års 

— 106,81 
— 1001,25 

— 636,29 
— 271,77 

—… 83,97 
— 1721,25 

— 1599,21 
19,00 

— 194,01 

— 1590,00 

— 8241 

— 107,46 
— 1409,70 

—. 105,25 

— 285,82 
— 650,00 
— 80,00 
— 377 

— 20,00 
— 250,00 
—… 43,75 
— 80,00 
— 625,84 

Suduramtid, Reykjavik, 2, juli 1898. 

J. Havsteen. 

kr. 1108,06 

1108,06 

1805,22 

1805,22 

1622,41 

1622,41 

1019,59 

1019,59
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Innheimt vanborguð sýsluve 

Skýrsla 
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um efnahag sýsluvegasjóða í Vesturamtinu 1897. 

I. Strandasýsla. 

Eptirstöðvar frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 

Skuldir við ýmsa hreppa 

Kostnaður við vegabætur 

Borguð skuld við einn hrepp 

Iunistandandi í sýsluvegasjóði 

II, 

Eptirstöðvar frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 

Vextir af innstæðu 

Kostnaður við vegabætur 

Til gufubátsferða 

Eptirstöðvar til næsta árs 

III. 

Eptirstöðvar frá fyrra ári 

Sýsluvegagjöld . . 

Vextir af innstædu 

Kostnadur vid vegabætur 

Eptirstöðvar til næsta árs! 

IV, 

Eptirstöðvar frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 
Lán úr landssjóði 

Gjafir til sýsluvegagjörða: 
A. frá J. P. Thorsteinsson á Co. 
B. — M. Snæbjarnarsyni 

Fyrir seld verktæri og ýmislegt 

Tekjur: 

Gjöld: 

Tekjur: 

Gjöld : 

Tekjur: 

gagjöld 

Gjöld: 

Tekjur: 

Norðurísafjarðarsýsla. 

Vesturísafjarðarsýsla. 

Vesturbarðastrandasýsla. 

kr. 1000,00 

—  100.00 

kr. 193,44 
373,75 
90,95 
  

603,99 
4,51 

49,64 

— 2453,75 
850,00 
60,04 

  

537,00 
—… 800,00 
— 2026,79 

339,92 
—… 535,00 

1,25 
11,05 

218,75 
- 668,47 

76,92 
— 486,25 

5000,00 

1100,00 
— 290,07 

kr. 658,14 

658,14 

— 3363,19 

3363,79 

887,22 

— 887,29 

— 6883,24 

1898 
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Gjåld: 
Kostnadur vid vegabætur . . . . — 6791,40 

Eptirstöðvar til næsta års . . . . — 91,84 

V. Austurbarðastrandarsýsla 

Tekjur: 

Eptirstöðvar frá fyrra ári - . . . — 106,82 

Sysluvegagjald . . . . . . — 277,50 
Lån úr sýslusjóði . . . . . — 308,83 

a; 

Kostnaður við vegagjörðir . . . — 537,15 

Afborganir uppí lán úr landssjóði og vextir Cc. — 156,00 

VI. Dalasýsla. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar frá fyrra ári . . . . — 118,50 

Eptir úrskurði amtsráðsins . . . . — „ð0 

Sýsluvegagjald . . . . . . — 500,00 

Gjöld: 

Kostnaður við vegabætur . . . . — 382,28 

Eptir úrskurði amtsráðsins . . . . — 1,00 
Eptirstöðvar til næsta árs . . . . — 230,12 

VIL Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

Tekjur. 

Eptirstöðvar frá fyrra ári . . . . — 40,00 

Sysluvegagjald . . . . . . — 800,00 

Gjåld: 

Kostnadur vid vegabætur . . . . —- 819,20 

Eptirstöðvar til næsta árs . . . . —… 20,80 

VIII. Mýrasýsla. 

Tekjur : 

Eptirstöðvar frá fyrra ári . . —  29,88 
Eptir úrskurði á reikningi fyrir 1896 . . — 1,25 

Sýsluvegagjald . . . . . . — 527,50 

Adrar tekjur . . . . . . — 9,50 

Bráðabirgðalán . . . . . . — 600,00 

Skuld við sýslusjóðinn . . . . . — 215,53 

Gjöld:: 

Skuld við sýslusjóðinn . . . . . — 215,53 

Kostnadur vid vegabætur . . . “ — 1132,78 

Eptirstöðvar til næsta árs . . . . — 35,35 

Vesturamtid, Reykjavík, 15 júní 1898. 

J. Havsteen. 

— 6883,24 

— 693,15 

— 693,15 

— 619,00 

— 619,00 

— 840,00 

— 840,00 

— 1383,66 

— 1383,66
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Skýrsla 

um efnahag sýsluvegasjóðanna í Norðuramtinu 1897. 

1. 

Eign frá fyrra ári 

sýsluvegagjald 
Aðrar tekjur 

Vegakostnaður 

Ýmisleg gjöld . 
Sýsluvegagjald til landssjóðs 

Eign til næsta árs 

IL. 

Eign frá f. á. 

Sýsluvegagjald 

Vegakostnaður 

Eign til næsta árs 

1Il. Eyjafjarðarsýsla. 

Eign frá f. á. 

Sýsluvegagjald 

Vegakostnaður 
ign til næsta árs 

IV. Suðurþingeyjarsýsla. 

Eign frá f. á. 

Sýsluvegagjald 

Vegabótakostnaður 

Til gufubátsferða 

Eign til næsta árs 

Húnavatnssýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Skagafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Tekjur: 

Gjöld: 

Tekjur; 

Gjöld: 

kr. 407,41 
— 1066,25 
— 1520 

  

— 425,44 
— — 34,00 
— 681,25 
— 348,17 

  

kr. 159,87 
— 1096,25 

  

— 1050,00 
— 206,12 
  

— 238,38 
— 1236,25 

  

— 1338,90 

kr, 215,00 
— 951,25 

  

— 876,01 
— 200,00 
— 90,24 

Skrifstofu Norðuramtsins, 20. júní 1898. 

Páli Briem. 

kr. 1488,86 

1488,86 

- 1474,63 

1474,63 

1166,25 

1166,25 

1898 

106
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1. Vanreiknadar tekjur frá Í. á. 

2. Sýsluvegagjald 

1. Borguð skuld frá í. á. 

2. Annar kostnaður sjóðsins 
3. Sjóður til næsta árs 

TI. 

1. Sýsluvegagjald 

1. Borguð skuld frá Í. á. 

2. Annar kostnaður sjóðsins 
3. Sjóður til næsta árs. 

TI. 

1. Sjóður frá f. á... . 

2. Vantaldar tekjur frá f. á. 

3. Sýsluvegagjald 

1. Vegakostnaður sjóðsins 

2. Sjóður til næsta árs 

1. Sjóður frá f. á. 

2. Sýsluvegagjald 
3. Skuld sjóðsins 

1. Kostnaður sjóðsins 

194 

Skýrsla 

um efnahag sýsluvegasjóða í Austuramtinu 1897. 

I. Norðurþingeyjarsýsla. 

IV. Áusturskaptafellssýsla. 

Skrifstofu Austuramtsins. Akureyri, 25 

Páll Briem. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Norðurmúlasýsla: 

Tekjur: 

Gjöld: 

Suðurmúlasýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Tekjur: 

Gjöld: 

kr. 22,50 

—  380,00 

— 17,47 
— 277,53 
— 57,50 
  

— 199,22 
— 127,10 

— 984,27 
— 0,50 
— 1375,00 
  

— 2186,15 

—. 173,62 

— 4245 
— 275,00 
— 434 

„ júlí 1898. 

kr. 352 50 

352,50 

970,00 

970,00 

2359,77 

92359, 77 

321,79 

321,79
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Reikningur 

yfir tekjar og gjöld jafnaðarsjóðs Suðuramtsins 1897. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar við árslok 1896: 

a. Í landsbankanum 

b. Í peningum 

Jafnaðarsjóðsgjald 20 a. á hvert lausafjárhundrað 

Vesturskaptafellssýslu 

Rangárvallasýslu 

Vestmannaeyjasýslu 

Árnessýslu 
Gullbringu- og Kj jósarsýslu 

Borgarfjarðarsýslu a
3
D
o
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Vextir af bankainnlögum til 31/12 797 

Gjöld: 

Kostnaður við amtsráðið . 

3. atborgun uppí og vextir af láni til Ölfusárbrúarinnar 

Bólusetningar . . . . 

Kostnaður samkv. lögum 2. okt. 1891, um skipun dyra- 
lækna å Islandi 

Menntamál (til kvennaskólans í Reykjavík) . 

Til búnaðarskólans á Hvanneyri (á skólaárinu 1896— 

97, 561 kr. 26 a.; á skólaárinu 1897— 98, 1328 kr. 
26 a.) 

Ýmisleg útgjöld 

Eptirstöð var við árslok 1897: 

a. I landsbankanum 

b. I peningum 

kr. 532,94 

1078,90 

kr. 

517,73 
1135,81 

18,25 
1065,92 
460,86 
404,99 

kr. 1611,84 

3603,56 
12,62 

5228,02 

415,56 

kr. 

kr. 365,00 
482,63 
14,50 

70,62 
100,00 

1899,52 
459,15 

— 1421,04 — 1836,60 

Suðuramtið. Reykjavík 11. jan. 1898. 

J. Havsteen. 

    

kr. 
  

5228,02 

1898 

108
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109 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Vesturamtsins 1897. 

  

  

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1896: 

a. Óendurgoldin fyrirframborgun . . kr, 2,00 
b. I landsbankanum . . . . — 2480,73 
c. Í peningum . . . . . — 543,73 kr, 3026,46 

2. Jafnaðarsjóðsgjald 1897, 13 aurar å hvert lausafjår- 
hundrad. 

A. Strandasýslu . . . . . — 174,43 
B. Ísafjarðarsýslu . . . . . — 360,23 
C. Barðastrandarsýslu . . . . — 205,22 
D. Dalasýslu . . , — 217,65 
E. Snæfellsness- og Hnappadalssýslu . — 275,82 
F. Myrasyslu . . — 322,97  1616,32 

3. Jafnaðarsjóðsgjald fyrir 1896 af andandregnu lausafj Í 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu . . . — 2,23 
4. Vextir af bankainnlögum tíl 31/,, 797 . . . — 65,42 
5. Vextir af og afborganir upp í lán Torfa skólastjóra 

Bjarnasonar frá 30/7 97 til 39/9 798, . . . — 1094,00 

kr. 5804,43 

Gjöld: 

1. Kostnaður við amtsráðið . . . . . — 747,20 
2. Bólusetningar . . . . . — 10,50 

3. Til kvennaskólans í Reykjavík . . . . — 100,00 
4. Til amtsbokasafnsins . . . . — 200,00 
5. Vextir og atborganir å 2 bankalånum . . —- 1659,00 

6. Kostnaður samkv. lögum 2. okt. 1891 um skipun dýra- 

lækna á Íslandi . . . . . . —… 70,63 

7. Ýmislegt . . . . . . — 848,25 

8. Eptirstöðvar við árslok 1897: 

a. Óendurgoldin fyrirframborgun . kr. 2,00 

b. Í landsbankanum . . . . — 1546,15 

ce. I peningum . . . . . — 620, 70 2168,85 

kr "5804, 43 

Vesturamtið. Reykjavík 26. jan. 1898. 

T. Havsteen,
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Norðuramtsins 1897. 

Tekjur: 

Í sjóði við árslok 1896: 
a. Í sparisjóði Akureyrar 

b. Í peningum 

Niðurjöfnun á lausafje í amtinu 12 a. á hndr. 

Vextir af kr. 829,59 frá '/12 '96 til 7/12 797 

Gjöld: 

Kostnaður við amtsráðið 

Til menntamála: 

a. Til kvennaskóla Eyfirðina 

b. — YtriEyjar kvennaskóla 

c. — Bókasafns Norðuramtsins . 

d. Styrkur til S. Sigurðssonar á Stend . 

Til heilbrigðismála 
Kostnaður við fjárskoðanir 

Ýmislegur kostnaður 

Vextir og atborgun af láni til 'Skjálfandafljótsbrúar 

VIL. Í sjóði til næsta árs: 

I. 

II. 

III. 

a. I sparisjóði Akureyrar 

b. Í peningum 

Páll Briem. 

Reikningur 

kr. 

1442,20 kr. 

kr. 

Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri 15. jan. 1898. 

300,00 

829,59 

kr. 

300,00 
300,00 
500,00 

863,10 

1247, 04 

yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Austuramtsins 1897. 

, Tekjur: 
Í sjóði við árslok 1896: 
a. Í sparisjóði Akureyrar 
b. Í peningum 

Niðurjöfnun á lausafje í amtinu 7 a. å hndr. 

Vextir af kr. 829,59 frá 1/11 796 til 1/12 797 

Gjöld: 

1. Kostnaður við amtsráðið 

Il. 

III. 

Til heilbrigdismåla 

Til menntamåla: 

kr. 

1203,57 kr. 

829,59 

Samtals: kr. 

Flyt: kr. 

2911,79 

2193.96 
33,51 

4499, 26 

512,00 

1400,00 
14,75 
64,50 

279,35 
118,52 

4499,26 

2033,16 
1998,46 

33,51 
4065, 13 

1064,00 
40,50 

1104,50 

1898 

110 

111
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IV, 

V, 
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VII. 

s 
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Flutt: kr, 1104,50 

a. Til kvennaskóla Eyfirðinga . . . . — 50,00 

b. — — á YtriEy . . . . — 100,00 

c. — Eiðaskóla . . . . . - — 100,00 

d. — Bókasafns Austuramtsins . . — 500,00 

e. — M. Einarssonar fyrir ritgjörð um fjárkláða, — 100,00 850,00 

Vextir og afborgun af láni til Skjálfandafljótsbrúar — 81,48 

Kostnaður við skoðun á útfluttu fje o. fl. — 461,35 

Ýmisleg gjöld — 95,65 
Sjóður til næsta árs: 

a. Í sparisjóði Akureyrar . . . . . — 863,10 
b. Í peningum . . . . . . „ — 609,05 1472,15 

Samtals: "Kr. 4065,13 13 
Íslands Austuramt, Akureyri, 15. jan. 1898. 

Páll Briem. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Vesturamtsins 1897. 

Tekjur 

Eptirstöðvar við árslok 1896: 

a. Iunritunarskírteini, Litr. A. fol. 88 . . , kr. 1500,00 

b. Veðskuldabrjetf einstakra manna . . „ — 9977,80 
c. Í landsbankanum 31/12 96. . . . „ — 32,80 

d. Í peningum . . . . . . . —— 40,62 kr. 11551,22 

Vextir: 

a. Áf innritunarskirteini. . — 52,50 

b. Af veðskuldabrjefum frá 11/6 796 til fa "97 . — 353,75 

c. Dagvextir af endurborguðum lánupphæðum  „ — 27,66 

d. Af bankainnlögum 31/12 797 . . . LS — 59,77 493,68 

Endurborgud lån — 872,80 
Landssjóðsstyrkur fyrir 1897 til búnaðarskólans í Ólafsdal . . —  2500,00 

kr. 15417,70 

Gjöld: 

Borgað til búnaðarskólans í Ólafsdal: 

a. Landssjóðsstyrkurinn fyrir 1897 . . — 2500,00 
b. Úr sjóðnum upp á væntanlegt samþykki amts- 

ráðsins . . . . HE 250,00 — 2750,00 

Til jafnadar færist gjaldliður 3 — 872,80 

Eptirstöðvar til næsta árs: 

a. Innritunarskiírteini Litr. A. Fol 88. . . „ — 1500,00 
Flyt: kr. 1500,00 kr. 3622,80



II. 

I. 

II. 

Fluttt: kr. 1500,00 kr. 3622,00 
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b. Veðskuldabrjef einstakra manna . . . — 9105,00 

c. Í landsbankanum #/1s '97. . . . „ — 1142,57 

d. Í peningum . . . . . . . — 47,83 — 
Er 

Vesturamtið. Reykjavík 10. jan. 1898. 

J. Havsteen. 

kr. 

7 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Norðuramtsins 1897. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. jan. 1897: 
a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum . „ kr. 594,66 
b. Innritunarskiírteini A. fol. 98 . . . . — 400,00 

c. Í skuldabrjefum einstakra manna . . . — 2050,00 

Vextir: 
a. Af uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum  . . 23,79 

b. — innritunarskirteini A. fol 98 . . . — 14,00 
c. — skuldabrjefum einstakra manna . . mm 82,00 

Giöld: 
Styrkur veittur búnaðarskólanum á Hólum 

Í sjóði til næsta árs: 

a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum . . — 594,66 

b. Innritunarskírteini A. fol 98. . . . — 400,00 
c. Í skuldabrjefum einstakra manna . - — 2050,00 

  

Skrifstofu Norðuramtsins, 15. jan. 1898. 

Páll Briem. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Austuramtsins 1897. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. jan. 1897: 

a. Í uppsegjanlegum kgi. skuldabrjefum . . kr, 835,52 

b. Í skuldabrjefum einstakra manna . . — 800,00 

Vextir: 

a. Af kgl skuldabrjefum . . . — 33,42 
b. —- skuldabrjefum einstakra manna . . . — 32 00 

kr. 

kr. 

kr 

11794,90 
15417,70 

3044,66 

119, 79 

3164,45 

119,79 

3044.66 

 8164,45 

1635,52 

65,42 
1700,94 

1898 

112 

113 

114
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Gjöld: 

Styrkur veittur búnaðarskólanum á Eiðum . kr. 

Sjóður til næsta árs: 

a. Í kgl. skuldabrjefum . . . . . — 835,52 

b. Í skuldabrjefum einstakra manna . . . — 800,00 — 

kr. 
Skrifstofu Norðuramtsins. Akureyri, 15. jan. 1898. 

Páll Briem. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Suðuramtsins 1897. 

Tekjur: 

Í sjóði við árslok 1897: 
a. Veðskuldabrjef einstakra manna . . kr. 15370,00 

b. Skuldabrjef Reykjavíkurkaupstaðar. . om 100,00 

c. I landsbankanum 31/12 796 2 4, 2145,22 
d. I peningum . . . . . . orm 89,39 kr. 

Vextir: 

a. Vextir frå 11/6 796 til 1/6 797 . . — 574,80 
b. Vextir af láni upp á 2000 kr. frá 11/6 797 til 

11/12 797 . . . . . … — 40,00 
c. Vextir af låni Reykjavikur . — 4,00 

d. Vextir af 2 bráðabirgðalánum, teknum og ; end. 

urborguðum á árinu . . . …— 8,42 

e. Vextir af bankainnlågum 51/12 . 97 . . sr 48,86 — 

Endurborgud lån . . . . . . . — 
Búnaðarskólagjöld 1897: 

a. Vesturskaptafellssýslu . . . . mm 58,46 

b. Rangårvallasyslu . . . . . mr 221,31 

c. Vestmanneyjasýslu . . . . . mm 12,17 
d. Årnessyslu . . . . om 268,95 

e. Gullbringu- og Kjósarsýslu . . . om 150,66 

f. Borgarfjarðarsýslu . . . . . mm 117,11 

g. Reykjavikurkaupstadar . . . . HE 11,10 

Til jafnaðar færist gjaldliður 2 . . . . . . — 

65,42 

1635,52 
7700,94 

17704,61 

676,08 
363,00 

839,76 
1435,00 

kr. 21018,45 

Gjöld: 
Lagt til Hvanneyrarskólans . . . . . . . — 

Lánað út . . . . . . . — 

Til jafnaðar færist tekjuriður. 3. . . . . . . — 

Flyt: kr. 

1660,00 
1435,00 
363,00 

3458,00
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Flutt: 115 

I sjóði við árslok 1897: 

a, Veðskuldabrjef einstakra manna: . . „ kr. 16442,00 kr. 3458,00 

b. Skuldabrjef Reykjavíkur kaupstaðar . mm 100,00 

c. Í landsbankanum 81/12 797 . . . . — 694,08 
d. Í peningum en re ks kr 324,37 kr. 17560,45 

kr. 21018,45 
Suðuramtið. Reykjavík 14. jan. 1898. 

J. Havsteen. 

Reikningur 116 
yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Vesturamtsins 1897. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar við árslok 1896: 
a. Veðskuldabrjef einstakra manna . , . kr. 8768,00 

b. Ógoldnir vextir frá 11/6 795 til M"/g "96 . . — 40,00 

c. I landsbankanum  . . . . . .— 851,09 
d. I peningum . . . . . . om 206, „12 kr. 9365,81 

Vextir: 

a. Vextir frá 1/6 796 til 11/5 797 af kr. 7668 . . — 306,72 

b. Vextir frá ?/: 796 til 1/6 797 af kr. 400 . . 0 15,07 
c. Vextir frá 30/3 797 til "/e 797 af kr. 800 . . mm 6,31 

d. Vextir égoldnir frå "/6 795 til ""/s 796 . . — 40,00 
e. Dagvextir af endurborguðum lánum . . mm 19,88 

f, Vextir af bankainnlågum 31/12 797 |, . ven 14,60. 402,58 

Búnaðarskólagjöld 1897: 

a. Úr Strandasýslu . . . . . some 48,56 
b. — Isafjardarsy slu og kaupstad . . . . — 118,22 

Cc. — — Bardastrandarsyslu . . . . . —— 120,98 
d. — Dalasyslu . . . . . — 115,39 

e, — Snæfellsness- og Hnappadalssyslu . „ — 131,05 

f. — Mýrasýslu . . . . . . . — 102,69. 636,89 

Endurborgud lån . . . . . . . . some 700,00 
Til jafnadar færist gjaldlidur 2. . . . . . — 800,00 

kr. 11905,28 

Gjöld; 
Lagt til búnaðarskólans í Ólafsdal samkvæmt ályktun amts- 

ráðsins fyrir skólaárið 1897/98 . . . . . . —  1000,00 

Lánað móti veði. . . . . . . .…— 800,00 
Til jafnadar færist tekjulidur 2. d. . . . . . . — 40,00 

Sömuleiðis tekjuliður 4 . . . . . . - mm 700,00 

Flyt: kr." 254000
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116 Flutt: 
5. Eptirstöðvar við árslok 1897: 

a. Veðskuldabrjef einstakra manna . . . kr. 8868,00 kr. 2540,00 

b. Í landsbankanum . . . . . . — 265,60 
Cc. Í peningum . . . . . . - . — 231,59 9365,28 

kr. 11905,28 

Vesturamtid. Reykjavik 14. jan. 1898. 

J. Havsteen. 

117 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Austuramtsins 1897. 

Tekjur: 
I. Í sjóði 1. jan. 1597: 

a. I vedskuldabrjefum . . . . . . kr, 1600,00 
b. Í peningum. . . . . . . „ — 913,45 Kr, 2513,45 

II. Búnaðarskólagjald 1897: 

a. Úr Norðurþingeyjarsýslu . . . . . — 56,46 

b. Ur Austurskaptafellssyslu . . . . . — 31,67 88,13 

III. Vextir af inneign sjóðsins: 

a. Af kr. 913,45 frá /12 796 til 1/12 797 . . . — 36,89 
b. Af kr. 1600,00 til 1/6 797 . . . . . — 6400. 100,89 

"kr. 2702,47 

Gjöld: 
I. Í sjóði til næsta árs: 

a. Í veðskuldabrjefum . . . . . . — 1600,00 
b. Í sparisjóði Akureyrar  . . . . . — 950,34 
c, I peningum . . . . . . . „ — 152,13 .. 2702,47 

kr. 2702,47 
Íslands Austuramt. Akureyri, 15. jan. 1898. 

Páll Briem. 

118 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld landsbókasafnsins árið 1897. 

Tekjur: 
I. Sjóður við árslok 1896: 

a. Innritunarskiírteini . . . . kr. 6600,00 
b. Rikisskuldabrjef . . . . -—— 1000,00 

Flyt: kr. 7600,00
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Flutt: kr. 7600,00 118 

c. Í landsbankanum . . . . . —… 226,87 

d. Í sjóði hjá fjehirði . . . . . — 70,88 kr. 7897,75 

II. Vextir: 
a. Af innritunarskirteini "/6 796 til ”/13 797 . — 346,50 

b. Af rikiskuldabrjefum 1/6 796 til "/12 797 . — 52,50 

c. At fje lagt til bráðabirgða í landsbankann. — 4900. 448,00 

ITI. Styrkur úr landssjóði: 
a. Til að kaupa bækur o. fl. . . . — 2500,00 

b. Til eldividar og åhalda o. f. . . . — 450,00 

c. Brunabótagjald . . . — 300,00 

d. Af fje, sem ætlad er til adstodar við bóka- 
vörð . . . — 100,00. 3350,00 

IV. Til jafnadar vid ejaldlið VII. nafnverðið . . . — 200,00 

Samtals. kr. 11895,75 

Gjöld: 

I, Til að kaupa bækur og handrit, til bókbands 

og prentunar á ritaukaskrá . . . . . —  2062,28 

II. Fyrir eldivið og flagning . . . . . . — 215,61 

III. Hreinsun og ræsting . . . . . . — 60,35 

IV. Ýmislegt . . . . . . — 0,24 

V. Fyrir aðstoð við bókavörð . . . . . — 100,00 

VI. Brunabótagjald . . . . . . — 300,00 

VII. Keypt rikisskuldabrjef upp á 200 kr., kostnaðariaust fyrir 
gangverd "/12 797 . . . . . . — 201,50 

VIII. Sjóður við árslok 1897: 
a. Innritunarskiírteini, Litr. A. Fol. 101 . kr. 6600,00 

b. Rikisskuldabrjef Litr. E. 21830, 11601, 5327, 
21891, 1934 og 1935 å 200 kr. . . — 1200,00 

c. Á vöxtum í landsbankanum . . — 949,00 

d. Í sjóði hjá fjehirði . . . — 206,77 —. 8955,77 
Samtals: kr. 11895,75 

Reykjavík 23. marz 1898. 
Eiríkur Briem. 

Reikningur 119 
yfir tekjur og gjöld bókasafns Vesturamtsins í Stykkishólmi 1897. 

Tekjur: 

1. Í sjóði við árslok 1896: 
a. Hjá amtinu . . . . . — 36,86 

b. Hjá forstöðunefndinni . . . . — 118,23 kr, 155,09 

Flyt: kr. 155,09
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Flutt: kr. 
Tillag úr jafnaðarsjóði . . . . . . — 
Tillag úr landssjóði . . . . . . . — 
Tillög frá þeim, sem notuðu safnið . . . . — 
Fyrir seldar bókaskrár . . . . . . — 

Gjöld : 
Keyptar bækur . . . . . . . . — 

Bókband . . ' . . . . . — 
Bókavarðarlaun 1897 . . . . . . . — 
Brunabótagjald . . - . . . . . — 

Ýmislegt . . . . . . . . — 

;, Í sjóði við árslok 1897, 

a. Hjá amtinu . . . . kr. 27,86 

b. Hjå forstöðunefndinni . . . . —… 119,18 

Islands Vesturamt, Reykjavik 19, april 1898. 

