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5. Janúar 

Fyrirsögn. 

  

ÍStjórr nar brjef, auglýsingar, i reglug gjörðir 0. a 
| 
IL, um flutning Einholtskirkju 

ik. um lán handa (Húsavíkur) prestakalli 

ÓBIL. 9 

IL, um að póstafgreiðsla skuli flutt frá Sveinsstöðum að Blöndu- 

| 

L. um makaskipti á kirkjujörð (Staðarkirkju í Grunnavík)  . 

L. um sölu á kirkjujörð (Rafnseyrarprestakalls) 

IL. um synjun leyfis til að halda lotteri 

L. um viðbótarlán handa Ásaprestakalli til kirkjubyggingar . 

L. um kosningarrjett og kjörgengi verdlunarþjóns við bæjarstjórn- 

arkosning BE 

L. um samning verðlagsskráa  . .,, 

IR. um einkennisbúning hreppstjóra 

L. um synjun leyfis til að halda lotterí 

samþykkt um kynbætur hesta í Gullbringu- og Kjósarsýslu 

Samþykkt um afnám fiskiveiðasamþykktar fyrir Gullbringu og 

| Kjósarsýslu (um þorsknetalagnir) 

L. um lán til vegagjörða handa Borgarfjarðarsýsln 

ÍL. um synjun leyfis til að halda lotterí 

IL. um synjun leyfis til að halda lotterí 

L. um kostnað við framfærslu þurfamanns . 
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tal. 
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221 
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(114--116 
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121 
176 
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176 
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(211--212 
(239.--941 

199 

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. 

| | A 

42 { 91. marz 'L. um kostnað við framfærsh 1 þurfamanns 

50 | 4. apríl |. um hlunnindi handa sparisjóði (Siglufjarðar) 

51 | 10. apríl |L. um framfærslu a 

52 22. apríl |, um kostnað við barnsfæðing ógiftrar konu UR 

55 | 23. apríl Auglýsing um kosning á alþingismanni fyrir Rángárvallasýslu 

68 l, mai Reglugjård um lækning hunda af bandormum Ii Skagafjardarsyslu 

53 2. maí L. um flutning þingstaðar (Fáskrúðsfjarðarhrepps) 

54 3. mal L. um lån handa Akureyrarkaupstad . FARA 

67 9. maí Reglugjörð um lækning hunda af bandormum og fl. í Dalaséslu 

6l (16. maí JL. um styrk til gufubátsferða um Ísafjarðardjúp - 

69 | 16. maí Samþykkt um hreinsun hunda af bandorninm í Norðurmúlasýsl 

62 (18. maí L. nm útflutninesgjald af heilagfiski, er eigi er flutt í land á Ís- 

| landi A 

63 | 24. mai L. um sjerstakan þingstað Helgafellssveitar 

59 { 26. maí  íR. um stjórnarskipunarmálið a . 

60 | 26. mai R. um synjun konungsstaðfestingar á lagafrumvarpi nm áfanga- 

| staði BN een 

70 | 28. maí Reglugjörð fyrir búnaðarskóla Norðuramtsins á Hólum 

71| 5. juni  |Sampykkt um kynbætur hesta i Skagafjardarsyslu NR 

131 | 6. júní (Staðfesting konungs á stofnskrá fyrir Dánarsjóð Emils Tvede lyf- 

| sala handa þurfandi og maklegum mönnum, er teljast til lyf- 

| | sala- eva læknastjettar á Íslandi. 

76 | 14. júní IR. um Þbrunabótatrygging . . BR 

66 | f. júlí L. um makaskipti á kirkjujörð Suðurdala þingaprestak alls. 

19} 4. júlí Reglugjörð fyrir Austurbarðastrandarsýslu um fjallskil, eyðing 

| refa o2 Fl see eee eee 

127 | 6. juli R. um notkun nýs barnalærdómskvers 

77 | 6. juli L. um sveitfesti og framfærslu þurfalings a 

78 | 6. júlí Almenn reglugjörð um fjallskil fyrir Vesturskaptafellssýslu 

80 | 15. júlí Samþykkt fyrir Rangárvallasýslu um friðun á skógi og mel, um 

| hindrun sandfoks og sandgræðslu 

Sl | 15. júlí Reglugjörð um kynbætur hesta í Rangárvallasýslu 

85 | 17 juli L. um bygging nýrrar kirkju á Hesteyri 

107 | 26. ásúst Í. um lántökuleyfi handa (Lundar) prestakalli 

106 9. septbr. Auglýsing um pest í Portugal . 

108 | 20. septbr. IL. um lántöknleyfi handa (Hólma) prestakalli 

109 3. oktbr. L. um skipting Hólmasóknar FA 

124 | 26. oktbr. (Auglýsing um skilyrði og reglur fyrir styrkveitingu úr landssjóði 

til búnaðarfjelaga 

137 | 28. oktbr. (L. um sveitfesti þurfalines … 

121 7. nóvbr. L. um skipting Hofssóknar í Vopnafirði FF 

128 | 14. nóvbr. íR. um skýring orðsins pbússttir€ í 3. gr. laga nr. 1 frá 8. 