J. Havsteen, 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld bókasafns Norðuramtsins árið 1897. 

Tekjur: 
Eptirstöðvar frá Í. á. . . - . . . . . . kr. 

Tillag úr jafnaðarsjóði . . . . . . . . — 

Tillag úr landssjóði . . . . . . . . .— 
Fyrir bókaskrár . . . . . . . . mm 

Frå notendum safnsins 1896 . . . . . . . — 

Skuld við reikningshaldara - . . . - . —- 

155,09 
200,00 
200,00 
17,00 

573,34 

306,90 
18,40 
30,00 
10,00 
1,00 

147,04 
573,34 

1,25 
500,00 
200,00 

Sam tals. kr. 

Gjöld: 
Fyrir bækur . . . . . . . . . . . kr. 

Fyrir bókband . . . . . . . . . . .— 

Bókavarðarlaun . . . . . . . . . …— 

Kostnaður við bókaskrá . . . . . . . . — 

Brunabótagjald . . . . . . . . . …— 

Ymislegur kostnadur . . . . . . . . — 

979,26 

489,14 
125,20 
60,00 

245,12 
18,52 
40,68 

979,26 ” Samtals: kr. 
Íslands Austuramt. Akureyri, 15. jan. 1898. 

Páll Briem.
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Reikningur 
yfir tekjur og gjåld båkasatns Austuramtsins 1897, 

Sjóður frá Í. á. 
Styrkur úr landssjóði 

—-—- — Jafnaðarsjóði 

Árstillag 16 meðlima 

205 

Tekjur: 

Gjöld: 

. kr. 505,88 
200,00 
500,00 
32,00 

kr. 1237,88 

Til bókakaupa og bókbands . kr. 515,80 

Kostnaður við bókaskrá og auglýsingar — 36,00 

Laun bókavarðar . . - 50,00 

Húsaleiga, vátrvggingargjald o. fl. . — 55,60 

Sjóður við árslok — 580,48 

kr. 1237,88 

Skrifstofu Austuramtsins. Akureyri, 25. júlí 1898. 

Páll Briem. 

. e 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Guttorms próf. Þorsteinssonar 1897. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. jan. 1897 
Innritunarskiírteini A. fol. 91 . kr. 1600,00 

Vextir frá n/e 796 til 1/8 97 — 56,00 

kr. 1656,00 

Gjöld: 

Styrkur veittur Vilhjálmi Jónssyni í Sunnudal . kr. 56,00 

Eptirstöðvar til næsta árs: 
Innritunarskírteini A. fol. 91 — 1600,00 

Skrifstofu Austuramtsins. Akureyri, 15. jan. 1898. 
Páll Briem. 

1898 
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123 Reikningur 

yfir tekjur og gjåld gjafasjods syslumanns P. Porsteinssonar 1897, 

Tekjur: 

1. Í sjóði frá f. å.: 
a. Í uppsegjanlegum skuldabrjefum . . . kr. 

b. Í innritunarskirteini A. fol. 90 . . . — 

c. Í skuldabrjefum einstakra manna. . . — 

d. I peningum . . . . . . . — 

2. Vextir: 

a. af uppsegjanl. skuldabrjefum . . . . — 

b. - Tnnritunarskiírteini A. fol. 90 . . . — 

ct. —- skuldabrjefum einstakra manna . . — 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur 2 fátækum bændum í Vallanessókn: 

Benjamín Pálssyni og Jóni Pjetursyni 
2. Í sjóði til næsta árs: 

a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum . . — 
d. Í innritunarskírteini A. fol. 90 SF 
c. Í skuldabrjefum einstakra manna . . — 

d. Í peningum . . . . . . . — 

Skrifstofu Austuramtsins, 15. jan. 1898. 

Páll Briem. 

Reikningur 
124 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og þurfandi 

seta og ekkna þeirra í Suðuramtinu 1897. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1896: 
a. Innritunarskirteini, Litr. Á. fol. 82. . — 

b. Veðskuldabrjef einstaks manns . . . = 

c. Í landsbankanum . . . . . . — 

d. Í peningum . . . . . . . — 

2. Vextir: 

a. af innritunarskírteini . . . . — 

Flyt kr. 

1089,66 
800,00 

1050,00 
38,86 

43,59 
28,00 
49,00 

kr. 2978,52 

— 113,59 
kr. 3092,11 

1089,66 
800,00 

1050,00 
38,87 

— 113,58 

— 2978,53 
kr. 3092, 11 

þjóðjarðaland- 

3300,00 
150,00 
659,13 
46,50 

115,50 
115,50 

kr. 4155,63
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Fluttar kr. 115,50 124 

b. af skuldabrjefum frå %/6 796 til 11/6797 . — 6,00 

c. af bankainnlågum 31/12 797 . . . . — 19,89 — 141,39 

kr, 4297,02 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur þjóðjarðalandsetum og ekkjum þjóð- 

jarðalandsseta . . . . . . . — 120,00 

2. Eptirstöðvar við árslok 1897: 
a. Innritunarskísteini, Litr. A. fol. 82 . . — 3300,00 

b. Veðskuldabrjef einstaks manns . . — 150,00 
c. Í landsbankanum eee, 2102 — 4177,02 

RE 4297,02 
Suðuramtið. Reykjavík 12. janúar 1898. 

J. Havsteen. 

Reikningur 125 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs fátækra ekkna og munaðarlausra 

barna i' Eyjafjarðarsýslu og Akureyri 1897. 

Tekjur: 

1. Eign frá f. á. 

a. Einarsstaðir og Pjetursborg . . . . — 2000,00 

b. Í sparisjóði Akureyrar 0. 962,97 — 2989,97 
2. Afgjald af Einarstöðum og Pétursborg . . . —… 147,20 

3. Í gjafahirzlunum fundust . . . . — 58,40 
4. Gjafir einstakra manna . . . . SN — 35,00 
5. Vextir af inneign í sparisjóði . . . . — 39,02 
6. Til jafnadar vid gjaldl. 2. . . . . . — 43,42 

kr. 3286,01 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur 20 ekkjum . . . . . —  235,00 
2. Lagt í sparisjóð Akureyrar . . . . . — 43,42 

3. Annar kostnadur . . . . . . . — 1,20 

4. Eign til næsta års: 

a. Einarstadir og Pjetursborg . . . — 2000,00 

b. Í sparisjóði Akureyrar . . . . — 1006,39 — 3006,39 

kr. 3286,01 

Skrifstofu Norðuramtsins, 15. jan. 1898. 

Fáll Briem
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126 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld prentsmiðjusjóðs Norðuramtsins 1897. 

Tekjur: 

1. Í sjóði 1. jan. 1897: 
a, Í skuldabrjefum einstakra manna  . . kr. 2700,00 

b. I peningum . . . . . — 108,00 — 2808,00 

2, Vextir af skuldabrjefum . . . . 1777 108,00 

17 kr. 2916,00 
Gjöld: 

1, Styrkur veittur námspiltum á Möðruvallaskóla, Hannesi 

Jónassyni og Hallgrími Kristjánssyni . . — 54,00 

og stúlkum á Akureyrarskóla, Sigriði Þorláksdóttur 

og Þóreyju Júlíusardóttir . . . . —… 54,00 108,00 

2. Í sjóði við árslok 
a. Í skuldabrjefum . . . . . — 2700,00 

b. I peningum . . . . . — 108,00 — 2808,00 

kr. 2916,00 

Skrifstofu Norðuramtsins. Akureyri, 15. jan. 1898. 

Påll Briem. 

127 Ágrip 

af reikningi landsbankans 1. apríl--30. júni 1898. 

Tekjur: 

1. Í sjóði 1. april 1898. . . . . kr. 111,946,30 

2. Borgað af lánum: 

a, Fasteignarveðslán  . . . . kr. 14,439,í5 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . —- 26,145,40 

c. Handveðslán . - . . — 1,365,00 

d. Lån gegn åbyrgd sveita-og bæjarfjelaga o, fl.— 2,240,00 — 44,190,15 

3, Vixlar innleystir —… 151,180,16 

4. Åvisanir innleystar . . . —… 12,192,50 

5. Frá landssjóði í nýjum seðlum . . —  15,000,00 

6. Vextir ymiskonar . . — 10,035,61 

7. Disconto . . . - . — 1,953,12 

8, Tekjur í reikning Landmandsbankans {fyrir 

seldar ávísanir o. fl) 154,560,38



9. 
10. 

11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

í
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10. 

11, 

12. 
13. 

14. 
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 5 æ 

Innheimt fje fyrir aðra 

Tekjur af fasteignum bankans 

Seld erlend verðbrjef fyrir . . 
Tekjur tilheyrandi varasjóði fyrv. sparisjóðs 

Reykjavíkur . 
Innlög á hlaupareikning 

Sparisjóðsinnlög 
Ýmislegar tekjur 

Tekjur samtals kr. 

Gjöld: 

Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán . . kr. 46,765,00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . —- 50,120,00 

c. Handveðslán . . . . — 27,424,00 
d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfjelaga 

o. fl. . . . . . . — 861,65 

Víxlar keyptir 

Á visanir keyptar 

Útgjöld fyrir reikning Landmandsbankans 

Útborgað at innheimtu fje fyrir aðra 

Kostnaður við fasteignir bankans 

Útgjöld til fyrirhugaðrar bankabyv geingar 

Skilað landssjóði í ónýtum seðlum . 

Útgjöld fyrir reikning varasjóðs, fyrv. sparÍsjóðs 
Reykjavíkur 

Útborgað at innstæðufje | á hlaupareikning — 200,989,47 
að viðbættum dagvöxtum , . — 1,10 

Utborgad af innstædufje med sparísjóðskjörum -— 235,707,44 

að viðbættum dagvöxtum . . — „ 244,03. 

Kostnaður við bankahaldið (laun o. A) 
Ýmisleg átgjöld 

Í sjóði 30. júní 1898 

1898 

2,510,15 1827 
437,5 0 

96,578,32 

275,0 0 
231,553,08 
182,286,58 

386,52 9 

1 015 ,085,37 

125,170,65 
150,472,99 
14,332,50 

183,236,34 
2,510,15 

103,5 2 
21,160,00 
30,000,00 

6,8 9 

200,990,57 

235,951,47 
3,814,38 

178,37 
47,151,54 
  

í 

Gjöld samtals kr. 1015 5,085,37 

Athugasemdir. 

Landsbankinn átti 30. júní 1898: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðskuldabrjef kr. 915,14T,5ð 
b. Sjálfskuldarábyrgðarskuldabrjef . — 424,964,17 

c. Handveðsskuldabrjef . . — 142,763,50 
d. Skuldabrjef fyrir lánum gegn ábyrgð sveita 

og bæjarfjelaga o. fl. . . . — 48,558,60 kr.
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127 Flutt: 1,527,028,82 

2. Kgl. ríkisskuldabrjef og önnur erlend verðbrjef hljóðandi 

uppá samtals 360,800 kr., eptir gangverði 31. desbr. 1897 kr. 352,292,75 

  
    

  

3. Skuldabrjef Reykjavíkurkaupstaðar . . . — 1,900,00 

4. Oinnleystir víxlar . . . . . . . — 162,605,29 

5 Óinnleystar ávísanir . — 3,260,00 
6. Fasteignir lagðar bankanum út fy rir lånum að upphæð — 1,700,00 

71. Húseignir í Reykjavík . . . . — 41,000,00 

8. Ýmislegt . . . . . . . —  26,496,30 
9. Peninga Í sjóði . . . . . . —  41,157,54 

kr. 2,163,440,70 

Seðlaskuld bankans til landssjóðs var 30. júní 1898 kr. 485,000,00 
Innstæðufje á hlaupareikning s. d. . . — 185,441,64 
Innstædufje med sparisjóðskjörum s. d. . — 1,063,273,64 

Skuld til Landmandsbankans s. d. . . — 181,877,26 

Varasjóður bankans 31. desbr. 1897 . —  184,740,84 

Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur 30. júní í 1898 — 12,189,05 

Ymsar tekjur, sem enn eru eigi lagðar við varasjóð — 51,418,27 

kr. 2, 163, 440, 10 

Landsbankinn, Reykjavík 10. ágúst 1898. 

Tr. Gunnarson. Eiríkur Briem. Kristján Jónsson. 

128 Skýrsla 

um innieign kirkna í hinum almenna kirkjusjóði við árslok 1897, 

| | Innei n i | „Lagt í (Tekið úr Hlut- | I ign 

Kirkjur. pan: óp | ág iðkun 
í lok 1896. 1897. — | á árinu | á árinu | á rsjoK 1897. | | 

TT TT TT KR a. Í Kr. a. Kr. A. | Kr. a. Kr. a. 

I. Norðurmúlaprófastsdæmi. | 
1. Skeggjastadakirkja . . . .. | 148823 25 00 « « d 41! 178 64 
2. Áskirkja í Fellum ..... 2504 41 « ce} « | 91 26! 2645 67 
3. Hofskirkja í Vopnafirði . . . 208001 « «| « « | 73 66 2153 67 
4. Hjaltastadakirkja . . FI | 264 68 < << < | 9 38! 274 06 

5. Hofteigskirkja . 1 85677 « « « «| 30 34 887 11 
IL Norðurþingeyjarprófastsdæmi. | | | | 

6. Åsmundarstadakirkja …… | 435 85| « «t« «| 15 44 451 29 
1. Svalbarðskirkja . . . . . . | 293 420 « e|e 110 39 303 81 
8. Skinnastadakirkja . | 570 17) 11 56197 35 14 50 399 48 

TIL Sudurpingeyjarprofastsdæmi, | | | | 
9. Húsavíkurkirkja . . . . . . ' 3598 95. 700 00' « « 132 97 | 4426 92
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Inneign i Lagt i Tekið úr Hlut- Inneign i 

Kirkjur. a a | me 8DE NESAS GE: 
| ek 1896. | årinu 1897, um Å år”| Á ÁlÍÐU | Jok 1897, 

| Kr. a.| Kr. a.|Kr.a.|Kr.a. | Kr. a. 
Fluttar | | 

10. Hálskirkja | 460 28) « «| « « | 16 31| 476 59 
11. Laufåskirkja | 155 69 a el «KK | 5 511 161 20 

IV. Eyjafjarðarprófastsdæmi. | | | | 
12... Glæsibæjarkirkja 297 791 40 00, « « | 10 63! 348 42 
13. Kaupangskirkja | 216 04 « « «K « I 7 65 293 69 

14. Saurbæjarkirkja | 857 96)  « < «« | 12 671 370 63 
15. Stærra-Arskógskirkja | 559 40) << jBÐÐ AÐ « « a 
16.  Grímseyjarkirkja | 891 12, 30 00; « « | 13 90) 435 02 
17... Uppsakirkja . 156 14 < « 02! 5 52! 161 64 

V. Skagafjardar prófastsdæmi. | | 
18. Bardskirkja i Fljétum | 349 190 « «| «« | 12 37| 361 56 
19. Goddalakirkja | 652 36, 90 00| « « | 24 71! 767 07 
20. Rípurkirkja . 961 97) « « « « | 34 07| 996 04 
21. Glaumbæjarkirkja Fr 961 34) 66 66| « « 35 81! 1063 81 

VI. Hunavatnsprofastsdæmi | | | 
22. Tjarnarkirkja ' 154 46) 2000 « « ð 49, 179 95 
23. Melstaðarkirkja . 156 25; « « « « 5 534! 161 79 

VII. Strandaprófastsdæmi, | 
24. Staðarkirkja í Steingrímsfirði 480 61 c &« «« | 17 03. 497 64 
25. Tröllatungukirkja 110 66! a a 3 92. 114 58 

VIII. Norðurísafjarðarprótastsdæmi., | 
26. Vatnsfjardarkirkja 516 07, 233 62, « « | Z2 19) 771 88 
27... Unadsdalskirkja . 685 81 131 97! « « | 28 57! 846 35 
28. Staðarkirkja í Aðalvík“ 431 31) 0« «| « « | 15 49] 452 86 

IX. Vesturisafjarðarprófastsdæmi. | | | | | 
29. Holtskirkja i Önundarfirði 729 34. 192 30! « « | 26 74: 948 38 
30. Sandakirkja . . 130 20, 90 00: 91! 7 58 226 87 

X. Barðastrandarprófastsdæmi. 
31.  Sauðlauksdalskirkja 592 20 a «« | 20 98 613 18 
32.  Gufudalskirkja 117 4921 102 42) ca 5 791 225 63 
33. Brjånslækjarkirkja 267 11 « kk «| 945 276 56 

XI. Dalaprófastsdæmi. | 
34 — Stóra Vatnshornskirkja . 258 31 < «| «« | 915 267 46 

XII. Snæfellsnessprófastsdæmi. | | | | 
36.  Helgafellskirkja 914 34' 1625 00) 4 791 63 47! 2198 02 

VIIl. Mýraprófastsdæmi 
36. Álftaneskirkja . 526 02 222 00) « « " 22 36. 770 38 
37. Stafholtskirkja 491 21| 130 00; « « 17 96. 639 17 

XIV, Borgartj arðarprófastsdæmi. | 
38.  Reykholtskirkja . 246 49 < << 8 73: 255 22 

XV. Kjalarnessprófastsdæmi | ' 
39.  Reynivallakirkja 382 99) a « «« | 13 57, 396 49 
40. Utskålakirkja . 1049 0 « « << 31 10 86 
41. Staðarkirkja í Grindavík 142 038. << « a d 031 147 06 

YVI. Årnessprofastsdæmi | | | | | 
42... Hraungerdiskirkja | 900 29: 887 000 « « 47 76 1835 05 
43.  Olafsvallakirkja ' 1197 22 (116074 129) 37 77 
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i Í Tekið úri Hlut- 
| Imneign í } Lagt í | kirkju- | fallsleg- Inneign í 

  

    

Kirkjur. þrirkjasjóðn; | kirkjúsjóð | sjóðnum ve ágóði kirkisjógar 
| lok 1896. | 1897. | 1897. | 1897. lok 1897, 

Kr. a.! Kr. a. | Kr. a. | Kr. a. | Kr. a. 

44. Hrepphólakirkja . . . 872 87 100 00 « « 31 75 1004 62 
45. Hrunakirkja . ....….. 358 72. 110000 ce! 13 63 482 35 
46.  Mosfellskirkja . 2... 249 27| 130 00! « « | 998) 389 25 
4T. Pingvallakirkja . ..0'0. 64 75 10 00) << 2 37 77 12 
48. Arnarbæliskirkja. . . . .. 113 37 « « | 98 56, 1 88 16 69 
49, Hråarsholtskirkja . . 235 76 « &« 1 81| 8 28! 242 23 
50.  Gaulverjabæjarkirkja . . . . : 1219 24 a « 1300 00! 41 91! 961 15 

51. Strandarkirkja i Seivogi . . . | 1234 16| 200 00| « « | 45 75) 1479 91 
XVII. Rangárvallaprófastsdæmi. | 

52.  Breiðabólstaðarkirkja . . . . | 1108 88| 215 54; « « | 40 29! 1364 71 
53. Oddakirkja  . . | 30 89 60 91! « « 3 02| 94 82 

XVIII. Vesturskaptatel Isprófastsdæmi. | 
54, Sølheimakirkja . . … | 331 86 < « « « | 11 76| 343 62 

XIX. Austurskaptafellsprofastsdæmi. | | 
56.  Einholtskirkja 00, | 570 93 « « « « | 20 22| 591 15 
56. Stafa fel lskirkja . . . . | 13 11 « « « « 61 13 12 

XX. Suðurmúlaprófastsdæmi. | | 
57. Hólmakirkja . . . . . . . | 4419 34! 200 00 « « (160 81| 4773 15 
58. Eydalakirkja . . ..... | 67058) « « | « «| 23 751 694 30 
59.  Vallanesskirkja . . . . . . 2871 10: 100 00 « « [105 57! 3076 67     Samtals —39723 04 5723 98 2393 6311449 54/44564 93 

Aths. Sú upphæð, sem kemur til skipta hjer, eru vextir, sem fallið hafa 

til og áttu að greiðast á árinu 1897, 1440 kr. 51 e., og afreiknaður hluttallsleg- 

ur ágóði fyrir 1896, T kr. 53 a., = 1448 kr. 04 a. að frádregnum gjaldliðunum 

3. í reikningnum yfir tekjur og gjöld kirkjusjóðsins .897, 5 kr. 50 a, = 1442 

kr. 54 a. 

Að meðtöldum skuldabrjefum Glæsibæjarkirkju í Eyjafjarðarprófastsdænmi, 

400 kr., sbr Stjórnartíðindi 1894. B. bls. 142., er eign hins almenna kirkjusjóðs 

við árslok 1897 alls 44964 kr. 93 a. 

Stiptsyfirvöld Íslands. Reykjavík 9. sept. 1898. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson.
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld hins almenna kirkjusjóðs 1897. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári: 
a. Lán 

b. Á vöxtum í landsbankanum 

c. Oborgaðir vextir frá 1896 

d. Í peningum 

kr. 

Innborgað kirknafje 

Vextir: 

a. Vextir á árinu 1897 

b. Vextir frá árinu 1896 

c. Dagvextir 

d. Vextir af bankainnlögum 

Ofreiknaður hlutfallslegur ágóði 4 kirkna árið 1896 

(sbr. gjaldlíð 2. a. d.), lagður til hins almenna 

kirkjusjóðs 

Endurborguð lán og afborganir 

Hjaldliður 4. færður til jafnaðar 

Gjöld: 

„ Útborguð inneign kirkna: 

1. Skinnastaðakirkju 

b. Arnarbæliskirkju 

c. Ólafsvallakirkju 
„ Gaulv erjabæjarkirkju 

e. Stærri Árskógskirkju 

ne
 

2
 

. Oftalinn hlutfallslegur ágóði við árslok 1896: 

a. Helgafellskirkju 

b. Hróarsholtskirkju 

c. Sandakirkju 

d. Uppsakirkju 

„ Höfuðbók 

„ Lánað út 

. Skuldabrjef Strandakirkju afhent 

Tekjuliður 3. b, færður til jafnaðar 

Tekjuliður 5. færður til jafnaðar 

Sjóður við árslok 1897: 

a. Lán - 

b. Á vöxtum Í landsbankanum 

c. Í peningum 

32,439,38 

1,582,63 
101,51 
198,52 

1.221,92 
101,51 
43,12 

175,47 

Samtals 

197,35 
98,56 

1,160,74 
300,00 
559,45 

4,79 
1,81 

91 
02 

40,617,34 
2,288,10 

kr. 40,322,04 
5,123,98 

1,542,02 

7,53 
6,429,04 

14.600,00 

„ 68,617,61 

2,315,10 

7,58 
5,50 

14,600,00 
200,00 
101,51 

6,422,04 

2,059,49 — 44,964,93 
Samtals — 68,617,61
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129 Aths. Orsåkin til pess ad svo mikil upphæd hefir legid fyrir i pen- 
ingum vid årslok, er st, ad lán eitt var borgað 31. desbr. 1897, en landsbank- 
inn var eigi opinn fyr en 7. januar 1898; var þá peningaforðinn látinn í hann. 

Stiptsyfirvöld Íslands, Reykjavík 7. marz 1898. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

Embættaskipun, sýslana, m. m. 

26. septbr. var hjeraðslæknir í 17. lækmishjeraði Bjarni Jensson allramildilegast 
skipaður hjeraðslækmir í 15. lækn shjeraði Íslands. 

S. oktbr. var prestaskólakandídat Sigtryggur Guðlaugsson af landshöfðingja sett- 
ur til þess að þjóna Svalbarðsprestakalli og Presthólaprestakalli fyrst um sinn tilfardaga 1899. 

S. d. var cand. theol. Friðrik Hallgrímsson af landshöfðingja skipaður prestur 
holdsvetkrasp talans í Laugarnesi frá 1. oktbr. 1898 að telja. 

Brezkur konsúll. 

30. ágúst var íslenzkur kaupmaður Jón Víldalín af hans hátign konunginum viður 
kenndur brezkur konsúll fyrir Ísland. 

Oveitt embætti 

er ráðgjafinn fyrir Ísland sjer um veiting þess: 

Hjeraðslæknisembættið í 17. læknishjeraði Íslands er laust. Arslaun 1500 kr. 

Sæki aðrir en Íslendingar um embætti þetta, verða þeir samkvæmt  konungs- 

brjefi 8. apríl 1844 og konungsúrskurðun 27. maí 1857 og 8. febrúar 1863 að láta bónar- 

brjefum sínum fylgja fullnægjandi skilríki fyrir því að þeir kunni íslenzka tungu. 

Auglýst laust 27. septbr. 1898. 

Umsóknarfrestur til 25. febrúar 1899.
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Brjef ráðgjafans fyrir Ísland #l landshöfðingja um synjun konungsstaðfest- 
ingar á lagafrumvarpi um kennslu í lærða skólanum i Reykjavík og gagnfræðaskól- 
anum á Möðruvöllum. — Með brjefi, dagsettu 27. april þ. á, hafið þjer, herra 

landshöfðingi, sent hingað lagafrumvarp, er borið hafði verið upp af þingmanna 

hálfu og samþykkt af alþingi 1897, um kennslu í lærða skólanum í Reykjavík og 

Í gagnfræðaskólanum á Möðruvöllum. Hafið þjer leitað umsagnar bæði kenn- 

aranna víð lærða skólann í Reykjavík og yfirstjórnar skólans um málið og lát- 

ið þjer í ljósi þá skoðun, — jafnframt því að geta þess að þjer sjeuð yfirleitt 

samdóma kennurunum og yfirstjórn skólans, — að umrætt lagafrumvarp sje eigi 

til þess fallið að öðlast allrahæsta staðfesting. 

Sem ástæður móti því að leggja til grundvallar fyrir æðri menntun á 

Íslandi þá skipun, sem lagafrumvarpið ætlast til, færa kennararnir og yfirstjórn 

lærða skólans það fram, að gagnfræðakennslan, er að eins nær yfir 3 ár, muni 

verða ónóg til þess að veita lærisveinunum þá almennu skólamenntvn, sem til- 

gangurinn er að reyna að veita þeim, sem og hitt að hin mikla takmörkun á 

latínukennslunni og afnám grísku sem skyldunámsgreinar í efri deild skólans, — 

en með því móti hefir lagafrumvarpið einnig getað miðað námið í þeirri deild 

við 3 ár, — verði að skoðast sem fullkomið niðurdrep fyrir ætlunarverk skól- 

ans. Að því er sjerstaklega snertir afnám grískunnar sem skyldunámsgreinar, 

þá hefir það verið tekið fram, að, auk þess sem það sje mjög Óóhagfelt fyrir 

hina mörgu stúdenta, sem að loknu námi í lærða skólanum leggja stund á guð- 

fræði, þá sje hætt við því, að afleiðingin hjeraf mundi verða sú, að stúdentar 

frá Reykjavíkurskóla fengju ekki sama aðgöngurjett að Kaupmannahafnar háskóla, 

sem stúdentar frá lærðu skólunum í konungsríkinu, og teljið þjer þetta atriði 

eitt saman eiga að nægja til þess að hindra það, að frumvarpið verði að lögum. 

Í samræmi við það, sem þannig hefir verið tekið fram af kennurum lærða 

skólans, yfirstjórn hans og yður, herra landshöfðingi, verður ráðaneytið að vera 
DD 

þeirrar skoðunar, að með hinum tilætlaða 3 ára námstíma í hvorri deild verði í hvor- 

ugri náð viðunanlegum árangri, — Jafnvel þótt ekkert tillit sje tekið til þess, að 

afnám grísku sem skyldunámsgreinar í efri deild er með öllu óráðlegt vegna 

sambandsins við Kaupmannahafnar háskóla og vegna guðfræðisnámsins við presta- 

skólann í Reykjavík. Með því að ráðaneytið þannig eigi heldur hefir getað á- 

litið frumvarpið til þess fallið að verða að lögum, hefir það í allra þegnsamleg- 

ustum tillögum sínum ráðið frá því að frumvarpið fái allrahæsta staðfesting og 

hefir hans hátign konunginum 23, þ. m. allramildilegast þóknazt að fallast á 

þessar tillögur ráðaneytísins. 

Þetta er yður hjer með til vitundar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar 

og birtingar í B deild Stjórnartíðindanna ásamt áðurnefndu brjefi yðar. 

Brjef landshöfðingja. 

Alþingi, sem saman kom síðastliðið ár, hefir samþykkt eptir löglegan undirbúning 

lagafrumvarp um kennslu í lærða skólanum í Reykjavík og í gagnfræðaskólanum á Möðru- 

völlum, sem borið hafði verið upp af þingmanna hálfu. 

30. dag nóvembm. 1898, 

Reykjarvík. Ísafoldarprentemiðja 
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Jafnframt því að senda lagafrumvarp þetta bæði í þeim búningi, er það fjekk hjá 

alþingi, og í danskri þýðing, skal jeg leyfa mjer virðingarfyllst að taka það fram, er 

hjer segir. 

Svo sem ráðaneytið mun minnast, var af stjórnarinnar hálfu lagt fyrir alþingi 1895 

frumvarp til laga um að koma upp gagnfræðakennslu við lærða skólann í Reykjavík og að af- 

nema gagnfræðaskólann á Möðruvöllum, og var frumvarpið fellt frá 2. umræðu af efri deild, 

en fyrir hana var frumvarpið fyrst lagt. Samkvæmt umgetnu lagafrumvarpi átti að koma á 

gagnfræðakennslu í lærða skólanum í Reykjavík á þann hátt, að gagnfræðakennslan yrði hið 

lægra kennslustig en lærða kennslan hið efra kennslnstig í hinum sama skóla. Sömu skipun 

er tilætlun alþingis að koma á með lagafrumvarpi því, sem hjer er um að ræða, en bar sem 

stjórnarfrumvarpið frá 1895 ákvað að bæta skyldi við tveim bekkjum við hina núverandi 

bekki í skólanum, þannig að fjórir bekkir skyldu ætlaðir til gagnfræðakennslunnar og 4 

bekkir til hinnar lærðu kennslu, er skyldi vera að mestu óbreytt, sjerstaklega af því er tölu 

námsgreinanna snertir þá ætlast frumvarp alþingis til að bek kjatalan haldist óbreytt þannig 

að í 3 bekkjum skuli kennd gagnfræði og í 3 bekkjum fari fram hin lærða kennsla, eu gr iska 

skuli afnumin sem skyldunámsgrein. 

A3 því er gagnfræðaskólann á Möðruvöllum snertir, er leggja átti niður samkvæmt stjórn- 

arfrumvarpinu frá 1895, þá er tilætlun alþingisfrumvarpsins að auka hann þannig að í hon- 

um sjeu 3 kennslubekkir, svo að kennslan í þeim skóla samsvari að öllu leyti gagnfræða- 

kennslunni í Reykjavíkur lærða skóla, og g að þeir lærisveinar, sem tekið hafa burtfararpróf úr 

Möðruvallaskóla, geti gengið próflaust í 4 bekk Reykjavíkur lærða skóla. En þótt það væri 

viðurkennt í umræðunum á alþingi, að bæta þyrfti við skólahúsið á Möðruvöldum sem sam- 

svaraði því, er gagnfræðaskólinn þar væri aukinn, var hvorki Í lagafrumvarpi því, sem hjer 

er um að ræða, nje á fjárlögunum veitt nein upphæð til þess að standast þann kostnað, er 

þar af leiddi. 

Jeg taldi rjettast að útvega yfirlýsing kennaranna við Reykjavíkur lærða skóla og yfir- 

stjórnar skólans um málið, áður en jeg bæri það upp fyrir hinu háu ráðaneyti, og jafnframt 

því að senda hjermeð yfirlýsingar þessar, er jeg yfir höfuð get fallit á, og því leyfi 

mjer virðingarfyllst að vísa til, skal jeg láta mjer nægja að taka það fram, að, með því að 

formaður kennsluumsjónarnefndarinnar fyrir lærða skóla og gagi nfræðaskóla í Danmörku, haá- 

skólakennari Gertz, í yfirlýsing þeirri, er mjer var birt með brjefi hins háa 

ráðaneytis 14. jan. 1895 viðvíkjandi tillögum mínum frá 1892 um að koma á 

gagnfræðakennslu við Reykjavíkur lærða skóla og koma henni inn í nýja sameiginlega 

kennsluskipun fyrir skólann, —— hefir beint tekið það fram, að meðan hinir dönsku latínuskól- 

ar haldi kennslunni í báðum klassísku málunum, verði Reykjavíkur lærði skóli að gjöra hið 

sama, og að þess því ekki megi vænta að stúdentar frá nefndum skóla fái aðgang að Kaup- 

mannahafnarháskóla, ef gríska verði afnumin sem skyldunámsgrein í skólanum, þá get jeg 

þegar af þeirri ástæðu eigi ráðið til þess að það verði lagt til, að umrætt frumvarp fái allra- 

hæsta staðfesting. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tél landshöfðingja um synjun konungsstaðfesting- 

ar á lagafrumvarpi um rjett kaupmanna til að verzla með áfengi. — Með brjefi, dag- 

settu 6. janúar þ. á., þafið þjer herra landshöfðingi, sent hingað lagafrumvarp, 

er borið hafði verið upp af þingmannahálfu og samþykkt af alþingi sumarið 

1897, um rjett kaupmanna til að verzla með áfengi og hafið þjer sökum þeirra 

mótbárna, sem í fleirum greinum má koma fram með gegn umgetnu lagafrum-
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varpi, lýst því, að þjer sjeuð í eta um það, hvort ákvæði umrædds lagafrum- 131 

varps geti talizt hentug. 

Ráðaneytið verður að taka undir með ásk þeirri, sem er rót frumvarpsins, 

um að löggjöfin hlaupi undir bagga með bindindishreyfingunni með því að leggja 

höpt á eða takmarka aðganginn að áfengisverzlum, sem nú er allt of hægur, 

en það getur eigi álitið að verk þetta sje heppilega leyst af hendi með frum- 

varpi því, er hjer um að ræða. Sumpart mundi tilgangi þessum aðeins náð Í 

litlum mæli eptir frumvarpinu, sumpart virðast ákvæðin um það, hvernig áfeng- 

issöluleyfið skuli veitt, vera lítt haganleg eða heppileg. 

Um hið fyrra atriði má geta þess, að það virðist vera ástæða til að 

telja það mjög efasamt, að ákvæði frumvarpsins nái og tillausakaupmanna, eins 

og alþingi þó sjálfsagt hefir ætlazt til, því að þessir verzlunarmenn geta eigi 

talizt meðal þeirra manna, er ræðir um í 1. og 2. gr. frumvarpsins, og kaupa 

verzlunarleyfisbrjef. Svo er hitt, að gildi frumvarpsins rýrnar mjög, er til 

framkvæmdanna kemur, við það að það nær að eins til þeirra manna, sem 

eptirleiðis kaupa  verzlunarleyfisbrjef, svo að hin nýju ákvæði hreyfa ekki við 

öllum þeim verzlunum, sem nú eru reknar og leyfi hafa til áfengissölu. Það 

mundu því líða mjög mörg ár áður en nokkur veruleg takmörkun yrði á áfeng- 

issölunni, þótt frumvarpið næði fram að ganga. 

Að því er þvínæst snertir hitt atriðið, veiting áfengissöluleyfis, þá verð. 

ur ráðaneytið að telja það allt of fyrirhafnarmikið og óhaganlegt fyrirkomulag, 

að veiting hinna fyrirhuguðu söluleyfa skuli eigi einungis vera komin undir sam- 

þykki sveitarstjórnanna, heldur og þeirra, er kosningarrjett hafa til sveitar- 

stjórnar, einkum þar sem leyfin eiga ekki að vera gild nema 1 ár. En það 

verður að teljast alveg fráleitt, að samkvæmt frumvarpinu á að leita atkvæðis 

þessara kjósenda í hvert skipti, og því einnig þá, er útgjört um það að leytið 

verður eigi veitt, vegna þess að meiri hluti hreppsnefndarmanna eða bæjar- 

stjórnar er því mótfallinn. 

Ráðaneytið hefir orðið að telja svo mikilvægar þessar mótbárur gegn 

frumvarpinu, —- og eru þær í öllu verulegu hinar sömu, sem teknar hafa verið 

fram af minna hluta áðurnefndrar þingnefndar og af yður, herra landshöfðingi, — 

að það héfir eigi getað talið frumvarpið, eins og það liggur fyrir, til þess fallið 

að öðlast lagagildi, og hefir ráðaneytið því í allraþegnsamlegustum tillögum sín- 

um um málið ráðið til þess að frumvarpinu yrði synjað allrahæstar staðfest- 

ingar, og hefir hans hátign konunginum 23. þ. m. allramildilegast þóknazt að 

fallast á tillögu þessa. 

Ráðaneytið hefir samt í umgetnum allraþegnsamlegustum tillögum sínum 

geymt sjer rjett til þess að lagt verði fyrir næsta alþingi annað frumvarp með 

sama tilgangi. 

Þetta er yður hjer með til vitundar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar 

og birtingar í B deild Stjórnartíðinuanna ásamt áðurnefndu brjefi yðar, 

27. sept.
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Brjef landshöfðingja. 

Síðasta alþingi hefir eptir löglegan undirbúning samþykkt lagafrumvarp, er borið var upp af 

þingmanna hálfu, um rjett kaupmanna til að verzla með áfengi, og leyfi jeg mjer virðingar- 

fyllst að senda frumvarp þetta bæði í þeim búningi, er það fjekk hjá alþingi og í danskri 

Þýðingu. 
Umgetið lagafrumvarp kveður svo á, að rjettur til verzlunar með áfengi skuli 

bundinn við sjerstakt leyfisbrjef, er sýslumaður eða bæjarfógeti gefur út, og því að eins er 

veitt, að meiri hluti hreppsbúa eða kaupstaðarbúa, þeirra er atkvæðisrjett eiga í sveitarmálum, 

samþykki það á hreppskilaþingi eða almennum fundi bæjarmanna, og ennfremur að meiri hluti 

hreppsnefndar eða bæjarstjórnar leggi þará samþykki sitt. Leyfið skyldi að eins gilda eitt ár 

og kosta 100 krónur. 

Með því að tilgangur frumvarpsins virðist vera sá, að hindra ofnantn áfengra 

drykkja, vil jeg þegar í byrjun taka það fram, að jeg ekki get kannast við það, að drykkju- 

skapur sje mjög almennur löstur hjer á landi; þvert á móti eflist bindindishreyfingin stöðugt 

meir og meir, og Goodtemplarareglan hefir mjög víða náð fótfestu hjer, og með hinum öflugu 

tilraunum sínum hefir henni orðið allmikið ágengt í því að stemma stigu fyrir ofnautn á- 

fengra drykkja. 

Engu að síður kynni að vera ástæða til þess að takmarka með lögum hinn ó- 

bundna aðgang til að verzla með áfengi, svo sem á þann hátt að binda leyfi til þess því skil- 

yrði að hlutaðeigandi keypti leyfisbrjef til þess fyrir ákveðið gjald, en aptur á móti gæti það 

talizt mjög efasamt, einkum eptir því sem tilhagar á Íslandi, hvort það er rjett aðferð, að 

láta það vera komið undir atkvæði sveitastjórna og þeirra, er atkvæðisrjett hafa í sveitamál- 

um, hvort veita skuli áfengissöluleyfi. Í lagafrumvarpi því, sem hjer er um að ræða, er að. 

ferð þessari þar á ofan beitt þannig,að hún í einstökum sveitarfjelögum, sjerstaklega í Reykja 

víkur kaupstað, eptir því sem reynsla laganna nr. 13 frá 12. maí 1882 og laga nr. 3 frá 10. 

febr. 1888 hefir sýnt, optast mundi gjöra það að verkum, að ómögulegt yrði að fá saman lög- 

mætan fund til þess að kveða á um slíkt málefni. 

Að öðru leyti ern teknir ljóslega fram í nefndaráliti minni hluta nefndar þeirrar, 

er efri deild alþingis setti í málið, gallar þeir, er á frumvarpinu eru, og þær misfellur, er 

frumvarpið mundi valda, ef það yrði gjört að lögum. Jafnframt því að senda þýðing af 

nefndaráliti þessn, leyfi jeg mjer því að skírskota til þess. 

Með þessum athugasemdum og jafnframt því að geta þess, að hið umrædda frum- 

varp var samþykkt með 16 atkvæðum í neðri deild og með 6 atkvæðum gegn 5 í efri deild, 

leyfi jeg mjer virðingarfyllst að beina máli þessu til aðgjörða hins háa ráðaneytis. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tél landshöfðingja endurgjald á barnsfúlgu. 
Með skírskotun til brjefs hjeðan frá 8. nóvbr. fá.og brjets yðar, herra landshöfðingi, 
dagsetts 12. febr. þ. á., er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og 

frekari birtingar, að eptir að jeg hafði skrifast á um málefni þetta við innanrík- 

isráðaneytið, hefi jeg fengið frá því tilkynning um að það hafi 6. þ. m. skrifað 

amtmanninum Í Svendborgaramti á þessa leið um málið: 

„Í erindi því, sem fylgdi með brjefi amtsins frá 7. ágúst f. á., hefir bæj- 

arstjórnin í Svendborg skýrt frá því að greitt hafi verið fyrst um sinn af bæj- 

arsjóði Svendborgar barnstúlga sú, sem pjátursmiðssveini Magnúsi Jakobi Thor. 

arensen Í Kaupmannahöfn, sem er sveitlægur á Akureyri, ber að greiða, samkvæmt 

úrskurði yfirborgstjórnarinnar í Kaupmannahöfn frá 30. oktbr. 1894, með óskilgetnu
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barni Caroline Hansine Petersen í Svendborg, Magnúsi Stefáni Thorarensen, 

hafi  barnfúlga þessi hingað til verið  endurgoldin af bæjarsjóði Ak- 

ureyrar, en nú hafi bæjarstjórnin í kaupstað þessum skorazt undan að greiða 

meðlögin framvegis. Bæjarstjórn Svendborgar hefir því spurzt fyrir um það, 

hvernig fara skuli um endurborgun meðlaganna hjereptir. Útaf þessu hefir 

innanríkisráðaneytið skrifazt á við bæjarstjórn Kaupmannahafnar og ráðaneytið 

fyrir Ísland, og hefir ráðaneyti þetta tekið það fram, að, þótt skoða mætti barns- 

fúlgu, er greidd er um sinn á þann hátt. sem um er getið að framan, sem fá. 

tækrastyrk veittan hlutaðeigandi barnsföður, er framfærslusveit á á Íslandi, þá 

verði barnsfúlgan þó eigi krafin endurgoldin af hlutaðeigandi framfærslusveit ís- 

lenzkri, með því að ákvæðinu hjerum í hinum dönsku lögum frá 12. apríl 1892 

og hinum Íslenzku lögum frá 24. janúar 1890 sjeu svo ólík, að alveg mundi 

vanta gagnkvæmileik þann, að því er skyldur og rjettindi snertir, er hlýtur að 

vera nauðsynlegt skilyrði fyrir því að láta hinar almennu reglur um endurborg- 

un á veittum fátækrastyrk danskra og íslenzkra sveita imilii ná einnig til þess- 

arar sjerstöku tegunda fátækrastyrks,sbr. 3. gr. í. f. í hinum síðarnefndu lögum 

sem aðaldæmi þess, hve ólíkar reglur gilda í hvoru landi. 
Þetta er þjónustusamlega tjáð. til leiðbeiningar og frekari birtingar fyrir 

bæjarstjórn Svendborgar að því viðbættu, að um endurborgun meðlaganna fram- 
vegis.ef til kemur, skuli fara eins og þegar hlutaðeigandi barnsfaðir er tekinn til 
framfærslu epgir ákvæðum 27. gr. fátækralaganna. 

Brjef landshöfðingja #7 póstmeistarans í Reykjarík um að eigi þurfi að frí-. 
gera sendingar pósthúsa á milli. Í þóknanlegu brjefi, dagsettu 20. þ. m., hafið þjer, 
herra póstmeistari, beiðzt úrlausnar minnar um það, hvort frímerkja þurfi með 
þjónustufrímerkjum sendingar þær, er sendar eru frá einu pósthúsi til annars 
hjer á landi. 

Útaf þessu skal yður bjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til 
þóknanlegrar leiðbeiningar, að jeg eigi get sjeð neitt því til hindrunar, að slíkar 
sendingar sjeu sendar pósthúsa á milli án álímdra þjónustufrimerkja, enda get 
jeg eigi álitið að 12. gr. tilsk. um póstmál frá 26. febr. 1872, sbr. 14. og 15. gr. 
augl. 3. maí s. á. sje þessu til fyrirstöðu. 

Brjef landshöfðingja ti/ stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi, um lán handa Rafns- í 
eyrarkirkju og Álptamýrarkirkju, Samkvæmt tillögum yðar, herra amtmaður, og 
yðar, herra biskup, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 16. f. m, vil jeg hjermeð 
veita samþykki mitt til þess að presturinn að Rafnseyri, í viðbót við lán þau, 
er leyft var að taka handa Alptamýrarkirkju og Rafnseyrarkirkju með brjefi 
mínu 19, juni 1896 (Stj.tíð 1896, B. bls. 92 ð), taki af nýju 350 króna lán handa 
Álptamýrarkirkju, sem endurborgist með jöfnum afborgunum á 20 árum frá lán- 
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tökudegi að telja af tekjum  prestakallsins ad bvi leyti sem tekjur kirkjunnar 

eigi hrökkva til greiðslu aft borgana og venjulegra vaxta, og 400 kr. lån handa 

Rafnseyrarkirkju alveg með sömu kjörum, en 400 kr. lánið, sem tekið var f. á. 

samkvæmt áðurnefndu brjefi minu, afborgist á 10 árinu, eins og áskilið 

Þetta er stiptsyfirvöldunum hjermeð  þjónnstusamlega til vitundar gefið 

þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Brjef landshöfðingja tél stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi, um lán handa Stykk- 

ishólmskirkju. Samkvæmt tillögum yðar, herra amtmaður, og yðar, herra biskup, 

í þóknanlegu brjefi. dagsettu 3. þ. m., vil jeg hjermeð veita sóknarnefndinni í 

Stykkishólmssókn 1500 króna lán úr landssjóði handa Stykkishólmskirkju gegn 

veði í tekjum kirkjunnar, og með þeim skilyrðum, að lán þetta ávaxtist og end- 

urborgist á 28 árum samfleytt frá lántökudegi að telja med 6% árlega af hinni 

upphaflegu upphæð og að at láni þessu greiðist fyrst að fullu eptirstöðvar af 

tveimur landssjóðslánum handa kirkjunni frá 1878 og 1879. 

Þetta er stiptsyfirvöldunum hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið 

þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Brjef landshöfðingja til emtmannsins yfir Suðuramtinu og Vesturamtinu, 

um skilning 3. gr. laga nr. 9 frá 6. apríl1898. Hreppstjórinn í Kjósarhreppi hefir 

í brjefi, dagsettu 18. f. m., sem bingað hefir borizt beina leið, beiðzt skýringar á 

3. gr. laga nr. 9 frá 6. apríl p. å., um breyting á lögum um lausafjártíund 12. 

júlí 1878: „Við tíundarílagning skal lausafjárupphæð hvers framteljanda standa 

á heilu eða hálfu hundraði; 60 áln. ug þar yfir allt að 119 áln., sje gert 3 hundr- 

að, en færri álnum sje sleppt<. Hefir nefndur hreppstjóri í þessu efni spurzt fyr- 

ir um það, hvort sleppa skuli því, sem fram yfir heilt eða hálft hundrað er, þá 

er fjenaður er lagður í tíund, áður en eða eptir að 4 hluti fjenaðarins er dreg- 

inn frá; 

Útaf þessu skal yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til 

þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar fyrir spyrjaðdanum, að draga ber að 

sjálfsögðu frá 1/r hluta fjenaðarins áður en lagt er í tíund og þá áður en sleppt 

er því, er framyfir er hálft hundrað eða heilt. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir Suðuramtinu og Vesturamtinu, 

um hlunnindi handa sparisjóði Vestmannaeyja. Utaf beiðni, sem hingað hefir borizt 

beina leið frá forstöðunefnd sparisjóðs Vestmannaeyja, vil jeg hjer með endur- 

veita nefndum sjóði um > ára tímabil frá 1. þ. m. að telja hlunnindi þau, er 

ræðir um 1 tilsk. 5. janúar 1874, um hlunnindi nokkur fyrir sparisjóði á Íslandi, 

með þeim skilyrðum, að trygging sú, sem sparisjóðurinn nú veitir, eigi rýrni, að
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åkvædanna um reikningsskil í lögum sjóðsins verði nákvæmlega fætt, og að 187 

forstöðunefnd sjóðsins sendi hingað á ári hverju endurrit af ársreikningum sjóðs- 21. oktbr. 

ins í því formi, er landshöfðingi fyrirskipar. Svo ber og að senda hingað skýrslu 

um hverja þá breyting, sem verða kann á lögum sjóðsins. 

Þetta er yður, herra amtmaður, hjer með þjónustusamlega til vitundar 

gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar fyrir forstöðunefnd umrædds 

sparisjóðs. 

Brjef landshöfðingja fó! stiptsyfirraldanna yfir Íslandi, um lán Holtspresta- 138 

kalls handa Ásólfsskálakirkju. Samkvæmt beiðni prestsins að Holti undir Eyja- 31. oktbr. 

fjöllum, Kjartans prófasts Einarssonar, og tillögum yðar, herra amtmaður,og yðar. 

herra biskup, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 28. þ. m., vil jeg hjer með veita sam- 

þykki mitt til þess, að við þær eptirstöðvar af láni Holtsprestakalls í Rangár- 

rallaprófastsdæmi úr viðlagasjóði eptir skuldabrjefi 20. oktbr. 1892 (uppruna- 

lega 2900 kr), sem eptir verða, þá er frá er dregin 1300 kr. eptirgjöf samkvæm- 

lögum nr. 18 frá 6. nóvbr. ft. á, 2. gr., að upphæð kr. 1285.86, megi bæta 14 

kr. 14 a, svo að skuldarupphæðin verði kr. 1300.00, og að þessi upphæð veitist 

Holtsprestakalli úr landssjóði, sem nýtt lán, er ávaxtist og endurbor;ist með 600 

árlega á 28 árum af tekjum prestakallsins, að því leyti sem tekjur Ásólfsskála. 

kirkju, sem lánsins hefir notið, hrökkva eigi til að greiða vexti og afborgun. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr- 

ar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Brjef landshöfðingja til biskupsins yfir Íslandi, um bygging kirkju í landi 439 
Staðarhóls í stað Tjaldaness. Med skírskotun til brjefs mins, dagsetts 10. marZ 81. oktbr. 

1896 (Stj.tíð. 1896, B, bis. 34) um að kirkjurnar að Hvoli og Staðarhóli mættu 

leggjast niður, en í þeirra stað byggjast ein kirkja að Tjaldanesi fyrir báðar 

sóknirnar, Hvolssókn og Staðarhólssókn, vil jeg hjer með að fengnu samjpykki 

hlutaðeigandi hjeraðsfundar eptir ósk safnaðanna og samkvæmt tillögum yðar, 

háæruverðugi herra, í þóknanlegu brjefi yðar, dagsettu 21. þ. ni. veita leyfi mitt 

til þess að hin fyrirhugaða nýja kirkja verði byggð á Skollhól í Staðarhóislandi 

í staðinn fyrir á Tjaldanesi. 

Þetta er yður  þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegrar leið- 

beiningar og frekari birtingar. 

Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi, um iántökuleyfi handa 5140 

Suðurdalaþingaprestakalli. Samkvæmt tillögum yðar, herra amtmaður, og yðar, 4. nóvbr. 

herra biskup, í þókuanlegu brjefi, dagsettu 9. septbr. þ. á., vil jeg hjer með veita
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140 samþykki mitt til þess, að presturinn í Suðurdalaþingum í Dalaprófastsdæmi, 
4. nóvbr. síra Jóhannes L. L. Jóhannesson, veðsetji nokkuð af tekjum prestakallsins Mið- 

dalahreppi fyrir allt að öu0 króna láni til túnbóta á prestssetrinu Kvennabrekku 
at fje því, er Í núgildandi fjárlögum er veitt til lána handa sveitarfjelögum til 
framkvæmda í jarðabótum. Auðvitað er lántökuleyfi þetta því skilyrði bundið, 
að umrætt lán uppá prestakallið endurborgist á eigi lengri tíma en fjárlögin til- 
taka um jarðabótalánin. 

Þetta er yður þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegrar leið- 

beiningar og frekari birtingar. 

141 Brjef landshöfðingja tól biskupsins yfir Íslandi, um niðurlagning Dyrhólakirkju 
15. nóvbr.og Sólheimakirkju og bygging nýrrar kirkju í staðinn. Eptir ósk hlutaðeigandi 

sóknarnefnda og löglegri ályktun bjeraðsfundarins í Vesturskaptafellsprófasts- 

dæmi 7. júní þ á, skal jeg samkvæmt tillögum yðar, háæruverðugi herra, í 

þóknanlegum  brjefum, dagsettum T. júlí s. á. og 11. þ. m., og með skírskotun 

til 4. gr. í lögum nr. 3 frá 27. febr. 1880, um skipun prestakalla, leggja sam- 

þykki mitt á, að kirkjurnar að Dyrhólum og Sólheimum í Mýrdal verði lagðar 
niður, þannig: 

1. að Dyrhólasókn og Sólheimasókn verði ein kirkjusókn og byggð verði ein 

kirkja fyrir hinar sameinuðu sóknir sem næst miðsvæðis, enda tilfalli þeirri 
kirkju tekjur þær allar, er áður hafa tilfallíð Dyrhólakirkju og Sólheima- 
kirkju; og 

2. að byggja megikirkju bessa með kirkjugarðiílandi þjóðjarðarinnar Ketilsstaða 

eða Skeiðflatar í Mýrdal í þeim stað, er hentugur verður talinn og umboðsmaður vísar 

á Í samráði við hlutaðeigandi sóknarnefnd, gegn því, að verði af ábúanda eða 

ábúendum þeirrar jarðar, þar sem kirkjan verður sett, farið fram á lækkun 

Jarðarafgjaldsins í þessum notum og samkomulagi eigi verður náð milli ábúanda 

og sóknarnefndar um upphæð lækkunarinnar eða bótanna fyrir átroðning og 

Jarðspjöll af kirkjubyggingunni, þá verði upphæð þessi ákveðin af tveim óvil 

höllum mönnum, er sýslumaður til þess nefnir utanrjettar, og greidd af kirkju- 
tekjunum, þannig að landsdrottinn biði engan tekjuhalla við það að láta í tje 
kirkjustæði og kirkjugarðsstæði handa söfnuðinum. 

Þetta er yður hjer með  þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknan- 

legrar leiðbeiningar og frekari birtingar.
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Viðauki 
við lögreglusamþykkt Reykjavíkur. 

” Landshöfðinginn yfir Íslandi 

1898 

142 
26. nóvbr. 

gjörir kunnugt: Samkvæmt lögum nr. 1, 3. janúar 1890, um lögreglusam-. 

bykktir fyrir kaupstaðina og samkvæmt frumvarpi sömdu af bæjarstjórn Reykja- 

víkur, er hlutaðeigandi amtmaður hetir er hjermeð gefin út og stað- 

festur eptirfylgjandi 

sent mjer, 

viðauki 
við 43. grein í lögreglusamþykkt Reykjavíkur kaupstaðar frá 15. nóvbr. 1890: 

Á eptir upphafsorðum greinarinnar sÁ almennum veitingastað c 

bætist inn í: 

„og öðrum almennum samkomustöðum<. 

Viðauki þessi öðlast gildi 15. desbr. 1898. 

Reykjavík, 26. nóvbr. 1898. 

Magnús Stephensen. 

Jón Magnússon. 

Reikningur 143 

yfir tekjur og gjåld hins islenzka bibliufljelags årid 1896. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar frá fyrra ári: 

a. í skuldabrjefum kr. 20290,00 

hb: á vöxtum Í bankanum 992, 47 

c. útist. vextir — 25,80 

d. Í sjóði — 12,35 kr. 21380,62 

£Z. Tillög goldin 0 — 21,00 
3. Vextir tilfallnir 1896 — 839,44 

4, Verð fyrir seldar biblíur — 109,00 

5. Borguð lán - 129,00 

6. Móti gjaldlið 2 - 500,00 

kr, 22979, 34 
Gjöld: 

1. Frímerki o. fl. kr 2,00 

2. Sett á vöxtu . . — 500,00 
3. Móti tekjulið 5. — 129,00 
4, Eptirstöðvar við árslok 1896: 

a, Í skuldabrjefum kr. 20661,00 

b. ógreiddir vextir 29,60 

c. á vöxtum í bankanum — 1249,46 

d. í sjóði hjá fjehirði — 408,28 — 22348,34 
kr, 22979 34 

Reykjavik 6. apríl 1897. 
Eiríkur Briem,
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144 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Kristjáns konungs hins níunda 

frá 1. september 1897 til 31. ágúst 1898. 

Tekjur: 

1. Eign sjóðsins 1. september 1897: 

a. Innritunarskirteini Ltra. A fol. 84 . . kr.  8600,00 
b. Í landsbankanum með sparisjóðskjörum  . — 846,34 kr, 9446,34 

2. Årsvextir af innstædu sjóðsins: 

a. Af innritunarskirteini til 1/12, 797 og 11/6. 798 kr. 301,00 
b. Af innstædu i landsbankanum til 31/12, 797 — 33.24 — 334,24 

Samtals kr. 9780,58 
    

Gjöld: 

1. Heiðursgjafir veittar: 

a. Árna Þorvaldssyni á Innra Hólmi í Borg- 

arfjarðarsýslu . . . . kr. 140,00 

b. Vigfúsi Jónssyni á Vakurstöðum í Norður. 
Múlasýslu . . . . - . — 140,00 kr. 280,00 

2.  Eptirstöðvar 31. ágúst 1898: 

a. Innritunarskiírteini Ltra. A fol. 84 . . kr,… 8600,00 

b. Í landsbankanum með sparisjóðskjðrum  . — 900,68 .  9500,58 

Samtals kr. 9780,58 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Reykjavík 3. nóvember 1898. 

Magnús Stephensen. 

Agrip 
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af reikningum landsbankans 1. júlí 30. sept. 1898. 

Tekjur: 

1. Í sjóði 1. júlí 1898 . . . . . kr. 47,157,54 
2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán . . . . . kr.25,873,37 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . --- 35,842,63 
c.  Handveðslán . . . . . . — 18,351.13



n
e
g
 

0% 
oo

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

"
=
 

9 
en
 

ag
 

Oo
 

11. 

225 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfjelaga kr. 
e. Accreditivlán . . . . . . — 

Fasteignir lagðar bankanum út fyrir lánum að 

upphæð 
Víxlar innleystir 

Á vísanir innleystar 

Nýjir seðlar frá landssjóði 
Bráðabirgðalán frá landssjóði 

Vextir 

Disconto . . . . . . 
Tekjur í reikning Landsmandsbankans (fyrir 

seldar ávísanir o. fl.) 

Innheimt fje fyrir aðra 

Tekjur af fasteignum bankans 

Selt af fasteignum bankans 

Seld erlend verðbrjef fyrir 

Tekjur tilh. varasjóði fyrv. sparisj jóðs Rey kjav íkur 

Innlög á hlaupareikning 

Sparisjóðsinnlög 

Ýmsar tekjur 

3.010,33 

804,00 Kr. 83,881,46 

—  2,790,00 
— 176,698,96 
— 21,509,28 
— 15,000,00 
— 30,000,00 
— 15,571,47 
— 2.079,31 

— 97,509,11 
— 8,091,03 
—… 4,795 38 
— 9.000,00 
— 2,369,51 
— 25,00 
— 214,310,26 
— 191,284,11 
— 265,35 

  

Alls kr. 923,3387,77 

  

Gjöld: 

Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán . . . . kr. 29,625,00 

b. Era rAn . . . —  10,505,00 
c. Handveðslán . —  3,825,00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita 0 og bæjarfjelaga o. fl. —— T,300,00 

e. Áccreditivlán . . . . . — 804,00kr. 52,059,00 

Vixlar keyptir — 205,465,67 

Á vísanir keyptar — 94,327,39 

Útgjöld fyrir reikning Landmandsbankans — 114,204,44 
Utborgað at innheimtutje fyrir aðra — 529,31 

Keypt verðbrjef fyrir — 20,000,00 
Kostnaður við fasteignir bankans — 264,83 
Útgjöld fyrir fyrv. varasjóð sparisjóðs Reykja- 

víkur . — 28,68 

Utgjöld til fy rirhugaðrar bankaby ggingar — 18,800,00 

Utborgað af innstæðufje á hlaupareikning — 194,260,5 

að viðbættum dagvöxtum . — 3,80 — 194. 264,35 
Ú tborgað af innstæðufje með sparisjóðskjórum — 238.256,13 

að viðbættum dagvöxtum . . . — 150,66 — 938, 406,79 
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Kostnaður við bankahaldið (laun o. fi.) . kr. 5,852,92 
Ýmisleg útgjöld . . . . . . - 234,88 
Til jafnaðar móti tekjulið 3 . . — 2,790,00 

Í sjóði 30. sepbr. 1898 a — 38,109,51 
Alls: kr. 928,337,77 

Athugasemdir. 

Landsbankinn átti 30. sept. 1898. 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a, Fasteignaveðsskuldabrjef . . kr... 916,709,13 

b, Sjålfsskuldaråbyrgdarskuldabrjef . — 399,626,54 
c. Handsveðsskuldabrjef . - 128,237,37 

d. Skuldabrjef fyrir lánum gegn ábyrgð 

sveita og bæjarfjelaga o. fl. . . — 47 843,27 kr. 1,492,416,36 

Konungl. ríkisskuldabrjef og önnur verðbrjef hljóðandi uppá 
samtals 378,300 kr., eptir gangverði 31. desbr. 1897 . —  369,899,00 
Skuld brjet Rey kjav ikurkaupstadar . . . — 1,900,00 
Óinnley sta víxla . . . . . . . — 191,372,00 
Óinnleystar ávísanir . . . — 10,078,11 
Fasteignir lagðar bankanum út ; fy rir lánum að upph æd — 4,490,00 
Húseignir í Reykjavík . . . . . . — 32,000,00 
Ýmislegt (bankabygging í smíðum) . . . . — 45,296.30 
Peningar í sjóði . . . . . . . — 38,109,51 

Alls: kr. 2,185,561,28 

Seðlaskuld bankans til landssjóðs var 30. sept. . — 500,000,00 
Iunstæðufje á hlaupareikning sd. . — 205,491,35 

Innstæðufje með sparisjóðskjörum s. d. . — 1,016,301,62 
Skuld til Landmandsbankans s. d. . — 164,681,93 
Varasjóður bankans 31. des. 1887 . . A 184,740,84 

Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur 30 sept 

1898 (þaraf í húseign 7000 kr.) . . . — 12,185,37 

Skuld við landssjóð útaf bráðabyrgðaláni . . — 30,000,00 

Óútborgað af ianheimtufje fyrir aðra . — 2,561,72 

Ýmsar tekjur, sem enn eru eigi lagðar við varasjóð — 69,598,45 
  

Alls: kr. 2,185,561,28 

Stjórn landsbankans 14. nóv. 1898. 

Tryggvi Gunnarsson. Eiríkur Briem. Kristján Jónsson.
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Reikningur 146 

yfir tekjur og gjöld Prestekknasjóðsins árið 1892. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1891 (Stj.tið 1892 B. 159). kr. 18840.03 

2. Árstillög og gjafir: 
a. frá próföstum, prestum o. fl. . . . kr. 215,00 

bh. frá undirskrifuðum . . . . . — 20,00 —-… 235,00 

3. Vextir á árinu: 

a. af skuldabrjefum einst. manna til "!/s '92 . — 165,12 

b. af innritunarskirteini til 1/12 792 . . — 56,00 

c. af innstæðu Í aðaldeild Söfnunarsjóðsins til 

ársloka 1891 . , . . — 480,00 

d. af innstædu í sparisjóði L ands b. til #19 92. —- 24,10 125,2? 

kr. 19800 25 

3jåld : 

1. Uthlutad i Synodus 1892 — — 500,00 
2. Auglýsing á gjöfum og tillögum — 6,75 

3. Eptirstöðvar við árslok 1892: 

a, veðskuldabrjef einst. manna . . . — >128,00 
b. innritunarskirteini . . . . —  1600,00 

c. Í aðaldeild Söfnunarsjóðsins . . . — 12100,00 

d. í sparisjóði Landsbankans . . . . — #24,79 

e. ógreiddir vextir . . . . . . — 48,00 

f. i peningum hjå undirskrifudum . . . —… 142,71 — 19293.50 

kr. 19800,25 

Reykjavík 30. júní 1893 

Hallgr. Sveinsson. 

147 Reikningur. 

Prestekknasjóðsins árið 1893. 

Tekjur: 

; - Eptirstodvar vid årslok 1892 

. Årstilldg og gjafir 

kr. 19293,50 
— 188,00 
kr. 19481,50
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3. Vextir å årinu: 

a. af innritunarskirteini til 1/12 793 
b. af innstæðu í aðaldeild Söfnunarsjóðsins til 

ársloka 1892 

ct. af skuldabrjefum einstakra manna til 1/6 '93 

d. af innstæðu í sparisjóði Landsbankans til 

ársloka 1893 

Gjöld: 

1. Úthlutað á Synodus 1893 
2. Eptirstöðvar við árslok 1893: 

a. Iunritunarskírteini 

b. Í aðaldeild Söfnunarsjóðsins 

c. Veðskuldabrjet einst. manna 

d. Í sparisjóði Landsbankans 

e. Ógreiddir vextir . . . . . 

f, Peningar hjå fjehirdi 

Reykjavik 30. júní 1894. 

Hallgr. Sveinsson. 

Reikningur 

Flutt: kr. 19491,50 

56,00 

482,95 
205,12? 

9,18 — 753,25 
kr. 20234,7D 

— 500,00 

1600,00 
— 12125,00 

Prestaekknasjóðsins fyrir árið 1894. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1893 samkv. síðasta 

reikn. . 

2. Árstillög og gjafir 1894 

3. Vextir tilfallnir á árinu: 

a. Af innritunarskirteini, til "!/f12 1894 
b. — innstæðu í Söfnunarsjóði Íslands til 

ársloka 1893 

ct, — skuldabrjefum einst. manna til 1/6 1894, 

d. — innstæðu í sparisjóði Landsbankans til 
ársloka 1894 

5528,00 
311,97 
12,00 

157,78 — 19734,75 
kr, 2023475 

kr. 19734,75 

— 224,06 

56,00 

485,00 
221,12 

„1050 — 772,62 
kr. 20731,43
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Gjöld: 

1. Uthlutað til prestaekkna á Synodus 1894 |, . kr. > 500,00 

2. Auglýsingar um gjafir og tillög 1892 og 1893 . — 14,20 

3. Eptirstöðvar við árslok 1894: 

a. Innritunarskirteini . . . . kr. 1600,03 
b. I aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands . . — 12150,00 

„ Í veðskuldabrjefum einstakra manna . . — 5728,00 

d. Í sparisjóði Landsbankans 00, — 480,47 
e. Í peningum hjá undirskrifuðum . . . —  258,76 — 20731,43 

kr. 20217,23 

Reykjavík, 30. september 1895. 

Hallgr. Sveinsson. 

Reikningur. 

Prestekknasjóðsins fyrir árið 1895. 

Tekjur; 

1. Eptirstöðvar við árslok 1894 samkvæmt þess 

árs reikningi . . . . . . . kr. 20217,23 

2. Árstillög og gjafir 1895 — 218,45 

3. Vextir tilfallnir å årinu: 

a. A£ innritunarskirteini — 56,00 

b. -- innstæðu í aðaldeild Söfnunarsjóða Íslands, 

til ársloka 1894 . . . . - 486,00 
G. — skuldabrjefum einstakra manna, til 11. 

júni 1895 . . . . . —.  229,12 
d. — innstæðu í sparisjóði Landsbankans til 

ársloka 1895 — 18,08 — 789,20 

kr. 21224 88 

Gjöld: 

1. Uthlutað til prestaekkna á Synodus 1895 . . kr... 600,00 
2. Eptirstöðvar við árslok 1895; 

a. Innritunarskiírteini . . . . kr. 1600,00 

b. Í aðaldeild Söfnunarsjóðsins — 12375,09 

c. Veðskuldabrjef einstakra manna . . 5728,00 
d. I sparisjédi Landsbankans . . . . — 661,56 

Flutt: kr. 606,00 

1898 

148 

149
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e. Ogreiddir vextir 
£ 
ie Í peningum hjá undirskrifuðum 

Reykjavík, 

Hallgr. 

Reikningur 

27. júní 1896. 

Flutt: kr. 

54,00 

— 206, 33 — 2062488 

——kr, 21224 88 

600,00 

Sveinsson. 

Prestaekknasjóðsins fyrir árið 1896. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1895 

2. Árstilög og gjafir 1896 

3. Vextir tilfallnir á árinu: 

„ Af innritunarskirteini 

b. — innstæða í aðaldeild Söfnunarsjóðsins til 

årsloka 1895 

c. — skuldabrjefum einståkra manna til 11. 

juni 1896 

d. — innstæða í sparisjóði Landsbankans til 

årsloka 1896 

Gjöld: 

Úthlutað á Synodus 1896 

„ Prentun á auglýsingu um gjafir o 

og 1895 

Eptirstöðvar í árslok 1896. 

a. lunritunarskírteini 

b, Í aðaldeild Söfnunarsjóðsins 

c. Veðskuldabrjef einstakra manna 

d. Í sparissjóði landsbankans 

e. Ógreiddir vextir frá 1896 

f. I peningum hjá undirskrifuðum > . 

Reykjavik 

g tillög 1894 

5, juni 1897. 

Hallgr. 

kr. 20624,88 
kr. 193,27 

— — 56,00 

— 492,79 

— 299,12 

— 26,86 — 998,04 
kr, 21622,92 

kr. 600,00 

- 15,25 

— 1600,00 
— 12500,00 
— 6128,00 
— 588,41 
— — 48,00 
—… 143,26 — 21007,67 

| kr. 21622,99 

Sveinsson.
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Reikningur 151 

Prestaekknasjóðsins fyrir árið 1897, 

Tekjur: 

Í. Eptirstöðvar í árslok 1896 . . . kr 21007,67 
2. Árstillög og gjafir 1897 BR „kr. 22881 
3. Vextir tilfallnir á árinu: 

a. AF innritunarskírteini . . . . . — 356,00 

b. — innistæðu í aðaldeild Söfnunarsjóðsins til 

ársloka 1896 . . . . —  498,91 
t, — skuldabrjefum einstakra manna til 11. 

júlí 1896 . . . . , - 241,12 
d. — innstæðu í sparisjóði Landsbankans, til 

ársloka 1897 - 16,13 —- 1040,97 
kr. 22048,64. 

Gjöld: 

1. Úthlutað á Synodus 1897 . kr, … 700,00 
2. Eptirstöðvar í árslok 1897 

a. Innritunarskirteini . . . . . 1600,00 

b. Í adaldeild Söfnunarsjóðs . . . — 12625,00 

tc. Veðskuldabrjet einstakra manna . 00 re 6328,00 

d. Í sparisjóði Landsbankans , . . . — 494,54 

e. Ogreiddir vextir 60:00 
f. I peningum hjå undirskrifudum . . . —… 241,10 — 21348,64 

Reykjavík 8. júní 1898 00 kr. 22048,64 
Hallgr. Sveinsson. 

s . 

Auglýsing 152 
25. nóv. 

um að spítali fyrir holdsveika sje fullgjör og til afnota. 

Með skírskotun til 15. gr. laga nr. # trá 4. febrúar þ. á. um aðgrein- 

ing holdsveikra frá öðrum mönnum og flutning þeirra á opinberan spítala, aug- 

lýsist hjer með, að spítali fyrir holdsveika í Laugarnesi er fullgjör og tekinn til 

afnota. 

Reykjavík, 25. nóvber. 1898. 

Í. andshöfðinginn yfir Íslandi 

Magnús Stephensen. 
Jón Magnússon.
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| Póstleiðir. Póststöðvar. 1. ferð | 2. ferð. 3. ferð. | 4. ferð. 5. ferð. 

AR A Frá Reykjavík 4. jan 30. jan. 123. febr. 120. marz 16. april 
4 ' — Leirvogstungu 4. — 30. — |23. (20. 16. — 

aq Reykjavíkur —- (Fossá) (4, — 80. — 23, — 0. — (16. — 
eo og Hjardarholts. | — Saurbæ ð 31, 24. — 21. — |l7. — 

an | — Hesti LD. 31, —- 4 — 8 — Ir. — 
Þ | I. Frå Reykjavik — — drnarholti í 6. | 1. febr. (25 29. — 18. 
>. ' — (Sauðafelli) | 6. (1. — 25. 22. — 18. 

8 (vesturleið). | —  Harast. (S Skógum)! 6. 1. — 125. — 22. — 18. 
2 ad Hjardarholti 8. — 3. — 26. — 24, — 120. — 

Ss Frá i Hjardarholti 10. jan. 5. febr 28. febr. 26. marz 22. apríl 
. Harast. (Skógum) 10. - 28. 26. - 22. —- 

2. Frá Hjarðarholti (Sauðafelli) 10. 5. 28. 26. 22. 

. - Árnarholti 11. 6. I. marz 27, — 123. 
(suðurleið). - Hesti ll, — 6. 1. 27, 23. 

- Saurbæ 12. — 17. 2, —- 128. 24. 
| — (Fossá) 12. - 7. - 2. —— 198, — DÅ, 

| —— Leirvogstungu 12. — | 7. — 2. — 8. — MA — 
i í Reykjavík 14. 9. — 13. — 80. — 26. -— 

B Frá Ísafirði 3. jan. (29. jan. (22. febr. (19. marz (15 apríl 
' im (Vigur) (8. — 29, — (22, — 119. - 115, — 

(Milli Ísafjarðar og| — Og 3 29. — 22, — 119. 15. — 
| — Vatnsfirt 3. 29. — 122% — 19. — 115. — 

Hjardarholts. | — Arngerdareyri 4. - 30. 93. — 0 - ið - 
| Frá Ísafirði |— Bæ | 3. 31. — 24, 21. — 17. 

| — Hvoli (6. - l. febr. (25, — 22. -- 118. - 
(sudurleid). að Hjarðarholti 8. 3. — 26. — (24, — 20. —- 

Frá Hjarðariolti 10. jan. | 5. febr. 28. febr. 26. marz 22. aprí 
| —- Hvoli 10. — (5. — (98. — (26. —- 122, — 
|— Bæ 11. (6. — | 1. marz 27, — 123. — 

'2. Frá Hjarðarholti | — Arngerðareyri 12, — (7. — 1. 28. — |24. 
— Vatnsfirði 12. 7. 2. 28 — |24.  — 

(vesturleid). — Ogri 12. 2 28. 24. 
— (V igur) 12. — T. —— 2. — 128. — 24, 

á Ísafirði lt. 9. 3, 130, — |26. 
Frå Reykjavik 4, jan. (30. jan. 124. febr. (22. marz (17. april 

| A. - Leirvogstungu 4. — 30. — 124, 22. 117, — 
"Milli Reykjavíkur — (Fossá) 4. 30. —- 24. - 292, — 117 

ið , Staðar  — Sanrbæ (5. l. febr. (25. 23. — 118 
9 — Hesti 5. (1 — 25. — 23. is. - 
G' |. Frá Reykjavík | > Arnarholti 6. — 2. 126. 24. — 119. — 
> Stad 8. - 4. 8 — 26 - 21. — 

has (norðurleið) yd Stað 10. jan. 6. febr. 2. marz/28. marz 23. apríl 
S' - Arnarholti Il. — To 3. 29. 4 — 
e | - Hesti 11. 7. BB. —— 29. ——— 124, 
E 2. Frå Std — —— — Saurbæ 12, — 8 — 4. — 30. — (25. - 
' . | — Fosså 12. — 8. — 4. — 80. — 25. 

| (suðurleið). — Leirvogstungu 12. —- | 8. — 4, — 130. — 25. — 
| | í Reykjavíh 14. — (10, — || 6. — Í 1. apríl,27. — 
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1898 Póstleiðir. Póstferðir. |1. ferð. | 2. ferð. | 3. ferð. 4. ferð. | 5. ferð. 

153 0 Frá Akureyri. | 3, jan. 30. jan, (23, febr. 20. marz 15. apríl 
' - Möðruvöllum 13. — 80. — 28. 20. —- 115. — 

— Steinstöðum (4. — BI — 24. — 21, — 16. — 
B. | — Miklabæ 4. 31. — 24 — 1 — 16. — 

Milli Akureyrar Víðimýri (9. — | 1. febr. 25. — 22. — |. — 
og Stadar. Bólstaðarhlíð 5. "1. (25. (22. — 117. 

- Holtastöðum '5. 1. 125. (22. (17, 
|, Frá Akureyri — — Blönduósi | 6. 2, 26. (23. 18. — 

| — Sveinsstöðum | 6. — | 2, 26. — (23. — 118. — 
(suðurleið). | — Lækjamóti 17. 3. — (27. — |24, — 118 

|=. Staðarbakka 7. 3. — 7. 194, (19. 
að Stað 9. DD. — 28. 26. 121. 
Frå Stad Hl. jan" 6. febr, 1, marz 28. marz 29. april 

- Stadarbakka 11. 6. I. — „28. 122. 
Lækjarmóti 12, 7. 2. 29. (23. 

- Sveinsstöðum 112, 7. 2. 29. (23. 2. Frá Stað — | SBlånduåsi 13. | 8. 3. 30. (24. 
, sa Holtastöðum (13. 3. 3. 30. - 24. (sorðurleið). Bólstaðarhlíð (13. — | 8. 3. — 30. 194 

- Víðimýri 14, 9 4. 31. 25 
- Miklabæ 14. — |. 4. 31. — |25. 

| — Steinstöðum 15. 10. 5. — | 1. april (26. — 
- Möðruvöllum 115. 110. dB. — 1 — 26. — 

i Akureyri 17. 12. 7. B. — 128. — 
A. frá Akureyri 19. jan. 15. febr.) 9. marz) 5. apríl 30. apríl 

Milii Akureyrar | Hålst tni = la | oa — dB. — | 
N wer uten? j AJÓSA VALDI . ð. J. ”. VU. - 

4 8 Grímsstaða. Grenjaðarstað 20. 14. 10. 3. I. maí 
= | Frá Akureyri - Reykjahlíð 21 15. 11. 6. 2, 
i (ansturleið). lað Grímsstöðum 23, lí. — 13. 8. - 3. 
2 Frá Grímsstöðum 24. jan. 18. febr. (14. marz! 9. apríl 4. maí 
2 KØGE | Reykjahlíð 25. 19. 14. 10. — 4 
a ?. Frá Grímsstöðum - Grenjaðarstað 26. 20. 15. 11. 5. 
z (vesturleið). Ljósavatni 26: 20. 15. 11. 5. 

Fan Halsi 26. 20. 15. 11. 5. 
> á Akureyri 28. 22. 18. 18. 6. 

| B Frá Seyðisfirði 18. jan. 12. febr.i 8. marz 3. : april 2 29. apríl í milli s ðisfjarðar — #ðlst dum A 9. 4. 80 rg | Milli Seyðisfjarðar Jót 19. 13, 9. 4. 30. | og Grímsstaða | == (Possyållum 19 13. 9. 4. 30. 
Ss! 1. Frá Seyðisfirði - Hofteigi 19. 13. | 9. 4. 30. 
= (vestnrleið) - Skjöldólf ísstöðum (20. 14. — (10. 5. 1. maí 
"| ' að Grímsstöðum 22. 16. (13 3 7. 3. 

Frá Grímsstöðum 24. jan. (18, febr. (14. marz. 9. apríl "4. mal 
| — Skjöldólfsstöðum 25. — „8. — 115, 10. — 5. 

2. Frå Grimsstådum | Hofteigi 26. (20. 16. 11. 6. 
| (austurleid) (Fossvöllum) (26. (20. 16. 11. 6. 

Bót 26. (20. 16. 11. 6. 
- Egilsstidum 127, 21 17, 12. 7. 

'á Seyðisfirði 28. 122 118, 113. — | 8, 
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. 14. — 5 2. åg. 24. 12. — 130, —- 20. — 20 22. — 
5. maí (15. júní) 6. júlí 3. ág. 95. ág. (13. sept.! 2. okt. 22. okt. 22. nóv.124. des. 
6. —- 116. 7 f. 196. 14. 3. 23. 23. 25. — 
1. — |17. 8. 3. (27. 15. 4 24 24, 26. 
7. 17. 8. 5. 197, 15. kf. — 924 24. 26. — 
7. — |17. 8. 5. 1927, 15. 4 24 24. — 126. 
8, 8. 8 — 5. 127, 15. í 25 25. 127 
9, — 119, 9, — 16. — ar. 116, 5, — 26 26 128. — 
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Póstleiðir. Póstferðir. 1. ferð . ferð. | 3 ferð. | 4. ferð. | 5. ferð. 

Frá Reykjavík (3. jan (30. jan. 21. febr. 120. marz 15. april 
A. |= Kotströnd 4. — 31. — 99 — 1 116. — 

| - Hraungerði ' 4 31. 22. 21. — 16. - Milli Reykjavíkur | TAUnger ' | - > 
Ji |= Þjórsárbrú 4. 3l. — 22. 21. 16. 

og Odda. |—- Ægissíðu ð. 1. febr. 23. 22. - 17. 
lad "Odda 6. — l. — 24, 23. — 118. 

|. Frá Reykjavík IF rá Odda 7. jan.) 3. febr. 25. febr. „24. mara (19. apríl 
(ansturleið). | Ægissíðu FR BL 95, (94. (19. a 

- . | Þjórsábrú 7. 3. 25. 124, 19. — 
ad 2. Frå Odda Hraungerði 8. 4. — 96. — 25. (20. 

(suðurleið ). í Kotströnd 8. 4. 26. 1235. (20. 7 

> í Reykjarík 9. 6. — 28 — 27. — 22. — 

2 Frá Kirkjubæjarkl. 2. jan. 29. jan. 120. febr. (19. marz 14. april 
st B. (EystraHrauni) | 2. — 29, — 120. 19. 14. - 
= Milli Kirkjub..1. | Rofabæ 2. 29. 120, 19. 14. 
5 in ; | Mýrum 2. (29. '20. (19. 14. 
ES og Odda. |— Vík 3. (30. 21. — 120. 15. — 
= 5 Wie — Eyjarhólum 3. 30. 21. --- 20. 1158, — 
z * Frá sr lrælarki, | Holti 4. 31. 29, 91 16. — 
- (suðurleið). |— Seljalandi 4. 31. 21. 16. -- 

að Odda '5. 2, 23. — 18. — 

'Frá Odda | 7. jan. | 3. 2: (24. marz 19. april 
| Seljalandi T. — 3, (25. 24. 19. 

2. Odda |. -- Holti | 7. | 3. 125. 24. 19. 

' Eyjarhólum | 8. id. (26. 25. 20. 
(austnrleið). Vík 8. 4. (26. 25. 20. 

Mýruni 9, 5. 127, 26. 21 
Rofabæ 9. 5. — (27, (26. 21. 
(Eystra-Hrauni) | 9. 5. 27. —- |26. 21. 

að Kirkjubæjarkl. 11. 7. 1. marz |28. 23. — 

A. |Frá Kirkjubæjarkl (13. jan. Í 9. febr. 3. marz (31. marz 25. apríl 
liili Kirkjubk Fagurhólsmýri 14. (10. 4. | 1. april (26. —- 

Mitti Kirkjub.kt. |= Kálfafellsstað —}15. — 1. 5. (90. DT, 
or Borga. |. Holwi (15. 111 5. (2 27, 

| 117 113. — (7 | 29. Í. Frá Kirkjubæjark. | að Borgum . 17. (15. SEN LEN | 4. 29 

(austarleiði |Frå Borgum 19. jan. {15. febr. | 9. marz | 6. april | 1. mai 
< i - | Hólmi (19. (115, 19. (6. — 1. 
' 2. Frá Borgum | - Kålfafellsstad (20. |16. 10. 17, | 2. 
þei leið). | Fagurhålsmyri  |21, 17. 11 (8. | 8, 

FE suðurleið ent in lað Kirkjubæjarkl. 23. 18. — 113 10. — | 5. — 

E B Frá Eskifirði (12. jan | 7. febr, | 2. marz 81. marz (24. apríl 
ms Eg lsstöðum (13. | 8. 3. | 1, april (25. — 
= Milli Eskifjarðar Arnkelsstöðum 18. | 8 3. (1 - (25. 
s og Borga Höskuldsstöðum |14. (9, — 4. (9. (26. - 
ed Djúpavogi (15. 10. 5. (3. 27. — 
== I. Frá Eskifirði Starmýri (16. 111. 6. - | d. (28. 
s (suðurleið) — Stafafelli (16. 1. (64. 129, 
> að Borgum (18. 113. — (8 — 15. 130. — 

i - -——|—— —| — 
| Frá Borgum (20. jan. 115, febr, Ji0. marz | 7. apríl | 9. maí 

. Stafafelli (21. 16. - 11. 18 2. 
2. Frá Borgum — Starmýri (21. — 16, — (11. 8. | 3. 

| Djúpavogi (22. — 17. 12. 9. | 4. 
| (usturleið). — | — Höskuldsstöðum (23. 18. 13. 10. — 5. - 
| Årnkelsstodnm 24. 19. 114, 111 | 6. 
| Egilsstöðum 25. 20. — 115, (12. 17. — 
| lað Eskifirði (26. 21, — 16, 13 IR — 
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12. mai | 4. juni ). júní 23. júlí (14. ágúst: 2. sept. 20. sept. , 9. okt. 5. nov, | 7. des. 
13. — 4 — 26. — 23. — 14. 2. — 20. — 10. 6. 8. 
13. — | 5. 24. ls. — 3 21. 10. 6, 8. 
13. — | 5, 24, — 115. — 3 21. 10. 6. 8. 
ll. — | 5. 24. 15. 3 21. ll. 7. 9. 
15. — | 6. 25. 16 | 22, 12. 8. 10 
16. maj | 7. juni (29. juni 26. júlí 17. agúst 5. sept. 23. sept. 13. okt. 9. nåv, 11. des. 
16. 129. - 26. 17 5 1238, — 13. 9. 1. 
16. 17, (29. 26. 17 5 128. 13. 9. 11. 
17. 8. 30. 27 18. 6 24. 14. 10. 12. 
17. 8. — (30. — 27 1. - 6. 25. 14. 10. 12. 
19. — 10 2 júl 28, — 19. — 7. 26. — 16. 19. 14. 

nóv. 6. des. us
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15. — 28, 2 — 16 i 22. — 12. 8. 10 

16. maí júní 29. júní 26. júil 17. ágúst 5. sept. 23. sept. 15. okt. 10. nóv. (12. des. 
16. -- 29. 26. - 17. db. — 23. — 113. 10. 12. 
16. — - 29. 26. 17. D. 23. 13. 10 12. 
17. - '30. 27. 18. 6. — 24. 14. 11. — 13. 
17. — | 8. 30. — 27. 18. 6. - 24. 14. ll. - 113. 
18. — 9. I. júlí 28. 19. -- 7 25. 15. 12, 14. 
18. — 9. I. — 28, 19. 7 23. 15. 12. 14. 
18. 1 — 7 20. 15. 12. 14. 
19. — 110. — 2. 29. 20. 8. 26. 16. 14. 16. 

21. maí ll. júní 3. júlí 30. júlí 21. ágúst 9. sept. 28. sept, (18. okt. 16. nóv. 118. des. 
22. 12. t — 31. 22, 10. 29. 19. 17. — 19 
23. — 13. |d, — 1. ågust,23. — 11. 30 20. 18. — 20 
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25, — 15. To 24. 12 1. okt. }21. 20. — 22. 
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20. maí 10. júní | 2. júlí |29. júlí (20. ågust 8. sept. (26. sept. (16. okt. 16. nóv. (18. des. 
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Þessir eru aukapóstar: 
GULLBRINGUSÝSLU PÓSTURINN, milli Reykjavíkur og Hvalsness, leggur af stað frá 
Reykjavík eptir komu aðalpóstanna, fer um Hafnarfjörð, Kálfa tjörn, Kefla- 
vík og Útskála að Hvalsnesi, og snýr þá aptur sömu leið til Reykjavíkur. 
EYRARBAKKAPÓSTURINN, milli Reykjavíkur og Eyrarbakka, leggur af stað frá Kefla- 
vík eptir komu Gullbringusfslupóstsins þangað frá Reykjavík, fer um Kirk juvog, 
Hraun í Grindavík, Ertu í Selvogi og Þorlákshöfn ti Eyrar 
bakka; dvelur þar að minnsta kosti 6 klukkutíma og fer þá aptur sömu leið til Kefla- 
víkur. 

BORGARFJARÐARPÓSTARNIR eru fjórir: 
a. Hinn fyrsti fer frá Saurbæ á Hvalfjarðarströnd eptir komu aðalpóstanna norðan 

  

gað á suðurleið, um. Vogatungn vestan Akrafjalls út á Akranes að 
Skipaskaga, og fer síðan sömu leið aptur að Saurbæ. 

og vestan þan 

b.  Anner fer frá Skipaskaga á Akranesi, sama dag og vestanpósturiun á að 
leggja af stað frá Reykjavík í 1.—-5. og 13.—15. póstferð, vestan Akrafjalls um 
Vogatungu að Saurbæ á Hvalfjarðarströnd, og eptir að vestan- 

pósturinn er Þangað kominn frá Reykjavík, snýr hann aptur sömu leið til Skipa- 
skaga. 

c. Hinn þriðji fer frá Hesti eptir komu aðalpóstsins þangað í norðurleið frá Lundi 
í Lundareykjadal og snýr þaðan aptur að Hesti. 

d. Hinn fjórði fer frá Arnarholti, eptir komu aðalpóstanua þangað frá Reykjavík, 
um Reykholt að Gilsbakka í Hvítársíðu og snýr þaðan aptur beina leið að 
Arnarholti. 

MÝRASÝSLU PÓSTURINN fer frá ÁArnarholti, svo fljótt sem unnt er, eptir konu 
aðalpóstanna þangað frá Reykjavík {6.--12. ferð incl., að Bor garnesi í Borgarhreppi 
og snýr þaðan aptur að Arnarholti, en í 1-5. og 19.—15. ferð fer hann um 
Borgarnes að Straumfirði (Kórunesi) og snýr þaðan þegar aptur sömu leið. 
STYKKISHÓLMSPÓSTURIN N, milli Arnarholts og Stykkishólms, fer frá 
Arnarholti í hvert skipti þegar eptir komu vestanpóstsins þangað frá Reykjavík, og 
kemur við á Staðarhrauni og Rauðkollsstöðum; snýr aptur frá Stykkis- 
hólmi eptir 12 tíma viðstöðu þar, og fer sömu leið aptur að Arnarhol ti; kemur 
þangað áður en annarhvor aðalpóstanna leggur þaðan af stað til Reykjavíkur. 
ÓLAFSVÍKURPÓSTARNIR. Þegar Stykkishólmspósturinn er kominn frá Arnarholti að 
Rauðkollsstöðumí1.—5.og 13.— 15. póstferð, fer aukapóstur þaðan um Staðastað 
að Búðum og mætir þar öðrum aukapósti, sem fer þangað frá Ólafsvík sama daginn, sem 
vestanpóstinum er áætlað að koma að Aruarholti í vestarleið í nefndum póstferðum 
um Hjallasand, Saxahvol og Hella. Aukapósturinn frá Rauðkollsstöðum snýr því 
hæst aptur að Bauðkollsstöðum svo tímanlega, að hanu nái þar Stykkishólms 
póstinum á suðurleið, en hinn snýr aptur sömu leið til Ólafsvíkur. — Í 6..12. 
póstferð fer aukapóstur frá Rauðkollsstöðum, svo fljótt sem hægt er eptir komu 
Stykkishólmspóstsins frá Arnarholti um Staðastað og Búðir beina leið til Ólafs- 
víkur og snýr þaðan strax aptur sömu leið að Rauðkollsstöðum; en senda 
skal þá frá Búðum, þegar er pósturinn er þangað kominn frá Rauðkollsstöðum, 
aukapóst fyrir sunnan Jökul um Hjallasand, Saxahvol og Hella til Ólafsvíku r, og 
snýr bá póstur aptur sömu leið að Búðum. 

FLATEYJARPÓSTURINN fer frå S tykkishólmi til Flateyjar þegar eptir komu 
beggja aukapóstanna frá Arnarholti og Stað í Í, 2, 3. Á, 13, 14. og 15. ferð, og 

snýr aptur til Stykkishólms eptir sólahrings dvöl.
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SNÆFRLLSNESSÝSLUPÓSTURINN fer frá St ykkishólmi eptir komu aukapósts" 153 
ins frá Stað í Hrútafirði og fer um Grundarfjörð til Ólafsvíkur, og sömu leið 
aptur eptir 6 tíma dvöl. 

DALASÝSLUPÓSTARNIR eru þrír: 

a. 

b. 

Hinn fyrsti fer frá Stykkishólmi og svo tímanlega, að hann nái að Hjarðar 
holti og Stað áður en aðalpóstarnir leggja af stað þaðan vestur og norður, og 
snýr þaðan aptur til Stykkishólms eptir komu aðalpóstanna norðan og vestan. 

Annar fer frá Hjarðarholti í Dölum, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað 

frá Reykjavík og aukapóstsins frá Stykkishólmi fram Fellsströnd um Staðarfell 

og Skarðsströnd að Skarðsstöð; þaðan snýr hann aptur sömu leið að Hjarð- 

arholti í Dölum. 

Þriðji fer frá Skarðsstöð svo tímanlega, að hann sje kominn að Brunná 

áður en vestanpósturinn kemur þangað. Þaðan snýr hann aptur sömu. leið að 

Skarðsstöð. 

BARÐASTRANDARSÝSLUFÖSTARNIR eru fimm: 

a. 

b. 

€. 

ÍSA 
a il, 

Hinn fyrsti fer frá Bæ, í Króksfirði, þegar eptir að vestanpóstur er þangað 

kominn frá Hjarðarholti, fer um Gufudal, Vattarnes, Brjánslæk, 

Botn í Patreksfirði, Geirseyri og Sveinseyri að Bíldudal, og 
snýr aptur sömu leið að Bæ. 

Annar fer frá Sveinseyri í Tálknafirði, þegar eptir að aukapósturinn frá Bæ 

er þangað kominn á vesturleið, að Selárdal í Dalahreppi og snýr jafnskjótt 

aptur að Sveinseyri, og nær þar fyrsta aukapósti á leiðinni frá Bíldudal, 

sem þó eigi má bíða hans svo, að hætt geti orðið við að hann nái ekki aðalpóstinum 

á suðurleið í Bæ. 

Hinn þriðji fer frá Geirseyri í Patreksfirði, eptir komu fyrsta aukapósts þangað 

frá Bæ að Sauðlauksdal, og snýr þegar aptur til Geirseyrar. 

Hinn fjórði fer frá Flatey, í hvert skipti eptir komu Flateyjarpóstsins þangað frá 

Stykkishólmi, að Brjánslæk, og snýr aptur þaðan til Flateyjar. 

Hinn fimmti fer frá Bæ í Króksfirði eða Kleifum í Gilsfirði, eptir komu vestanpósts- 

ins þangað frá Ísafirði að Stað í Hrútafirði Eptir komu norðanpóstsins frá Akureyri 

að Stað fer hann þaðan aptur sömu leið að Bæ eða Kleifum, og sje kominn þang 

að áður en vestanpósturinn fer þaðan áleiðis til Ísafjarðar. 

FJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR eru ellefu. 

Hinn fyrsti fer frá Arngerðareyri daginn eptir komu vestanpóstsins þangað að 

sunnan að Meleraseyri og snýr þaðan, eptir eyktardvöl, aptur til Arngerð 

areyrar. 

Annar fer frá Ísafirði, þegar eptir konu vestaupóstsins þangað, um Veðrará 

og Holt í Önundarfirði, Gemlufell og Þingeyri í Dýrafirðiað Rafnseyri 

í Arnartirði; bíður þar eptir póstinum frá Bíldudal og fer svo sömu leið aptur til 

Ísafjarðar. 

Þriðji fer frá Veðrará, þegar eftir komu Rafnseyrarpóstsins þangað frá Ísafirði, 

til Flateyrar í Öunndarfirði. 

Fjórði fer frá Gemlufelli, þegar eptir komu Rafnsevrarpóstsins þangað frá Ísa- 

firði, að Mýrum í Dýrafirði. 

Fimmti fer frá Rafnseyri, þegar eptir komu póstsins þangað frá Ísafirði, til 

Bíldudals og snýr þaðan aptur, svo fljótt sem unnt er, til Rafnseyrar, samkv. 

auglýsing landshöfðingja 26. ágúst 1892 (Stj. tíð. 1892 B. bls. 168).
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, Sjötti fer frá Ísafirði, þegar eptir komu vestanpóstsins þangað, að Botni í 

Súgandafirði og snýr þaðan aptur, eptir eyktardvöl, tilÍsafjarðar. 

Sjöundi fer frá Ísafirði, Þegar eptir komu vestanpóstsins þangað, um Hnífs- 

dal að Hóli í Bolungarvík og snýr þaðan aptur, eptir eyktardvöl, sömu leið til 

Ísafjarðar. 

Áttundi fer frá Ísafirði, þegar aptir komu vestanpóstsins þangað, um ÁArnar- 

bæli að Tröð í Álvtafirði; stendur þar við 4 klukkustundir og fer síðan sömu 

leið aptur til Ísafj arðar. 

Níundi fer frá Ísafirði Þegar eptir komu vestanpóstsins þangað sjóveg til Snæ- 

fjalla; þaðan um Stað í Grunnavík að Hesteyri og, ef nægur tími er 

til, að Stað í Aðalvík og síðan sömu leið aptur til Isa fjarðar. 

Tíundi er frá Snæfjöllum, þegar eptir komu Hesteyrarpóstsins þangað frá Ísa- 

firði, í 1 — 4. og 12.— 15. póstferðað Unaðsdal ogsnýr þaðan aptur, eptir eyktar- 

dvöl, til Snæfjalla. 

Ellefti fer frá Hesteyri, daginn eftir komu póstsins þangað frá Ísafirði, í 1—3. 

og 13.— 15. póstferð, um Steinólfsstaði að Höfn á Hornströndum; stendur 

þar við hálft dægur og fer síðan um Hlöðuvík til Hesteyrar aptur. 

  

12. STRANDASÝSLUPÓSTARNIR eru þrír : 
a. Hinn fyrsti fer frá Stað í Hrútafirði daginn eptir komu norðanpóstsins þangað frá 

Reykjavík, fer um Borðeyri, Bæ, Prestbakka, Óspakseyri, Stóra- 

fjarðarhorn í Kollafirði, Kirkjuból, í Tungusveit, Kálfanes og 

Hólmavík í Steingrímsfirði um Skarð í Bjarnarfirði og K ú víkur við Reykjarfjörð 

að Árnesi í Tr jekyllisvík, eg snýr þaðan sömu leið að Stað í Hrútafirði. 

Annar fer frá Bæ í Króksfirði, eptir komu aðalpóstsins frá Ísafirði „um Trölla- 

tungu, Kirkjuból í Tungusveit að Stórafjarðarhorni og þaðan aptur 

sömu leið að Bæ. 

Hinu þriðji fer frá Stórafjarðarhorni svo tímanlega, að hann sje kominn að 

Kleifum í Gilsfirði fyrir komu vestanpóstsins þangað frá Ísafirði; þaðan snýr 

hann aptur sömu leið að Stórafjarðarhorni. 

13. HÚNAVATNSSÝSLUPÓSTARNIR eru fjórir: 
a. Hinn fyrsti fer frá Sveinsstöðum daginn eptir komu norðanpóstsins þangað 

frá Stað um Breiðabólstað, Klambra og Vesturhópshóla að 
Tjörn á Vatnsnesi og snýr aptur þaðan sömu leið að Sveinsstöðum. 

Annar fer frá Sveinsstöðum, eptir komu aðalpóstsins þangað að sunnan, að 

Ási í Vatnsdal, og snýr þaðan aptur að Sveinsstöðum. 

Hinn þriðji fer í 1—-5. ferð frá Sveinsstöðum, eptir komu aðalpóstsins að sunn- 

ann um Reyki á Reykjabraut og Auðkúlu í Svínadal að Guðlaugs 

stöðum í Blöndudal og þaðan aptur sömu leið að Sveinsstöðum, en í 

6.— 15. gengur póstur þessi frá Blönduósi. 

Hinn fjórði fer frá Blönduósi eptir komu aðalpóstsins þangað frá Sveins- 

stöðum um ÝYtriEy til Skagastrandarverzlunarstaðar, og eptir 

sólarhringsdvöl þar fer hann aptur að Blönduósi. 

14. SKAGAFJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR eru sex: 

a. 

b. 

Hinn fyrsti fer frá Víðim fri eptir komu norðanpóstsins þangað frá Stað um 

Mælifell að Goðdölum og sömu leið aptur að Víðimýri. 

Annar fer frá Víðim ýri, daginn eptir komu norðanpóstsins þangað frá Stað, um 

Reynistað, Sauðárkrók, arð í Hegranesi, Lón, Hofsós, Haga
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nes og Hraun tilSiglufjardar, og snýr aptur sömu leið eptir hálfsmánaðar- 

dvöl þar. 

Hinn þriðji fer frá Sauðárkróki eptir komu Siglufjarðarpóstsins frá Víðimýri 

að H vammi í Laxárdal, og snýr aptur til Sauðárkróks. 

Hinn fjórði fer frá Lóni eptir komu Siglufjarðarpóstsins þangað frá Víðimýri 

um Viðvík að Hólum í Hjaltadal, og snýr þaðan aptur að Lóni. 

Hinn fimmti fer frá Sauðarkróki svo tímanlega, að hann sje kominnað Víði mýri, 

áður en morðanpóstur fer suður um. Eptir komu hans frá Ákureyri snýr hann apt- 

ur sömu leið til Sauðárkróks og kemur við á Reynistað í báðum leiðum. 

Hinn sjötti fer frá Miklabæ í Blönduhlíð eptir komu aðalpóstsins á norðurleið um 

Frostastaði að Lóni. Eptir komu Siglufjarðarpóstsins frá Víðimýri snýr hann 

aptur sömu leið til Miklabæjar. 

EYJAFJARÐARSÝSLU ÞÓSTARNIR eru þrír, og fara allir frá A kureyri daginn ept- 

ir komu norðanpóstsins þangað frá Stað. 

ad. Hinn fyrsti fer um Tjörn í Svarfaðardal og Reyki í Ólafsfirði að Hraun 

um í Fljótum og snýr aptur þaðan eptir komu aukapóstsins frá Siglufirði sömu 

leið á Akureyri. 

Ánnar fer um Hrafnagil að Saurbæ í Eyjafirði og sömu leið aptur á Akur- 

eyri. 

Hinn þriðji fer um Grenivík í Höfðahverfi að Þönglabakka og sömu 

leið aptur á Akureyri. 

ÞINGEYJARSÝSLUPÓSTARNIR eru fimm: 
a. 

C. 

Hinn fyrsti fer frá Ljósa vatni eptir komu Seyðisfjarðarpóstsins þangað frá Á k- 

ureyri að Halldórsstöðum í Bárðardal, og snýr þaðan aftur að Ljósa- 

vatni. 

Annar fer frá Grenjaðarstað eptir komu aðalpóstsins frá Akureyri um 

Laxárdal að Skútustöðum og þaðan aptur um Reykjadal að Grenjaðar- 

stað. 

Hinn þriðji fer frá Grenjaðarstað, þegar er Seyðisfjarðarpósturinn er þangað 

kominn frá Akureyri, um Húsavík og Víkingavatn að Skinnastöðum 

og snýr aptur sömu leið að Grenjaðarstað, og skal hann ná Seyðisfjarðarpóst- 

inum á leið til Akureyrar. 

Hinn fjórði fer frá Vopnafirði daginn áður en Seyðisfjarðarpósturinn á að fara 

frá Akureyri, um Bakka, Sauðanes, Svalbarð og þaðan beint að 

'Skinnastöðum; mætir þar hinum þriðja aukapósti (frá Grenjaðarstað) og snýr 

þá aptur sömu leið til Vopnafjarðar. 

Hinn fimmti fer frá Raufarhöfn um Grjótnes ogPresthóla að Skinna- 

stöðum svo tímanlega að hann verði þangað kominn fyrir komu aukapóstsins frá 

Grenjaðarstað og Vopntiirði og snýr aptur til Raufarhafnar þegar eptir komu 

umgetinna aukapósta af Skinnastað. 

MÚLASÝSLUPÓSTARNIR eru átta: 

a. 

b. 

Hinn fyrsti fer frá Egilsstöðum þegar eptir komu Eskifjarðarpóstsins þangað á 

austurleið til Seyðisfjarðar og fer þaðan aptur sömu leið til Egilsstaða. 

Annar fer milli Seyðisfjarðar og Vopnafjarðar. Hann fer frá Seyðis- 

firði svo tímanlega, að hann sje kominnað Egilsstöðum, áður en Eskifjarðar 

pósturinn kemur þangað á austurleið. En þegar hann er þangað kominn, heldur 

aukapósturinn áfram um Hjaltastað, Kirkjubæ í Hróarstungu, Sleðbrjót- 

é fa
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Jökulsárhlíð og Torfastaði á Vopnafjörð, og snýr aptur þæðan eptir sólar 

hringsdvöl sömu leið á Seyðisfjörð. 

tc. Hinn þriðji fer frá Seyðisfirði eptir komnu aðalpóstsins þangað frá Akureyri 

um Stakkahlíð að Bakkagerði í Borgarfirði og sömn leið aptur til Seyð- 

isfjarðar. 
d. Hinn fjórði fer sömuleiðis frá Seyðisfirði þegar eptir komnu aðalpóstsins þang- 

að frá Akureyri að Brekku í Mjóafirði, og snýr þaðan aptur til Seyðisfjarðar. 

e. Hinn finmtiferfrá Egilsstöðum þegar eptir komu aðalpóstanna á austurleið, yfir 

Lagarfljót um Ás í Fellum að Val þjófsstað, og þaðan aptur austan Lagarfljóts 

um Hallormsstað að Egilsstöðum. 

f. — Hinn sjötti for frá Skjöldólfsstöðum þegar eptir komu aðalpóstsins þangað 

frá Akureyri að Brú í Jökuldal og sömu leið aptur að Skjöldólfsstöðum. 

g. Hinn sjöundi fer frá Eskifirði þegar eptir komnu aðalpóstsins „þangað frá Borgum 

nm Búðareyri við Reyðarfjörðog Búðir í Fáskrúðsfirði að Stöð í Stöðvarfirði, 

og sömu leið aptur á Eskifjörð. 

Hinn áttundi fer sömuleiðis frá Eskifirði þegar eptir komu aðalpóstsins þangað 

frá Borgum, að Nesi í Norðfirði, og snýr þaðan aptur á Eskifjörð. 

SKAPTAFELLSSÝSLU PÓSTURINN fer frá Kirkju bæjarklaustri þegar eptir 

komu aðalpóstsins þangað frá Odda, um Borgarfell í Skaptártungu að Mýrum í 

Álptaveri og snýr þaðan aptur sömn leið að Kirkjubæjarklanstri. 

VESTMANNAEYJAPÓSTURINN fer frá Odda að Ljótarstöðum daginn eptir 

komnu  aðalpóstsins frá Reykjavík, og snýr þegar aptur að Odda. Þegar  póststaskan 

kemur frá Vestmannaeyjum að Ljótarstöðum, skal henni komið svo snemma að Odda, að 

hún komist á aðalpóstinn á leið hans til Reykjavíkur. 

RANGÁRVALLASÝSLUPÓSTARNIR eru þrír: 
a. Hinn fyrsti fer frá Þjórsárbrúnni, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá 

Reykjavík, að Fellsmúla á Landi, og snýr þaðan aptur að Þjórsárbrúnni. 

b. Annar fer sömuleiðis frá Þjórsárbrúnni jafnsnemma hinum síðastnefnda, um Há 

Háfshverfi og Hábæ í Þykkvabæ að Grímsstöðum í Vesturlandeyjum og snýr 

aptur sömu leið að Þjórsárbrúnni. 

c. Hinn þriðji fer frá Odda, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, um 

Stórólfshvol að Teigi í Fljótshlíð, og þaðan aptur sömu leið að Odda. 

ÁRNESSÝSLUPÓSTARNIR eru fjórir: 
a. Hinn fyrsti fer frá Kotströnd í Ölfusi þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá 

Reykjavík að Úlflj jótsvatni í Grafningi og snýr þaðan aptur að K ot- 
strönd. 

b. Annar fer frá Hraungerði sem fyrst eptir komu aðalpóstsins frá Rey av, um 
Arnarbæli í Gríms snesi og Mosfell að Torfastöðum í Biskups 
tungum, og þaðan aptur sömu leið að Hraungerði. 

ce, Hinn þriðji i fer sömuleiðis frá Hraungerði, sem fyrst eptir komu  aðalspóstsins 
frá Reykjavík, um Ólafsvelli og Reyki á Sk eiðum að Stóranúpi og 
þaðan aptur sömu leið að Hraungerði. i
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d. Hinn fjórði fer og frá Hraungerði, sem fyrst eptir komu aðalpóstsins frá 153 

Reykjavík, ofan á Eyrarbakka, og snýr þaðan aptur daginn eptir að Hraun 

gerði. 

Fardagur póstanna frá endastöðvum póstleiðanna er fast ákveðinn við þá daga, sem 

hjer ern nefndir, þannig að við böggul- og peningasendingum er ekki tekið lengur en til kl. 

7 daginn áður. 

Reykjavík 23. nóvbr. 1898. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi 

Magnús Stephensen. 

Jon Magnússon.



244 

påstgufuskipanna millum 

Feråa 
Kaupmannahafnar 

  

  

  

  

    

  
  

Frá Kaupmannahöfn 

I. 2. 3. #6 108. 
Laura | Vesta | Laura | Laura | Thyra | Vesta | Laura | Thyra 

frá Kaupm. höfn. . | 15. jan. | l.marz| 5. marzi 15. apríl 25. apríl 14. maí | 28. maí| 11. júní 
— Leith ..... 198. —| 5. — | 9. — | 19. — | 29, — | 18. — | 1. júní 15. — 
— Ttangisvogi.. I ll. — | 21. — | „120. 17 — 
— Þórshöfn. ... 2. jan. (12. — | 22, -- i 121.  — 

- Klakksvík. .. 3. — 13. 23. - 22. I. — 
Sernfirði 9. marz SERA 
Fáskrúðsfirði 9. 24. maí 
Eskifirði. . .. 10. 24, me 
Nordfirdi 10. — | | | BN ser | res | 20. juni — Seydisfirdi 112%, — | | | | 25. mai! … … | 21, — 

— Vopnafirði 13. — | | | . | 21, — — Husavik | 14. — | | | mer ner | mee ke ] 29, mm 
— Eyjafirði „1 — |... | | | 27. maf| … … | 24. — — Siglufirði (17, — |... | rue er fre lue ser 
— Saudaårkråki . … | 18 — |... „| | | 28. maí| ... |... | 24. júní 
— Skagaströnd.. „119. — „|. | |. | 25. — 
— Blönduósi 19. — | | dj. |. — Borðeyri |. | | 1. É… |. 
-— Reykjarfirdi. . | 20. marz | | BE mee ses lee 
— Isafirdi 1 22, — | | „| 30. maí | 26. júní — Önundarfirði | 93. — | | Ll | … — Dyrafirdi. 93. — | | 30. maí | 
—- Arnarfirði . ' 24. | ns 
— Patreksfirði .. | 25. — | 1 | SR ker — Flatey ' 26. | Dee ke | 27. juni 
-— Stykkisholmi . FF .…… … | 27. mee eee foer er Te. ] 8]. mai 2 — 
í Reykjavík 28. jan.) 29. mara 17. marz 26. apríl 4. maí) 2. júní) 5. júní 28. júní 

TT Fr | | | 
Til Vesturlandsins | | | | Frá Reykjavík 1. febr. |. | 6. mai! . 9. juni| … 
— Stykkishålmi . | | |. vær 10. — | … 
— Flatey RA | „1. 7 — | 10. - | 
— Patreksfirði .. 2. febr. „1. | 8 — |. ll. — | … 
— Arnarfirði 3. — | 19. — 11. — |... --- Dýrafirði 4. — (9. — |. 12. — | … — Önundarfirði 5. — | (10. — | 12. — |. á Ísafirði 6. — (ll. — | 13. juni …   
  

Aths. 1. Fjelagið áskilur sjer að mega skipta um skip. 
Aths. 2. Burtfarartími frá Kaupmannahöfn og Reykjavík er fast ákveðinn, og fara skipin frá 

Kaupmannahöfn kl.9 árdegis, en frá Reykjavík kl. 6 síðdegis. Að því er millistöðv- 
arnar snertir er sá tími tiltekinn, er skipin mega fara í fyrsta lagi, en farþegar



áætlun 
Leith, Færeyja og Íslands. 

154 

  

til Íslands. 
  

  

  

  
  

  

  

  
  

9. | 10. li. 12. | 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

Botnia! Vesta Laura | Botnia! | Laura Vesta Thyra Laura Vesta Laura 

20. juni 1. juli 9. júlí | 30. júlí í 13. ág. | 8, sept.! 15. sept.i 26. sept. 13. okt. 15. nóv. 
2. — 5. -— | 13. — | 3. åg. | 17. —— | 12, -— | 19. — | 30. — | 17. (19. — 
AR rue … IB. ms mn 119 me ef 2. okt. ……… … | 21. — 
26. juni T, — | 16. — 5. ág. | 20. — | i4.sept. … 3. — { 19. okt. 22. — 
27. — … | 16. —, 62 — | 21. — … 4. —- 23. — 

9. júlí | see nes 
10. — se | 22. okt. 
11. — 14. åg, 16.sept.| ... 23. — 
ll. — FEED BRUNI fore eee 23. — 
12. — 15. ag. ' 17. sept.) 24. sept. 24. — 

3. — SAR | 24. — 
14. — 16. åg. | | me ute (25. — 
16. — 18. — | 26. sept.| ... | 27. — 
16. — | | ul 27. — 
17. — . 1 19. åg. | 28. — 
17. — | 19. — BAR 28. - 
18. — | 27. sept. 

20. — RN FR ser 29. okt 
(21. — … | 21. åg. |. 29. sept. 31. - 
| 21. — | | FERÐ 
| 22. — … | 21. åg. |. | | ' 81. okt. 
| 22. — mee SR | | | 
| 23. —- me ur fu | | 
| 23. — LIL EL | AU 

mee | — ser re | 22. Ág. mee free | 30. sept. | ss see | see rer feer eee 
30. juni | 25. júlí | 20. júlí | 24. — | 24. åg. | 20. sept.! Í. okt. 8. okt. | 2. nóv. 27. nóv. 

| — 

2. júlí 12. okt. 
vi 13. — 

„4 — 

4. júlí | 16. — 
5. — |. | . | 17. — 

6. juli | | . | 19, okt. 
  

" Eða viðlíka farþegaskip. 

2) Þaðan heint til Reykjavíkur, kemur þar 9. ágúst, fer þaðan aftur 12. 

Eskifjarðar. 

mega vera við því búnir, að það kunni að verða síðar. 

allra stytzt, verði þangað annars komizt fyrir veðurs sakir eða íss. 

ágúst sunnanum land til 

Viðstaðan á millistöðvunum er höfð sem
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Frå Islandi til 
  

    

1. 2. 3. | 4. 5. 6. 7 8. 

Laura Vesta Laura | Laura Thyra | Vesta Laura | Thyra 

Frá Vesturlandi | 
Frá Ísafirði. Ttebr Bi. 4 júní 
— Dýrafirði 
— Arnarfirði 
— Patreksfirði 
— Flatey . 

— Stykkishólmi „|. re rr 
á Reykjavík . . 9. febr 00 l5.maf í... 16. júní 
  

frá Reykjavík . .Å 12. febr. 4. april! 23, marz' 1. mal ; 19. mai 7. juni | 19, jåni 2. júlí 
— Stykkishólmi en see | DB, mm | í (AA 
— Flatey he me BD. — 

- Patreksfirði .. … 5 6. — 

— Årnarfirdi 6. 
— Dýrafirði mær ' 
— Önundarfirði | T — eee DE see ere ere nes 
— Ísafirði | jún 4 júlí 
—- Reykjarfirði … | | AR 
— Borðeyri | |. 
— Blönduósi . júlí 
— Skagaströnd . 10. apríl 

Go 

— Sauðárkróki „|... ss 11 — me see eee ele] 10, juni 6. júlí 
— Siglufirði — |... | 5 =

 
Ro
 

' i i 

T
C
 

— Eyjafirði 2 ses | 14 mm se eee eee ne 13. juni 
— Husavik . .{.. … | 14. — … 
— Vopnafirði. „|... 415. 4 
— Seyðisfirði. .|.. „17. 92 lE 

- Norðfirði a see TE mn see ne re eee ke er vre sen Posen nus fonee 
— Eskifirdi . |. 12 se me 0 28. MAL A 9. 
— Fåskrudsfirdi . |... ss | 188 mm see eee me Tree ke ke es 
—- Berufirdi (18 — | ve 15. júní 

T
r
 .Juni …… .… 8. juli 

. mm AR 9. -— u 

  

  —- Klakksvík . „| 15. febr.) ... … | 26. marz 4. maí ð. 22. Júní 
Þórshöfn . .f 16. — | 20. april, 27. — | 4. 26. | 22. — 

- Trangisvogi .þ.. DL see see peer es] BEL mm Tee ke 
—- Leith . . .1 19. febr. 23, april, 30. — 8. — | 29, mar | 19. juni 26. — 13. juli 

í Kaupmannahöfn | 24. febr. 28. — 4. april; 12. —- 3. júní; 23. - 30. juni, 18. — 
  

Aths. 3. I Vestmannacyjum er komið við í hverri ferð sunnan um land, út og utan, 
ef kringumstæður leyfa. Eptir komn skipanna frá Kaupmannahöfn til Reykjavíkur 
verður auk þess farið til Hafnarfjarðar, ef skipið hefir nægan flutning þang- 

að. Í sömu ferðum og með sömu skilyrðum fer skipið til Akraness, ef kring- 

umstæður leyfa og næg ástæða þyki, nema ekki í 12. ferð. 

Aths. 4. Með skipunum, som fara norður um land, verður því að eins tekið við flutningi til 

Reykjavíkur, ef rúmið verði eigi fyllt flutningi til annara hafna á Íslandi.



Kaupmannahafnar. 

  

  
  

  

  

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

Botnia Vesta | Laura | Botnia | Laura Vesta Thyra Laura Vesta Laura 

Te. Juli | see mee rer er 21. okt. 

| 

9. juli | .. | 23. okt. 

12. juli | 29, júlí | 26. júlí | 28. åg. 29. åg. | 24. sept. 9. okt. 26. okt 9. nov. 4. des. 
en 0 — 80. — … | | 
… 1 80. 90 — 
… 1 BT. mm se ser free 

. 31. — BR uke 
FRA 1. ág | 31. ag. 
. 1. mr ... | ... ss. … s…… 

… 3. - … 1. sept. 12. okt. 
er me 3. — … RN 13. - 

… 5. — |. . FAS 14. okt 
… 5. — . . l. sept. 15. — 
… 6. — |. 2 — 16. — 

T. — RF 17. — 
9. — 4. sept. 20. — 
9. — 4. — 20. - 

… 10. mm eee er 0 . ou 21. — 
FERÐ 11. — FR . 5. sept. 23 | 

ll. — . … 23. — | 
. mm 1 — | ð. sept. 24. — | 
a. 12. — . - . 24. - 

15. jul | … 29, juli .. … 7. sept. 27. sept. 29. okt.| 12. nóv.i 7. des 
16. — 14. åg. 29. — 1 . 8. — 27. — 30. — | 13. — 3 

| „30. — … … BR KRR 14. 9. 
19. júlí 1. ág 2. ág. 2. sept. 11. sept. sept. 30. okt. 2. nóv. 17. 12. 
23. — | 22, — 6. åg. 6. —  — . okt. 4. nóv 6. 21 IR. 
  

Ahts. 5. Banni ís eða veðrátta skipunum fyrirhugaða leið, verða farþegar, sem ætla á einhvern 

stað, sem ekki verður að komizt, látnir fara á land á næstu höfn, sem komizt verð- 

ur inn á; vilji þeir heldur verða með skipinu til annarar hafnar, mega þeir það. 

Fargjaldi verður engum skilað aptur, þegar slíkt kemur fyrir, og fæðispeninga verða 

tekst til, 

ráða skipstjórar, hvort þeir skipa honum á land á næstu 

farþegar að greiða, meðan þeir eru með skipinu. Þegar þannig verður 

farið eins með flutning, og 

höfn, sem komizt verður inn á, eða hafa hann með sjer lengra og skila honum í 

apturleiðinni. 

ROK 
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Styrkveitingar úr landsjóði. 

samkvæmt fjárlögunum fyrir 1898 og 1898, 13. gr. B. VI. b. 1. 

Til barnaskóla í sjóþorpum og verzlunarstöðum öðrum en kaupstöðum var með brjefi 

landshöfðingja, dagsettu 27. oktbr, 1898, veittur þessi styrkur fyrir s. á.: 

1. Barnaskóla í Vestmannaeyjum... 2... ver er ne kr. 264,00 

2. 0 ———— — Þykkvabæ mee ren ken ken ken ere eee nes 128,00 

3. ——— Eyrarbakka RASS ken ken kue —  192,00 

4 -——- — Stokkseyri rr... 160,00 

5. Grindavik SAFARI RNA — 180,00 

6. ——— — Útskálum 0 — 208,00 
T. cm — Leiru RN — 80,00 

8. —— - Keflavík renen kerner er re rr 96,00 

9 ——- Njarðvík se sun meeen renere ren ker — 104,00 

w-
 

| 

| 
| 

0. —— å Vatnsleysustrånd åd ss see ek ek er 216,00 

11. ——. I Gardahreppi .. su sea eee mee een kue — 464,00 

„12.  ——— — Bessastaðahreppi GG 0 0 mee me. 168,00 

13. ———- —- Seltjarnarneshreppi 20 su see see ker — 416,00 

14. ——-—-. á Skipaskaga 4 16,00 

15. — í Ólafsvík = 860,00 
16. — á Sandi eee eee ere rer ere eee rr 256,00 

17 — í Stykkishólmi NR RRRR —  320,00 

18. — Bildudal rn — 176,00 

e 
to >
 —— á Þingeyri BR A … — 160,00 

„—— í Hnífsdal... a. — 192,00 

21. — - Hólshreppi ... ... see eee mer eee ree — 112,00 

22, — - Sudavikurhreppi mee eee ken ken ere rer es 136,00 

23. ———  áSauðárkróki ... 00 see mee eee ken ver — 160,00 

24 —  — Siglufirdi .…… 2... 0... — 160,00 

25. -——— — Húsavík RN — 112,00 

26. —— — Eskifirði ... nn. — 184,00 

27. -—— — Reyðarfirði ... 0 ss 000 mee mer ker — 80,00 

Alls: kr. 5,500,00 
Veitt embætti og syslanir. 

8. nóvbr. var læknir Siyurdur  Prilsson allramildilegast skipadur hjeradslæknir i 9, 

læknishjeradi. 

22. nóvbr. var verzlnnarstjóri Olafur Davíðsson af landshöfðingja skipaður pósta. 

greiðslumaður á Vopnafirði. 

S. d. var Búi Ásgeirsson af landshöfðingja skipaður  póstafgreiðslumaður á Stað í 

Hrútafirði. 

S. d. var hreppstjóri „Jóhannes Ólafsson af landshöfðingja skipaður póstafgreiðslumað- 

ur á Þingeyri við Dýrafjörð. 

S. d. var ekkjufrú Ælizabet Jónsdóttir af landshöfðingja skipuð póstafgreiðslukona í 

Bæ í Króksfirði.



Stjornartidindi B 11. 249 

Utkomið í A-deild Stjórnartíðindanna: 

Auglýsing um  verelunar- og siglingasamning milli konungsríkisins Danmerkur 
og konungsríkisins Belgíu, undirskrifuð at ráðgjata Islands 26. oktbr. 1898 (A. 
nr. 17, bls. 64—81), 

Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjarvist 
konungs, undirskrifuð af konungi 12. nóvbr. 1898 (A. nr. 20 (18), bls. 82.- 83). 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir Suðuramtinu og Vesturamtinu 
um greiðslu barnsfúlgu. — Í þóknanlegum brjeftum, dagsettum 30. mar og 14, 
juli þ. á., hafið þjer, herra amtmaður, látið mjer í tje umsögn yðar um áfrýjun 
Ytri- og Innri Akraneshrepps á úrskurði Yðar, dagsettum 23. april f. á, um 
meðlagsgreiðslu Þórðar nokkurs Bjarnasonar með óskilgetnu barni Þórunnar Pje 
ursdóttur, Sigurði Markúsi, og skyldu Akraneshreppanna til að inna af hendi hið 
ógoldna meðlag, sem fjell í gjalddaga 5. septbr. 1895. Hafa hreppsnefndirnar í 
umgetnum hreppum krafizt þess að úrskurður yðar í máli þessu verði úr gildi 
feldur. 

Málsvextir eru þannig. 

Eptir að þjer samkvæmt beiðni hreppsnefndarinnar í Grimsneshreppi 
Árnessýslu höfðuð 5. septbr. 1895 gefið út þann meðlagsúrskurð, að Þórður nokk- 
ur Bjarnason skyldi greiða 40 kr. árlega með áðurnefndu óskilgetnu barni Þór- 
unnar Stefánsdóttur, er sveitlæg er í Grímsneshreppi, Sigurði Markúsi, frá 2. 
Júlí 1894 að telja, þangað til barnið væri orðið 16 ára að aldri, senduð þjer sama 
dag úrskurð þenna sýslumanninum í Gullbringu. og Kjósarsýslu, til birtingar 
fyrir hlutaðeiganda barnsföður, með því að þá var ætlað að hann ætti heima í 
Grindavíkurhreppi þar í sýslu. Jatnframt lögðuð þjer fyrir nefndan sýslumann, 
að innheimta ársfúlguna til 2. júlí næst áður, 40 kr. hjá hini ætluðu dvalar- 
sveit hans, Grindavíkurhreppi, ef barnstaðirinn greiddi eigi góðfúslega fúlguna, 
enda hafði hreppsnefndin í Grímsneshreppi í brjefi frá 20. júlí s. á. beðið sýslu- 
mann sinn að hlutast til um að meðlag það, er amtið gerði barnsföðurnum að 
greiða með hinu áðurnefnda óskilgetna barni, yrði heimt hjá dvalarhreppi hans 
eða framfærsluhreppi, ef hann greiddi það eigi sjálfur. Þegar til átti að taka, 
kom það í ljós, að Þórður þessi Bjarnason hafði eigi átt heimili í Grindavíkurhreppi 
næstliðin 3 ár, og voru síðan árangurslaust gjörðar tilraunir til að spyrja upp 
dvalarstað hans eða framfærslusveit, þangað til loksins fjekkst viðurkenning frá 
hreppsnefndunum í hinum forna Akraneshreppi, dagsett 20. nóvbr, 1896, um að 
nefndur Þórður væri þar sveitlægur. Jafnframt undirgangast hreppsnefndirnar 
í nýnefndum hreppi að greiða áfallið meðlag fyrir árið frá 2. júlí 1895 til 2. 
Júlí 1896 og áfallandi meðlög, en neita aptur á móti að greiða Griímsneshreppi 
meðlagið fyrir árið frá 2. júlí 1894 til 2. júlí 1895, með því að krafa um greiðslu 
þess meðlags hafi eigi komið til nefndanna fyrr en meira en ár var liðið frá því, 

27. dag desbrm. 1898, 
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155 er hún fjell í gjalddaga. Hafið þjer, herra amtmaður, eins og áður er á vikið, Í 

13. desbr. úrskurði yðar um málið 23. april f. á., af ástæðum þeim, er þar eru tilfærðar, á- 

kveðið að hinn forni Akraneshreppur skuli greiða hina umþrættu barnsfúlgu frå 

2. júlí 1894 til 2. júlí 1896. 

Það er nú að vísu svo að krafa af hálfu Grímsneshrepps um hina um- 

ræddu ársfúlgu kom eigi til hreppsnefndanna í Akraneshreppum fyr en meira 

en ár var liðið frá því er hún fjell í gjalddaga, en um þetta verður eigi kennt 

hreppsnefndinni í Grímsneshreppi, því að hún leitaði í tíma aðstoðar yfirvaldanna 

til að ná hinu umrædda meðlagi, og virðist því eigi eiga að bíða neinn halla 

við það, þótt svo mikill tími gengi í það að hafa uppi á dvalarsveit eða fram- 

færslusveit nefnds barnsföður, að ársfúlga sú, er um er að ræða, gat eigi orðið 

heimtuð fyr en meira en ári eptir að hún var fallin í gjalddaga, og þar sem af 

hálfu Akraneshreppa eigi hefir verið hreyft neinum mótmælum gegn gildi kråf- 

unnar, öðrum en þeim, að hún hafi komið of seint fram, virðast þeir eigi geta 

komizt hjá því að greiða margumrætt ársmeðlag, 

Því ber að staðfesta framangreindan úrskurð yðar í þessu máli, frá 23. 

april f. á, 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegrar 

leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Úrskurður amtsins (brjef til sýslumannsins í Borgarfjarðar. og Mýrasýslu, dags. 23. 

apríl 1897). 

Sýslumaðurinn j Árnessýslu hefir í brjefi, dags. 8. f. m., með fylgiskjölum, samkvæmt 

beiðni yðar, velborni herra sýslumaður, í brjefi til hans, dags. 10. des. f. á, og áskorun 

hreppsnefndarinnar í Grímsneshreppi, lagt undir úrskurð amtsins spurninguna um, hvort hinn 

forni Akraneshreppur, sem hefir viðurkennt sveitfesti Þórðar nokkurs Bjarnasonar, er sam- 

kvæmt amtsúrskurði, dags. 5. sept. 1895, á að greiða 40 kr. árlega með óskilgetnu barni 

Þórunnar Pjetursdóttur frá Minniborg í Grímsneshreppi, Sigurði Markúsi að nafni, frá 

2. júlí 1894 að telja, þangað til það væri orðið 16 ára að aldri, væri skyldur til að greiða 

ársfúlguna eptir nefndum úrskurði frá 2. júlí 1894 til 2. júlí 1895, að upphæð 40 kr., en 

hreppsnefndirnar í Ytri- og Innri Akraneshreppum hafa færzt undan því, að borga upphæð 

þessa vegna þess, að hún hafi eigi verið heimtuð af þeim fyr en meir en ár hafi verið liðið 

frá gjalddaga hennar. Aptur á móti hafa hreppsnefndirnar lofað að borga síðar áfallnar og 

áfallandi ársfúlgur eptir því, sem með þyrfti. 

Út af þessu er svolátandi úrskurður lagður á þetta mál. 

Jafuskjótt eða sæma dag og amtið gaf út hinn fyrnefnda úrskurð, sem sje 5. sept. 

1895, sendi það sýslumanninum í Gullbringu- og Kjósarsýslu úrskurðinn til birtingar fyrir 

Þórði Bjarnasyni, sem álitinn var að eiga heimili á Járngerðarstöðum í Grindavíkurhreppi, og 

krafðist þess um leið fyrir hönd Gríinsneshrepps, að hreppsnefndin í Grindavíkurhreppi greiddi 

þegar af hendi ársmeðlagið til 2. júlí 1895, ef Þórður Bjarnason eigi borgaði það góðfúslega, 

þegar úrskurðurinn yrði birtur honum. Það reyndist þá svo, að Þórður hafði yfirgefið heim- 

ili sitt í Grindavíkurhreppi fyrir 3 árum, og síðar eigi verið þar öðruvísi en sem útróðrar- 

maður öðru hvoru á vetrarvertiðunum. Síðan hefir verið gjörð rækileg gangskör að því, að 

leita uppi annaðhvort vistarsveit eða framfærsluhrepp Þórðar þessa Bjarnasonar, og þegar 

áðurnefnd framfærslusveit hans loksins fannst, var liðið ár frá því ársfúlgan til 2. júlí 1895 

var fallin í gjalddaga.
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Að vísu er það nú svo, að innheimtu var krafizt hjá yfirvaldi eða fógeta á hinu 

umrædda ársmeðlagi áður en ár var liðið frá gjalddaga þess, eins og frá er skýrt að framan, 

auk þess sem öll viðleitni var síðar viðhöfð til þess, að hafa uppi á vístar- eða framfærslu- 

sveit Þórðar Bjarnasonar, og eptir þeim reglum, sem hingað til hefir verið fylgt, og sem 

styðjast við ýms stjórnarbrjef frá fyrri og síðari tímum, svo sem kansbr. 30. ágúst 1834, 

dómsmálastjórnarbrjef 24. maí 1855 og 4. sept. 1888, hefir það verið álitið nægilegt til þess 

að hindra fyrning á lögtakskrapti kröfu, sbr. opið brjef 28. okt. 1805 og 2. gr. laga 16. des. 

1885, um lögtak og fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar, að hlutaðeigandi hefði innan 

árs frá gjalddaga kröfunnar beðið yfirvaldið um innheimtu á áföllnu meðlagi, en samkvæmt 

hæstarjettardómi 1. sept. f. á., sem staðfesti fógetaúrskurð og yfirrjettardóm, á lögtaks- eða 

innheimtubeiðnin að vera komin í tæka tíð, innan árs frá gjalddaga, til þess fógeta, sem eptir 

atvikum á að framkvæma lögtakið, það er að segja til fógeta á þeim stað, þar sem sá dvelur, 

er lögtaks er krafizt hjá. — Samkvæmt þessu ætti framfærslusveit Þórðar, hinn forni Ákra- 

neshreppur, að vera laus við að greiða hina umræddn fúlgu, vegna þess að lögtaks eða inn- 

heimtu eigi hefði verið krafizt í tíma hjá rjettu yfirvaldi, svo hlutaðeigandi hreppsnefndir 

væru útilokaðar frá að beita þeim þvingunarmeðulum, sem löggjöfin um meðlög með með 

óskilgetnum börnum yfir höfuð heimilar, sbr. það, sem tekið er fram í 3. gr. laga 24. jan. 

1890, um meðgjöf með óskilgetnum börnum o. fl, að því leyti, er snertir rjett framfærslu. 

sveitarinnar gagnvart barnsföður. 

En þess ber að gæta, að í sömu lagagrein er einnig ákveðið, að meðgjöf af hálfu 

föður óskilgetins barns, sem greidd hefir verið af sveitarsjóði, telst fátækrastyrkur veittur 

föðurnum, og í lögum 4. nóv. 1887, um sveitarstyrk og fúlgu, er enn fremur svo fyrirmælt, 

að sá, sem þegið hefir sveitarstyrk, sje skyldur að endurborga hann sveitinni, sem aðra skuld, 

sem tekin verður lögtaki samkvæmt áðurnefndum lögum, 16. des. 1885, þótt ár sje liðið, 

þegar lögtaksbeiðnin kemur fram.  Akraneshreppur hinn forni missir því einkis í, þótt hann 

greiði hina umræddu ársfúlgu til 2. júlí 1895, sem Þórður Bjarnason á að inna af hendi með 

áðurnefndu óskilgetnu barni Þórunnar Pjetursdóttur frá Minniborg, og hefir hreppurinn hinn 

sama aðgang að föðurnum, sem hann hefði haft, ef sagt hefði verið til kröfunnar innan árs 

frá gjalddaga, eða lögtaks eða innheimtu verið krafizt í tíma hjá  rjettu yfirvaldi, að því 

undanteknu, að meðlagið eigi verður afplánað, en það er hvorttveggja, að þetta þvingunar- 

meðal hefir aldrei að minni vitund verið notað gagnvart feðrum óskilgetinna barna hjer á 

landi, enda verður því eptir vorum lögum eigi beitt nema að því leyti, er snertir meðlög 

með óskilgetnum börnum, þar til þau eru 10 ára að aldri, þar sem tilsk. 6. des. 1839 eigi 

gildir hjer á landi, og þar að auki eigi, nema getuleysi föðursins verði álitið svo vaxið, að 

honum sjálfum verði kennt nm örbirgð hans, sbr. umburðarbrjef kansellísins 10. júní 1828. 

Samkvæmt framangreindu hefir hinn forni Akraneshreppnr rjett sinn óskertan til 

þess að innheimta hina umþráttuðu ársfúlgu hjá barnsföðurnum með lögtaki, og er því hjer 

með úrskurðað, að hann fyrir hönd fyrnefnds Þórðar Bjarnasonar greiði Grímsneshreppi árs- 

fúlguna til 2. júlí 1895 með áðurnefndu óskilgetnu barni Þórunnar Pjetursdóttur, að upphæð 

40 kr., samkvæmt meðlagsúrskurði amtsins, dags. 5. sept. 1895. 

Jafnframt því að tilkynna yður þetta, velborni herra sýslumaður, yður til leiðbein- 

ingar og birtingar fyrir hreppsnefndunum í Ytri og Innri Akraueshreppum, skal jeg þjón- 

ustusamlega mælast til þess, að þjer sjáið um fullnustu úrskurðar þessa. 
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld landsbankans 1897, 

Tekjur: 

kr. a kr. a 
I sjóði 1. janúar 1897 44 29 
Borgað af lánum: 

å, Fasteignarvedslån 2 158377 00 
b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán , . ...8.0.0.., , 217703 61 

. Handvedslån. . . . . . ER 14520 00 
a. Lán gegn ábyrgð sv eita- og - bæj jarfjelaga 0, fl. . 6553 05 

Accreditiv lán 0 B4983 65 432137 31 
Vixlar innleystir 2 560858 19 
Å visanir innleystar , . . FA 71950 19 
Frá landssjóði í nýjum seðlum 0... 40000 00 
Vextir: 

a af lánum . . FA 59435 64 
(Hjer af er áfallið fy rir lok reikningstíma- 
bilsins . . nu er , 0. . 29283178 95 
Fyrirfram greiddir vextir fyrir síðari 
reikningstímabilið „ . . . ... . 37056 69 

59435 64) 
b. af skuldabrjefum Reykjavíkurkaupstaðar . . . 56 00 
c. af kgl. rikisskuldabrjefum og öðrum erlendum 

verðbrjefum 17281 33 16772 97 
Disconto se eee TTT 8195 78 
Tekjur i reikning Landmandsbankans fyrir seldar ávísanir o.fl) 820668 39 J (a) 

  

Erlend verðbrjef seld fyrir . . . FNF 606 00 
Seldar fasteignir tilheyrandi bankanum. NR . … 23000 00 
Tekjur af fasteignum bankans . 8 1 BR 1882 91 
Innheimt fje fyrir aðra 2 3896 74 
Tekjur fyrir varasjóð fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur , , . .. 1975 00 
Innlög å hlaupareikning . . ..... 687975 43 
Vextir fyrir 1897 2 0 1827 62 679803 05 
Innlög með sparisjóðskjörum  . ......, 1076382 98 
Vextir fyrir 1897. 2 2 . 344353 47 1110818 45     
Ýmislegar tekjur. FR 3486 92 
Til jafnaðar móti gjaldlið 19 eee BA 6067 60 

Tekjur alls 3956548 72 
Gjöld: 

Lán veitt: kr. a. kr. a, 
a. Fasteignarveðslán . 2... . . 255141 00 
b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán .„ .. 345127 08 

Flutt  600268 08
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14. 

15, 

16. 

17. 

18. 

19. 

kr. a. kr. a. 
Fluttar 600268 08 

c. Handveðslán . ., „1420 00 

d, Lån gegn ábyrgð sv eita- og  bæjarfjelaga of. 4700 00 

e. Accreditivlán eee eu er, 24983 65 681371 73 

Vixlar keyptir 2 36236 7 

Åvisanir keyptar . .. NF 19044 14 

Skilað landssjóði í ónýtum seðlum oe a. 40000 00 

Útgjöl d í reikning Landmandsbankans í Kaupmannahöfu … 574209 33 

Keypt erlend verdbrjef fyrir . . , RS 3693 50 

Keypt skuldabrjef Reykjavíkur kaupstaðar FA 200 00 

Fasteignir keyptar fyrir  . . RN 12000 00 
Borguð skuld hvílandi á einni af fasteignum bankans on 4 5500 00 
Kostnaður við fasteignir bankans . . . 8. 4093 72 
Utborgad af innheimtu fje fyrir adra . . . NR 2597 31 
Útgjöl d fyrir varasjóð fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur RA 1886 86 

Útborgað af innstæðufje á hlaupareikning . . . . 650623 44 

Að viðbættum dagvöxtum „2 65 620624 09 

Utborgad af innstæðufje með sparisjóðskjörum  . . 1065424 55 

Að viðbættum dagvöxtum . 2... „lóð 77 1067080 32 

Útgjöld til fyrirhugaðrar bankabyggingar . 2. 2... 1900 00 
Vextir af seðlaskuld bankans til landssjåds . . .... 8... 5000 00 
Kostnaður við bankahaldið: 

a. Laun of... 8524 87 
b. Húsaleiga, eldiviður, ljós og ræsting . . . .. 522 05 
c. Prentunar og auglýsingakostnaður, svo og ritföng 445 20 
d. Burðareyri , BN 216 96 
e. Önnur gjöld 196 50 14905 58 
Ymisleg BJÖld eee . … 3547 40 
Vextir af: 

a. Innstæðufje á hlaupareikning . . . . . . . . 1827 62 
b. Innstæðutje með sparisjóðskjörum . . . . . . 34433 47 
G. Innstædufje varasjods bankans . . . , . . , 6067 60 492398 69 

Í sjóði 31. desbr. 1897. . „2... 130329 08 

Gjöld alls 3956548 72 

Jafnaðarreikningnr landsbankans 31. desbr. 1897. 

Activa: 

Skuldabrjet fyrir lánum: kr. a. 
a. Fasteignarveðsskuldabrjef „ . „ . . .. . . 856954 09 
b. Sjálfsskuldarábyrgðarskuldabrjef C. | . . . . 369812 67 

Flutt 1226766 76 

1898. 
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kr. a. kr. a, 
Fluttar 1226766 75 

c, Handvedsskuldabrjef . . . . .…… …. . 112230 02 

d. Skuldabrjef fyrir lánum gegn ábyrgð sveita- og 

bæjarfjelaga 0. ff... 0... 44058 TÓ 1383055 53 

Konungleg ríkisskuldabrjef, hljóðandi upp á 89300 kr, (eptir 

sangverði 31. des. 1897) . 2... 8946 50 
Önnur erlend verðbrjef hljóðandi upp á 367500 kr, (eptir 

gangverdis.d . .. eee eee. + 351526 25 

Skuldabrjef Reykjavikur kaupstadar FER 1600 00 

Víxlar 0. 158706 52 

Ávísanir . .. BE 4230 57 

Fasteign lögð bankanum út fyrir láni að upphæð a 1500 00 

Húseignir í Reykjavík. . 2... 42000 00 

Ýmislegt . oe oe et 1900 00 

Utistandandi vextir áfal Inir 31.  desbr. 1890. 4565 35 

Í SJÓÐI 0 180829 08 

Alls 2175159 80 

Passiva: 

, kr. a. 
Utgefnir seðlar 2 0... 000000 00 

Innstæðufje á hlaupareikning . . 2. 2... 162675 67 

Innstæðufje með sparisjóðskjörum  . . .„ . 2. 2... 1110853 68 

Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur . . . . . 2 2. 11820 94 
Varasjóður bankans  .. 0.  184740 84 

Skuld til Landmandsbankans. i Kaupmannahöfn 04 162049 45 

Fyrirframereiddir vextir, sem eigi áfalla fyrr en eptir 31, des. 1897 31056 69 

Óútborgað af innheimtu fje fyrir aðra „2... 1397 18 

Til jafnaðar móti tölul. 10 í Agtiva 2 eee 4565 35 

Alls 2175159 80 

Athugasemdir. 

Fasteignarveðslán. Hinn 1. janúar 1897 voru fasteignarveð bankans 1031 og 

námu samtals . . . . . „ kr. T60190,09 

Arið 1897 voru veitt alls 225 lán, er alls voru að upphæð — 255141,00 

kr. 1015331,09 

Hjer af var endurborgað á árinu . . — 158377,00 

Í árslok var þannig útistandandi í fasteignarv eðslánum kr. 856954,09 
og voru lánin þá 1094 að tölu. 

Sjálfsskuldarábyrgðarlán. Í byrjun ársins 1897 voru sjálfsskuldarábyrgðar- 

lán bankans 542 að tölu, en að upphæð samtals . . kr. 242389,20 

Veitt voru árið 1897 523 lán, er voru að upphæð samtals — ð45127,08 
kr, 587516,28



255 

Hjer af var endurborgað árið 1897  . . , kr. 

Óborgað í árslok 1897 kr. 

og voru lánin þá 741 talsins. 

Handveðslán. Í ársbyrjun 1897 átti bankinn útistandandi í lánum 

veði. . . kr. 

og voru lánin þá 48 að tölu. 

Veitt voru 17 lán á árinu 1897 að upphæð all . . — 

kr. 

Hjer af var endurborgad å årinu . . . . — 

Eptir í árslok kr 

Þá voru lánin 56 að tölu. 

Lán gegn ábyrgð sveita- og Þæjarjelaga 0, il 

útistandandi 1. jan. 
og voru lánin þá 4l að tölu. 

1897 . . . kr. 

217703,61 
369.812,67 

gegn hand- 
85330,02 

41420,00 
126750,02 
14520,00 

112230,02 

Í þessum lánum átti bankinn 
45911,80 

Veitt voru árið 1897 6 slík lán, er samtals voru að upphæð — 4100,00 

"kr.  50611,80 

Hjer af var endurborgað árið 1897 . . , . — 6553,05 

Eptir í árslok 1897  . . . "kr. 48058,75 

og voru lánin þá 39 ad tölu, 

Víælar. Hinn 1. janúar 1897 voru í vörzlum bankans 136 óinnleystir vixl- 

ar, að upphæð samtals kr.  83322,67 

Keyptir voru árið 1897 samtals 628 víxlar, er voru alls að uppbæð —  636236.97 

kr. 719,059,64 

Innleystir voru 562 víxlar, er samtals námu —  560858,12 

Tíxlar voru þannig innley stir Í árslok 1897 að upphæð samt. "kr, 158706,52 
og voru beir 202 talsins 

Åvisanir. Í byrjun ársins 1897 átti bankinn 9 óinnleystar ávísanir, samtals 

að upphæð . . kr. 3136,62 

Årid 1897 keypti bankinn alls 170 ávísanir, og voru þær 

samtals að upphæð 19044.14 

kr.  82180,76 
Alls voru innleystar 161 ávísan árið 1897, að upphæð samt. — 17950.19 

Óinnleystar í árslok 1897 18 ávísanir, er námu alls kr, 4230,57 

Innlög á hlaupareikning. Hinn 1. janúar 1897 áttu 30 menu samtals. inni- 

standandi á hlaupareikring . . . kr. 123496,06 

Árið 1897 var lagt inn alls — 687975.43 

kr. 811471,49 

En aptur var útborgað samtals — 650623,44 

Hjer við bætast svo vextir fyrir 1997 — 

Verður iunstæðufje í árslok 1897 þannig 

og voru þeir 45, er það fje áttu. 

Sparisjóðsinnlög. Í ársbyrjun 1897 var innstæðufje med 

Eptir — kr, 

kr. 

160848.05 

1827 ,62 

162675 67 

sparisjóðskjörum i 

bankanum alls . . . A . . kr, 1065459,78 

er samtals 3689 menn áttu 

Árið 1897 var lagt inn samtals - 1076384,98 
kr. 2141844,76 

1898 
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En aptur á móti var borgað út . . . . . kr. 1065424,55 

Eptir — kr. 1076420,21 
þegar hjer við er bætt vöxtum fyrir árið 1897 . . — … 34433,47 
verða innlögin í árslok 1897 samtals . . . . kr. 1110853,68 
Alls voru þeir 4106, er það fje áttu. 

Seðlafje bankans var í byrjun ársins 1897 þannig: 
ð0 kr. seðlar 10 kr. seðlar ð kr. seðlar 

2632 st —131600 kr. 26960 st. =269600kr. 19760 st. =98800 kr. 
Hjer af skilað 
landsjóði árið 1897 
í ónýtum seðlum 140 — = 7000 — 1700 —= 17000 — 3200 — = 16000 — 

" 2492 st =124600kr. 25260 st —252600kr. 16560 st.=-82800 kr. 
Aptur á móti tjekk 
bankinn á árinu 
frá landsjóði í 
nýjum seðlum: 3000 — = 30000 — 2000 --=— 10000 — 

Sedlafje bankans 
bannig 31. des. 

1897 . . . . 2492 st.=124600kr. 28260 'st.—282600kr. 18560 st.—92800 — 

Varasjóður fyre. sparisjøds Reykjavikur var i årsbyrjun 1897 kr. 11732 80 

  

Þar af í fasteignum 0. 7000 kr. 
Árið 1897 hafði varasj. í tekjur af fasteignum sínum kr. 1975 00 
en Í útgjöld „0... . å — 1886 86 

Tekj juafgangur í Er 88 14 
Eign varasjóðs þessa er þannig i årslok 1897 . . . . kr. 11820 94 
Hjer af eru 7000 kr. í fasteign er keypt hefur verið fyrir reikning tjeðs 
varasjóðs. 
Varasjóður bankans. Hinn 1. Janúar 1897 var varasjóðurinn 
að Upphæð kr. 178359 89 
Hjer við bætist: 
a. Vextir af þessari upphæð fyrir árið 1897 „ kr. 6067 60 
b. Sá hluti at gróða bankans 1897, er reikn- 

ingslega tilheyrði varasjóði . . „ , . . — 14840 60 . 9209085 20 

kr, 194268 09 
Hjer frá verður að draga mismun á nafnverði og gangverði 
erlendra verðbrjefa, þeirra er bankinn átti 31. desbr. 1897, 
en þessi mismunur nemur . . . eee eee me 9527 25 
Varasjóðurinn telst því í árslok 1897 080% . . kr. 184740 84 
Af þeim 730329 kr, 08 a., sem voru í sjóði 31, desbr. 1897, voru í; 

ísl. seðlum AA kr. 107200 00 
dönsku gulli „2 ae, men 5420 00 
ensku  — FNF 3222 00 
útlendum seðlum a mm 1480 00 
silfri og kopar „ . . . .„ . . — 13007 08 

kr. 180329 08 
Stjórn landsbankans 30. april 1898. 

Tr. Gunnarsson. Eiríkur Briem. B. Kristjánsson.
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Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um prestakallslån — 157 
Með þóknanlegu brjefi, dagsettu 14. þ. m, hafið þjer, herra amtmaður og þjer, 19. des. 

herra biskup, sent hingað erindi frá prestinum á Prestsbakka á Síðu í Vestur- 

skaptafellsprófastsdæmi, síra Magnúsi Bjarnarsyni, þar sem hann sækir um það, 

að jeg veiti samþykki mitt til þess að hann mætti eiga 500 króna virði í hinu 

nýja íbúðarhúsi, sem hann samkvæmt leyfi mínu 20, júlí f. á. (Stj.tið. 1897, B, 

bls. 179) hefir byggt á prestakallinu fyrir embættislán uppá prestakallið, að upp- 

hæð 3500 kr., er bundið var því skilyrði meðal annars, að íbúðarhúsið yrði eign 

prestakallsins. Hafið þjer í nefndu brjefi yðar af ástæðum, sem þar eru taldar, 

lagt það til að hið umbeðna yrði veitt, svo framarlega semjeg yfir höfuð geti 

fallizt á að veita slíka undautekning, þó svo að hinn eptiræskti eignarrjettur 

nefnds prests til 500 króna í húseigninni komi eigi þegar í gildi, heldur að eins 

ef hann í 10 ár greiði tilskilda vexti og afborganir af hinu umgetna láni. 

Ut af þessu skal yður hjer með til vitundar gefið til þóknaulegrar leið- 

beiningar og birtingar fyrir beiðandanum, að, með því að hið umrædda hús er 

þegar orðið eign prestakallsins, brestur mig heimild til þess að veita prestinum 

eignarrjett í húsinu eða fallast á það, að hann fái eignarrjett Í þvi. 

ss | 

Reglugjörð 158 
. mn: , , st 50. nóvbr. 

fyrir stýrimannaskólann í Reykjavík. mag 

Samkvæmt lögum 22. maí 1890, um stofnun  stýrimannaskóla á Íslandi, 

1. gr., eru hjermeð gjörð nánari ákvæði um kennslufyrirkomulag skólans m.m. 

1. gr. 

Það er ætlunarverk stýrimannaskólans, að veita mönnum á landi hjer 

kost á kennslu í stýrimannafræði og búa lærisveina skólans undir hið minna og 

meira stýrimannspróf. 

2. gr. 

Í skólanum skal kenna T stundir á dag alls í hverri kennsludeild; skal 
5 stundum varið til kennslu í stýrimannafræði og stærðfræði og 2 stundum til 

kennslu í íslenzku, dönsku, ensku og sjórjetti. Kennslan byrjar kl. 8 árdegis og 

endar kl. 3 síðdegis. Hlje skal verða á kennslunni frá kl. 103/4 til 11! til morg- 

unverðar, Sömuleiðis skal gefa allt að 10 mínútum til hreyfinga úti við á milli 

hverra tveggja samliggjandi kennslustunda. Verða þannig á viku hverri 30 stundir 

í stýrimannafræði og stærðfræði, 4 stundir í íslenzku, 4 í dönsku, 2 í ensku og 2 

í sjórjetti í hverri kennsludeild. 
Undantekningu má gjöra frá ákvæðum greinarinnar, ef sjerstakar ástæð- 

ur ern, með samþykki stiptsyfirvaldanna. 

29. dag desbrm, 1898. 

Reykjavik. — Ísafoldarprentsmiðja.
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30. nóvbr. Forstöðumaður skólans skal hafa á hendi alla umsjón með skólanum, 
standa fyrir öllum útvegunum á öllu því, sem skólinn þarfnast, sjá um ræstingu 
og viðhald á öllum húsakynnum og áhöldum skólans úti og inni, og hata á 
hendi reikningshald yfir allt, sem hann kaupir til skólahaldsins á hverju ári. 

Senda skal hann aðalreikning með fylgiskjölum til stiptsyfirvaldanna við hver 

áramót yfir það, sem skólinn hefir brúkað hið liðna ár. 

Hann skal sjá um, að góðri reglu sje haldið og annast um, að bækur þær 

og áhöld, sem nauðsynlegar eru við námið, sjeu til, þegar á þarf að halda. Vel- 

ur hann til hentugar kennslubækur í þeim námsgreinum, sem hann kennir sjálf- 
ur og í samráði við hlutaðeigandi kennara í öðrum greinum, þannig að fullnægt 
verði kröfunum í 3 gr. laganna 9.— 12. tölulið. Forstöðumaður skipar fyrir um 
fyrirkomulag á kennslunni í hverri deild og niðurröðun kennslustunda og semur 
stundatöflu á hverju ári, áður en kennsla byrjar, undir samþykki stiptsyfirvald- 
anna; með samþykki þeirra má síðar á árinu gjöra breytingu á stundatöflunni, 
ef nauðsyn krefur. 

Við lok hvers skólaárs skal forstöðumaður senda stiptsyfirvöldunum 
greinilega skýrslu um allt ásigkomulag skólans, kennsluna og prófin hið liðna ár; 
þeirri skýrslu skal fylgja greinileg skrá um öll áhöld skólans, með þeim breyt- 
iugum, sem á þeim verða. 

  

4. gr. 

Lærisveinum skólans skal skipað í deildir, svo margar sem þurfa þykir 
og húsrúm og kennslufje leyfir, þannig að allir lærisveinar skólans, sem að 
minnsta kosti hafa lært alla þá stærðfræði, sem skylt er að kunna við burtfar- 
arpróf, skulu settir Í stýrimannafræðisdeild, eina eða fleiri, eptir fjölda nemenda. 

Sömu reglu skal fylgt um þá nýsveina, sem hafa vottorð um það frá áreiðan- 
legum manni, er tekið hefir próf í stýrimannafræði, að þeir kunni öll hin fyrir- 
skipuðu atriði í stærðfræði, en sanna skulu þeir til frekari fullvissu kunnáttu 
sína með inntökuprófi. Aðrir nýsveinar skulu settir í undirbúningsdeild. — Setja 
skal þá lærisveina saman í deild, sem líkasta kunnáttu hafa. Flytja má læri- 
sveina úr einni deild í aðra eytir atvikum, svo ávallt verði þeir lærisveinar sam- 
an, sem jáfi.astir eru að kunnáttu og ástundun. 

ð. gr. 

Forstöðumaður skal hafa á hendi fyrst um sinn allar munnlegar kennslu- 

stundir Í stærðfræði og stýrimannafræði í stýrimannafræðisdeildum skólans, þó 
ekki í fleiri en tveimur deildum á hinum ákveðna kennslutíma, og hefir hann þá 
á munnlegar kennslustundir ádag að minnsta kosti; ennfremur skal hann gegna 
þeim skriflegu kennslustundum, sem hann getur komizt yfir í sömu deildum, og 
sem honum þykir þörf bera til. 

Undirkennarinn skal hafa á hendi fyrst um sinn hina skriflegu kennslu í 

stýrimannafræðisdeildunum, þó ekki í fleiri en tveimur deildum á hinum ákveðna 
kennslutíma á milli þess, sem hinar munnlegu stundir fara fram, og hefir hann
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svo margar stundir, sem hann getur komizt yfir. Hann skal ávallt vera forstöðu- 158 
manni til aðstoðar, þegar með þarf, við öll kennslustörf, úti og inni, og má ekki 

víkja frá skólanum, fyrri en kennslunni og prófunum er lokið og skólanum sagt 

upp á vorin. 

Til þeirrar kennslu, sem hinir föstu kennarar ekki hafa á hendi, skal 

ráða stundakennara eptir þörfum. Þeir, sem sækja vilja um stundakennslu, skulu 

afhenda forstöðumanni beiðni um það í tæka tíð, stílaða til stiptsyfirvaldanna, 

en forstöðumaðurinn sendir stiptsyfirvöldunum bónarbrjefin með tillögum sínum, 

og ráða þau síðan til kennslunnar þá af sækjendum, er hæfastir þykja. Eigi 

verða aðrir teknir til kennslu í málunum en þeir, sem færir eru um að tala málin, 

og skulu þeir annaðhvort hafa tekið stúdentspróf, eða hafa fengið þekkingu, er 

30. nóvbr. 

teljast megi jafngildi þess. — Sjórjett skal kenna lögfróður maður, og stærðfræði 
helzt maður, er tekið hefir stýrimannsprót. — Sæki aðrir en Íslendingar um 

kennslu, verða þeir að sanna næga kunnáttu sína í málinu. 

6. gr. 

Jafnótt og lærisveinar í undirbúningsdeild ljúka við stærðfræðisnámið, 

skulu þeir fluttir upp í stýrimannafræðisdeild, ef rúm leyfir. Að öðrum kosti skal 

þeim þegar veitt tilsögn í stýrimannafræði, annaðhvort í undirbúningsdeildinni, 

ef kennslukraptar þar leyfa, eða Í sjerstökum aukastundum síðari hluta dags. 

T. gr. 

Þeir lærisveinar, sem taka hið minna próf og standast það, eiga kost á, 

að verða prófaðir í Íslenzku, dönsku, ensku og sjórjetti. Skulu þá einkunnirnar 

í þessum greinum tilfærast sjerstaklega í vitnisburðarbrjefunum, en engin áhrif 

hafa á prófseinkunnina. 

8. gr. 

Aðgang að skólanum geta nemendur fengið hvenær sem er á skólaárinu, 

á meðan húsrúm leyfir; svo skal þeim og leyft að fara úr skólanum, geti þeir 

einhverra orsaka vegna ekki haldið náminu áfram, þó eigi án mjög brýnna 

ástæðna fyrir 1. marz. Inntökubeiðni skal vera skrifleg, stíluð til stiptsyfirvald- 

anna, og afhendast forstöðumanni, er kemur henni á framfæri. Til brottfarar úr 

skólanum, hvort heldur er um lengri eða skemmri tíma, þarf samþykki forstöðu- 

manns. 
9. gr. 

Skilyrði fyrir inntöku í skólann eru: 

1. Að lærisveinninn hafi óflekkað mannorð. 

Að hann sje fudlra 15 ára að aldri. 
8. Að hann sje vel læs, sæmilega skrifandi, kunni 4 höfuðgreinir í heilum töl- 

um og brotum og riti íslenzku stórlýtalaust. 

4. Að hann hafi verið í sjóferðum á þilskipi eigi skemur en 4 mánuði. 

Um þessi atriði skulu, að því sem unnt er, vottorð frá áreiðanlegum 

mönnum fylgja inntökubeiðninni.
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158 10. gr. 

Skólaárið skal vera frá 1. október til 31. maí. Skal skólinn settur fyrsta 
virkan dag í október, en kennslan byrja 3. október, nema það sje laugardagur 
eða sunnudagur, því þá byrjar hún næsta mánudag. Þessi leyfi eru á skóla- 
árinu: 1. Jólaleyfi frá 23. desember kl. 12 á hádegi til 3.janúar, eða, beri hann 
upp á laugardag eða sunnudag, þá til næsta mánudags. 2. Páskaleyfi frá mið- 
vikudegi fyrir skírdag til þriðja í páskum, að báðum dögum meðtöldum. — 
3. Hvítasunnuleyfi frá laugardegi fyrir hvítasunnu til næsta þriðjudags, að báð- 
um dögum meðtöldum. 4. Sumardagurinn fyrsti. 5. Fæðingardagur konungs. 

30. nóvbr. 

11. gr. 

1 skólanum skulu viðhafðar verklegar æfingar úti við bæði með áttungs- 
og sjöttungsmæli (oktant og sextant}, þegar tækifæri gefst, sólarhæð mæld, bæði 
yfir náttúrlegan og tilbúinn sjóndeildarhring, þegar því verður við komið, bæði 
í hádegisbaugi og fyrir utan hann, í sextímabaug og fyrsta azimuthbaug (verti- 
kal). Med þessum athugunum skal finna breiddina, bæði þegar sól er í hádegis- 
baugi og fyrir utan hann; staðarlínur; stöðu og gang sjóúrsins; tímaathuganir, 
yfir höfuð að tala; kronometerlengdir; azimuth sólar; misvísun og deviation. 
Sömuleiðis skulu hornmælingar viðhafðar milli fastra hluta á landi. 

Æfingar þessar um athugun sólar skal rita í bók, og skal forstöðumaður 
geyma hana; skal þar skýrt frá, hvenær mælingin fór fram, á hverri stundu 
og á hvern hátt, hvað út kom við útreikninginn og nafn lærisveinsins, er mældi. 
Sjerhver athugun skal skrifuð svo fullkomlega, að hún verði endurreiknuð, ef 
þörf þykir. Bók þessa skal forstöðumaðurinn senda stiptsyfirvöldunum til álita 
við lok skólaársins. 

12. gr. 

öl nauðsynleg áhöld við hinar verklegu æfingar leggur skólinn til, 
sömuleiðis allt það, sem nota þarf í skólanum við kennsluna. En sjálfir skulu 
lærisveinar kosta bækur þær og áhöld, sem þeir þurfa við námið. Með öll 
áhöld og muni skólans bæði innanhúss og utan, sem og skólahúsið sjálft, skulu 
þeir fara vel, og skemmist eða glatist nokkuð af munum eða áhöldum skólans 
fyrir vangá þeirra eða kæruleysi, eða, ef skemmdir verða á skólahúsinu af þeirra 
völdum, skulu þeir greiða fullar bætur fyrir. Þeir skulu vera komnir í skólann 
á hverjum degi áður en kennslustundir byrja, og mega ekki fara út í kennslu- 
stund án leyfis hlutaðeigandi kennara. Þeir skulu ávallt í skólanum vera sið. 
prúðir og ástundunarsamir, ekki viðhafa áflog eða ryskingar, ekki neyta matar 
í skólahúsinu nje reykja tóbak. 

Geti lærisveinn eigi sótt kennslustundir einhvern dag sökum veikinda, 
ber að tilkynna það forstöðumanni. 

13. gr. 

. Forstöðumaðurinn skal rita í bók, sem til þess verður útveguð, nöfn 
þeirra lærisveina, sem koma í skólann, hversu margir nemendur í skólanum eru



å hverju åri og hvenær lærisveinar fara burtu ur honum. 
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rita í sjerstaka áhaldabók skrá yfir öll þau áhöld og muni, sem 

jafnóðum geta þess, sem við bætist eða gengur úr sjer. Skulu 

ávallt geymdar í skólanum. 
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Stipteyfirvöldin yfir Íslandi. 

Reykjavík, 30. nóvember 1898. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

Styrkur ur vandssj6di 

gr. B. b. 2. 

I. Norðurmúlasýsla. 

Kristján Guðnason á Vopnafirði se me me kr. 50 

Gísli Benediktsson sama staðar GG sd se re mm 30 

Sesselja Stefánsdóttir sama staðar …… …. …. ... — 40 

Jón Jónsson í Kirkjubæjarsókn ... ... .. …. mm 40 

Sigurður Antoníusson sama staðar -.. ... 2... — 40 

Halldór Benediktsson í Hjal tastaðaprestakalli 4 

Ólafur J. Bergsson í Fellum og Jökuldal 220 

Magnús Guðmundsson Í ÁsSÓkN 40 

Pjetur Stefánsson í Fljótsdal ... .. 2... — 25 

Einar Hávarðsson í Valþjófsstaðarprestakalli 40 

Jón Árnason á Seyðisfirði ... …… … — 85 

II. Suðurmúlasýsla. 

Helgi Eiríksson í Reyðarfirði ... ... ... ... ... kr. 30 

Steinn Jónsson sama staðar ... 0 0 se ke ..— BÚ 

Þorvarður Brynjólfsson í söfnuði utan þjóðkirkjumanna 

  

  

á Völlum 40 

Bjarni Sigurðsson í Fáskrúðsfirði ... BA 35 

Gísli Sigurðsson í Breiðdal... ... …. 0 — 15 

Tryggvi Daníelsson í Álptafirði see re sr ek nm 0 

III. Skaptafellssýsla. 

Bergþór Ófeigsson i Einholtssskn …. .…….… .…… …… kr, 30 

Runólfur Pjetursson í Kirkjub.prestak. su me rr Ød 

Lårus Helgason sama stadar MG MM ss ke — 30 

Eyjólfur Guðmundsson í Hvammshreppi 35 

Vilhjálmur Brandsson í Reynissókn ... ... .. ... — 15 

Friðrik Þorsteinsson í Dyrhólasókn ... ... .. ... — 25 

Ólafur H. Jónsson í Mýrdal ... 2. 2... 2... ..— 20 

IV. Rangárvallasýsla. 

Lárus Bjarnason í Eyvindarhólasókn kr. 40 

Jón Sveinbjarnarson í Holtsprestakalli 4 

glugjörð 30. september 1891 er hiermeð felld úr gildi. 

9 kr. 

kr. 

405 

190 

Sömuleiðis skal hann 

skólinn 

bækur þessar 

á, og 

Til sveitakennara var með brjefi andshöfðnuga, dagsettu 30. nóv. 1898, veittur þessi styrkur 
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Steinn Sigurðsson í Austurlandeyjum 

Ólafur Gíslason í Vesturlandeyjum 

Signrður Einarson í Fljótshlíð 

Andrjes Illugason sama staðar .. 

Guðmundur Árnason á Landi 

Helgi Skúlason í Odda og Breiðabólstaðarprestaköllum — 40 

Sigurður Ólafsson í Holtaprestakalli 

10. Siggeir Sigurðsson í Kálfholtsprestakalli 

þ
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V. Årnessysla. 

Páll Stefánsson í Gnúpverja og Villingaholtshr. 

Eiríkur Kolbeinson í Gnúpverjahreppi ... 

Jóhannes Guðmundsson í Hrepphólasókn 

Ögmundur Guðmundsson í Hrunasókn 

Helgi Sigurðsson í Haukadalssókn 

Geir Egilsson í Biskupstungum 

Guðrún Jónsdóttir í Grímsneshreppi 

Ingibjörg Pálsdóttir sama staðar 

Guðmundur Sigurðsson í Ólafsvallasókn 

uðmundur Ásmundsson í Gaulverjahæjarhreppi 

Kristján Diðriksson í Hraungerðisprestakalli 

Brynjólfur Jónsson í Grafningi 

Bergur Einarsson í Arnarbælissókn 

Gísli Arnbjarnarson í Hjallasókn 

Bjarni Jónsson í Selvegshreppi ... 

VI. Gullbringu og Kjósarsýsla. 

Vilhjálmur Ketilsson í Hafnahreppi 

Sigurður E. Straumfjörð í Miðneshreppi 

Árni Th. Pjeturson í Vatnsleysustrandarhr. ... 

Hólmfríður Einarsdóttir í Mosfellshreppi ... 

Guðríður Friðriksdóttir á Kjalarnesi 

Þorvarður Guðbrandsson sama staðar 

VII. Borgarfjarðarsýsla. 

Guðmundur Gestsson á Hvalfjarðarströnd 

Gísli Hinriksson í Akraneshreppi 

Hjörtur Hansson í Andakílshreppi 

Jónas Pálsson í Reykholtsdal 

VIII. Mýrarsýsla. 

Halldór Helgason í Gilsbakkaprestakalli 

Runólfur Þorsteinsson í Borgarsókn ... 

Bjarni Pjetursson í Álftaneshreppi … 

Hermann Þórðarson í Hvammsprestak. 

IX. Snæfellsnessýsla. 

Þórður Thorlacius í Miklaholts og Staðast.prkl. 

Þórður Sveinbjarnarson í sömu prestak. 

Páll Kristjánsson í Nesþingum ... 

Sigurður Guðmundsson í í Helgafellssókn 

… — 45 

— 50 kr. 

— 45 

430 

— 35 kr. 150 

. — 25 

— 20 kr. 

. — 45 

… — båd 

— 50 
. — 45 

150
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Gunnlaugur Jónsson á Skógarströnd ... ... .. ... — 30 

K. Dalasýsla. 

Guðni Jónsson í Suðurdalaþingum ... ... ... =. — 50 

Jónas Jóhannesson sama staðar ... ………. …. 2.0 — 50 

Kristján Jóhannsson sama staðar  .. ... .. — 40 

Valgerður Jensdóttir í Hvammsprestakalli ... ... ...— 30 

Einar Guðbrandsson í Saurbæjarhr. ... ... ... ... — 20 

XI.  Barðarstrandarsýsla. 

Andrjes Sigurðsson í Flatey . 2... 2. 2... — 40 

Guðmundur Bergsteinsson í Flateyjarhreppi 0. — 50 

Sæmuudur Bjarnason í Múlahreppi ... ... ... ... — 60 

Skúli Gíslason í Staðarprestakalli ... ... 2 

Sigurgarður Sturluson í Brjánslækjarprestakalli ... — 45 

Samúel Eggertsson í Sauðlauksdalsprestak. ... ...... — 40 

Hákon Jónsson í Breiðuvíkursókn …… ... 2... —- 30 

Þórður Davíðsson í Selárdalssókn ... .. 2. 2. - 50 

XII. Ísafjarðarsýsla. 

Jón Jónatansson í Mýrahreppi ... .. =... — 45 

Runólfur M. Jónsson í Sæbólssókn ... 2. 2... 2. —5 

Vernharður Einarsson í Súgandafirði .. ... ... ...— 25 

Jón Jónsson (emeritprestur) á Flateyri ... ... ... — 45 

Ragnhildur Bjarnadóttir í Snæfjallahreppi... ... -..— 45 

Guðm. Kjartansson í Aðalvíkur og Grunnav.sóknum ... — 40 

Egill Jónsson í Aðalvíkurprestakalli #.. … ... ..— 25 

XIII. Strandasýsla. 

Jón Jónsson í Kaldrananeshreppi #... =. 2... — 20 

Sigurgeir Ásgeirsson í Kirkjubólshreppi ... ... =. —- 80 

Halldór Stefánsson í Ospakseyrarsókn ... .. .. — 35 

Sigurjón Jónsson í Prestsbakkaprestak. ... ... .. — 55. 

XIV. Húnavatnssýsla. 

Elinborg Jóhannesdóttir í Staðarb. og Breiðabólst.pr.kl. — 30 

Eggert Helgason í Staðarbakka, Melstaðar og Tjarnar- 

sóknum ... . … — 45 

Ingunn Daníelsdóttir í Breiðabólsstaðarprestakalli … — 20 

Ingvar Sveinsson í sama prestakalli... ... ... ... — 50 

Ketill Kr. Bergson í Tjarnarsókn … ... …. …… — 50 

Gunnlaugur Daníelsson í Þingeyrasókn  .. .. … — 30 

Margrjet Stefánsdóttir í Undirfells og Blönduóssóknum — 50 

Kristín Sigurðardóttir í Þingeyrasókn .… .. ... — 45 

Oddný Þorsteinsdóttir í Auðkúlusókn ... .. ...  —— 20 

Þorbjörg Nikulásdóttir í Auðkúlusókn ... -.. .. —- 35 

Halldór Halldórsson í Holtastaðasókn ... -.. ...  — 50 

Jón Daníelsson í Hofssókn ... 0 a... — 35 

XV.  Skagafjarðarsýsla. 

Jóhann H. Jónasson í Goðdalssókn .. …. ... ... — 45 

Brynjólfur Eiríksson í Mælifellssókn ... ... ... ... — 40 

kr. 190 

kr. 340 

kr. 140 

kr. 460 
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Guðrún Hjálmsdóttir í Reykjasókn 

Indriði G. Sveinsson í Glaumbæjar og 
J o 

Sigurjón Gíslason í Glaumbæjar og Goðdalasóknum ... 

Margrjet Guðmundsdóttir í Rípursókn 

Konráð Arngrímsson í Hofstaðasókn ... ... 

Guðbrandur Sigurðsson í Hólasókn ... ... 

Benedikt Hannesson í Viðvíkur og Rípursóknum ... 

Benedikt Sigmundsson í Viðvíkursókn 

Baldvin Bergvinsson í Miklabæjarprestakalli 

XVI. Eyjafjarðarsýsla 

María Jónsdóttir í Myrkársókn ... .. 

Stefán Martsson í Mörðuvallakl.sókn ... 

Benedikt Guðjónsson í Glæsibæjarsókn ... 

Jórunn Jónsdóttir í Mörðuvallaklsókn ... 

Jóhann Pálsson í sömu sókn .. .. =... 

Gísli Gestsson í Vallaprestakalli ... .. .. 

Guðmundur Bíldahl í sama prestakalli 

Þorsteinn Þorkelsson í Vallaprestak. 

Jón Kr. Kristinson Stærra-Árskógssókn 

Benedikt Þorkelsson í Svarfaðardal =... ... 

Jóhann Sigurðsson í Valla og Tjarnarprestaköllum ... 8 8 

Påll Jonsson i Olafsfindi GG ms ... 
Einar Arnason í Hrafnagilshreppi... 2.0. 

.. 

… 

Reyn istaðar sóknum 

... 

— 35 

— 35 

— 25 

— 20 

— 25 

— 15 

-— 40 

25 

— 40 

Valdimar Halldórsson í Múnkaþverár og Kaupangs- 
, 

sóknum ... FRI FAR 

Jónas Jónsson í Grundarþingum og Tjarnarprestakalli . 40 

Tómas Davíðsson í Lögmannshlíðarsókn 

... 

Ingimar Jónatansson í Grundarþingum og Saurbæjar- 

prestakalli... 000 eee eee re nes 

Benjamín Benjamínsson í Saurbæjar og Munkaþverár- 

såknum see see see eee ke. oe 

Aðalbjörn Kristjánsson í Saurbæjarhr. FE 

Árni Holm í sama hreppi .. … . 

Símon Kristjánsson í Saurbæjarprestakalli og Grund- 

arsókn ... 0 0. or ever 00 

Julius Gunnlaugsson i Möðr uvalla og Gruudarsóknum 

Ágúst Jónasson í Hólasókn .. ... ms eee 

XVII. Þingeyjarsýsla. 

Jón Þórarinsson í Svalbarðssókn ren ser 

Páll Jónsson í Laufáss og Draflastaðasóknum 

Jóhannes Bjarnason í sömu sóknum ... ... 

Björn Sigurbjarnarson í Svalbarðs og Draflastaðasóknum — 

Guðni Þorsteinsson í Hálssókn .. .. 

Guðrún Mýrdal í Hálshreppi ... 

Ingólfur Bjarnason í sama hreppi 

Sveinn Sölvason í Þönglabakkasókn ... 

Eggert Jochumsson í Einarsstaðasókn —... 

— 45 

30 

40 

45 

30 

20 

— 15 kr. 675
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10. Karl Finnbogason í Lundarbrekkusókn 

ll. Aðalsteinn Kristjánsson í Mývatnssveit . 

12. Páll Jóakimsson í Grenjaðarstaðarsókn 

13. Guðmundur Hjaltason í Axarfirði 

14. Ásgrímur Magnússon í Presthólasókn 

15. Elín Sigurðardóttir í Sauðanessókri 

16. Júlíus Ólafsson í Fjallaþingum 

Yfirlit 

kr. 490 

yfir starf sveitakennara á Íslandi veturinn 1897—98, sett í töfluform 

Sýslur. 

Norðurmúlasýsla . . 

Suðurmúlasýsla 

Skaptafellssýsla 

Rangárvallasýsla 

Árnessýsla . 

eptir skýrslum kennaranna. 

kennar- vikur, 

Gullbringu- og Kjósarsýsla . 8 163 11 

Borgarfjardarsysla 

Myrasysla 

Snæfellsnessysla . , 
Dalasysla 

. Barðastrandarsýsla . 

12. 
18. 
14. 
15. 

16. 
17. 

, 

Isafjardarsysla 
Strandasysla 

Hunavatnssysla 

Skagatjardarsysla 

Eyjafjardarsysla . 
bingeyjarsysla 

„ Tala nemenda. , 
Tala Kennslu Kennsn-———————— Frá hve 

Fermdung- mörgum 
Ófermd menni og 

  

anna. alls. staðir. börn. fullorðnir. heimilum. 

. 13 274 50 189 15 66 

6 109 17 125 7 48 

7 97 27 133 2 69 

11 219 49 344 9 224 

15 237 65 304 24 133 

98 5 61 

5 113 23 99 ð 34 

4 80 27 106 3 46 

3 127 35 121 1 58 

5 108 26 126 "20 53 

8 171 25 148 16 66 

7 165 16 101 15 52 

4 69 13 70 18 35 

14 293 351 203 29 83 

12 250 59 232 24 106 

25 400 87 402 45 214 

17 268 63 256 89 125 

166 3143 644 3067 327 1473 

Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi, Reykjavík 21. nóvember 1898. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld hins íslenzka bibliufjelags årid 1897. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar frá fyrra ári: 

a, í skuldabrjefum kr. 20661,00 

b, ógreiddir vextir — 29,60 

c, á vöxtum í bankanum. — 1249,46 

d, Í sjóði hjá fjehirði . . — 408,28 kr, 29348,34 

Tilög sgoldin . — 29,00 

Vextir tilfallnir 1897 . — 925,98 

Verd fyrir seldar bibliur .— 41,00 

Borgud lån . — 4029,00 

Til jafnaðar móti gjaldi ið 4 .„ -— 4800,00 

kr. 32173,32 

Gjöld 

Til H. Níelssonar kr.  330,00 

Bækur o. fl. til biblíuþýðingar 

Frímerki o. fl. 

Sett á vöxtu. . 

Til jafnaðar móti tekj ulid 5 

Eptirstöðvar við árslok 1897 

a, Í skuldabrjefum 

b, ógreiddir vextir 

c, á vöxtum í bankanum 

d, í sjóði hjá fjehirði 

Meðal tekjanna eru taldar rentur o. 

ár 1898, samtals 

kr. 135, 60 og af því fjellu 100 kr. 

294. kr.; 

næst eftir nýár. 

— 28,00 

--- 2,00 

— 4800,00 

— 4029,00 

21432,00 

28,79 

1093,93 

429,60 22984, 32 

kr. 3217 3 32 

fl., er eigi greiddist fyr en eptir ny- 

hjá fjehirði voru í raun og veru um árslok eigi nema 

til útborgunar áður en bankinn var opnaður 

Reykjavík 9. april 1898. 

Eiríkur Briem. 

Lán úr landssjóði. 

Þær 30000 kr., sem heimilað var með fjárlögunum 1898 og 1899, að verja mætti til 

lánveitinga handa sveitarfjelögum til jarðabóta, voru veittar eptirnefndum sveitarfjelögum : 

1. 
9 
ddr 

Vestureyjafjallabreppi i Rangårvallasyslu 

Hrunamannahreppi í Árnessýslu 

kr. 1600 00 

. — 800 00
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3. Grímsneshreppi i såmu sýslu 2... nunne mee ken men an ren nn kr. 500 00 

4.  Sandvíkurhreppi í sömu sýslu BARA — 800 00 

5. Ölfushreppi i såmu syslu 2. se see eee een ren rn ren rer ret -— 200 00 

6.  Seltjarnarneshreppi í Gullbringu- og Kjósarsýslu rr ..0— 1600 00 

7. Kjósarhreppi i såmu sysin ……. 0 mene rn rer Mer rer rer — 1500 00 

8. Reykjavíkurbæ 0. 72 2000 00 

9. Innri Akraneshreppi í Borgarfjarðarsýslu BARNA — 1000 00 

10. Lundareykjadalshreppi í sömu sýsla 2... mee mer rer rer rr er 1000 00 

11. Staðarsveit í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu... 2. mer eee rer rer — 400 00 

12. Neshreppi innan Ennis í sömu sýslu 2. mee eee rer er kr er TT 2000 00 

13. Miðdalahreppi í Dalasýslu ... 2. nen nen ren kan rr rer ker — 1000 00 

14. Laxárdalshreppi í sömu sýslu 0 1500 00 

15. Múlahreppi í Barðastrandarsýslu... 0. 00 mee ser ren ken rer ker — 2000 00 

16. Strandasýslu rr a 1000 00 

17. Torfalækjarhreppi í Húnavatnssýslu .. 200 mee eee ke er mee — 1000 00 

IS. Áshreppi í sömu sýslu 2. sus see mee mee ken ker rer rr rr er rr 9000 00 

19. Lytingsstadahreppi i SkagafjarSarsyslu 2200 ee ker kar ker — 400 00 

20. Sauðárhreppi Í sömu sýslu 2... mee een ren kan en aen ker —- 600 00 

21. Skefilsstaðahreppi í sömu sýslu ... 2. eee rer ren re are res —- 1200 00 

22. Skriðuhreppi í Eyjafjarðarsýslu... a. mee eee ren ren ker rar me — 2000 00 

23. Svalbarðsstrandarhreppi í Þingeyjarsýslu 2... see men skr ens — 2000 00 

24. Grýtubakkahreppi Í sömu sýslu (0 0077 2000 00 

25. Skútustaðahreppi í sömu sýslu ... 2. uue enken ke ran ere ane — 1000 00 

kr. 30000 00 

Vikid frå embætti. 
Hinn 29. desbr. var prestinum að Lundarbrekku í Bárðardal, síra Jóni Þorsteinssyni, 

vikið frá embætti af landshöfðingja. 

Einkarjettur 

20, oktbr. var verksmiðjufjelaginu yThe Fish Oil £ Guano Syndicate Ltdc. í Dublin 

allramildilegast veittur einkarjettur um 5 ár til að gjöra eða láta gjöra á Íslandi verkfæri 

það, er fjelagið hefir fundið upp, og notað er til að þurka fisk, fiskiúrgang og þvíumlíkt. 

  
  

Stjórnartiðindin (deildirnar A. B. C.) má panta framvegis hjá Kristjáni þor- 

grímssyni, kaupmanni í Reykjavík, og hefir hann aðalsöluumboð á þeim. Verð tíðindanna 

fyrir áskrifendur er Í kr. 50 aur. um árið, sem borgist fyrirfram, og eru tíðindin send áskrif- 

endum jafnskjótt og þan koma út. Annars kostar árgangurinn 1 kr. 75 aur. 

Stjórnartíðindin eru send kaupendum með póstum. Sje einhverju áfátt við sending- 

una, ber viðtakanda, ef hann vill mega búast við leiðrjettingu á því, að skýra  útsölumanni 

frá vöntuninni með næsta pósti, eða fyrstu ferð, sem fellur eptir að sendingin kom; sje það 

eigi gjört, verður að borga hverja örk með með 10 aurum, sem sendist útsölumanni fyrirfram; 

annars verða ekki sendar þær arkir, sem kunna að vanta. 

Embættismönnum, hreppstjórum, hreppsnefndaroddvitum og póstafgreiðslumönnum er 

skylt að halda kauplaust saman í góðri reglu þeim stjórnartíðindum, er þeim eru send og 

munu þeir að öðrum kosti verða skyldaðir til að útvega tíðindin eptir á af nýju á eiginn 

kostnað. 

1898