úar 1886 
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| | 
122 | 24. nóvbr.iL. um undanþágu frá tollgreidslu (af vistaforða) „199 

129 í 25. nóvbr. '|L. um flutning póstafgreiðslu frá Arnarholti að Norðtungn. . 229 

130 7. desbr. ;L. um toll af óhreinsuðum vínanda „2. 2 0 0 eee 222 

136 9. desbr. R. um synjun konungsstaðfestingar á lagafrumvarpi um burðar- 

' eyri innanlands undir íslenzk blöð og tímarit í krossbandi 

132 | 13. desbr. |Auglýsing um breyting á yfirsetukvennaumdæmaskipun í Suður- 

| AM | 224 

133 { 13. desbr. Anglýsing um breyting á yfirsetukvennaumdæmaskipun í Vest- | 

uramtinm se eee eee mu eu rr. 224225 

| Verdlagsskrår 1899—1900. 

    

  

16 | fyrir Austurskaptafellssýslu 

17 —- Vesturskaptafellsséslu 

18 -—- Vestmannaeyjasýslu 

19 — Rangárvallasýslu . 

20 Árnessýslu SR a . 

21 — Gullbringu- og Kjåsarsyslu og Reykjavikurkaupstad 

22 —- Borgarfjarðarsýslu — . . 

23 — Mýrasýslu BN 

24 4 - Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

25 | — Dalasýslu 

26 — Barðastrandarsýsi 2. 2... 

2 -- Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkanpstað 

28 | Strandasýslu 2 kk] Dårmd: 

29 | |— Húnavatnssýslu 2. 30—36 

30 í — Skagafjarðarsýslu RNA …… 31—38 

31 | — Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað . . . 0.0... 39—40 

32 — Pingeyjarsyslu … 2 2 2 0 eee eee ur ke] 442 

33 | —- Norðurmúlasýslu og Neyðisfjarðarkaupstað . . . . . 2 | 43—44 

34 | — Suðurmúlasýsln 46 

Reikningar fyrir 1898 

I. Sjóðir undir stjórn landshöfðingja. 

3 Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Hannesar presta- 

skólakennara Árnasonar 2. 2 

4 Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, er bíða tjón 

af jarðeldum eee een 2—3 

5 Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs W. Fischers . 3 

6 'Reikningur yfir tekjur og gjöld gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amt-  
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| Blaðsíðu- Nr. Dagsetning. | | Fyrirsögn. | 
| | tal. 

manns Þorsteinssonar og konu hans, frú Þórunnar Hannes. 

dÓttar 4 
44 Skýrsla uni efnahag minningarsjóðs lector theol. Sigurðar Mel- 

steðs til ársloka 1898 2 24 
125 Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Kristjáns konungs | 

| hins níunda frá 1. septbr. 1898 til 31. ágúst 1899 . . . ., 213 

| IL. Sjóðir undir stjórn eða umsjón 
| | stiptsytirvaldanna | 

47 Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkillii barnaskólasjóðs . . 58 
113 (Reikningur yfir tekjur og gjöld hins almenna kirkjusjóðs  . . |190--191 
114 Skýrsla um innieign kirkna í hinum almenna kirkjusjóði við árs- 

| tok 1898. 0 1 199---193 
| | 

(III. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsråds- | 
| ins i Suduramtinu. 

75 'Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðngra og þurf- 
| andi þjóðjarðalandseta og ekkna þeira . . „9199 

90 Reikningur yfir tekiur og gjöld jafnaðarsjóðs Suðuramtsins „159 
97 Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Suðuramtsins (164 --165 

110 'Skýrsla um efnahag sýslusjóðanna í Suðuramtinu . . . .. 1 177-178 
114 |Skyrsla um efnahag sysluvegasjédanna i Suduramtinu . . . . |183---185 

IV. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amts | 

| ráðsins í Vesturamtinn. | 

91 | Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Vesturamtsins . . |159---160 
94 | Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Vesturamtsins . , |162-—163 
98 | 'Reikningur yfir tekjur og gjåld bunadarskålasjéds Vesturamtsins | 165---166 

100 | Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns Vesturamtsins . . „| 167 
111 Skýrsla um efnahag sýslusjóðanna í Vesturamtinu . . . .. (179---181 

115 | Skyrsla um efnahag syYsluvegasjédanna i Vesturamtinu 185---187 

V, Sjådir undir stjørn eða umsjón amtsråds- 

| ins I Norduramtinu. 

64 teikningur yfir tekjur og gjåld styrktarsjéds fåtækra ekkna og | 
munadarlausra barna í Eyjafjarðarsýslu og á Akureyri . . .} 75 

65 Reikningur yfir tekjur og gjöld prentsmiðjnsjóðs Norðuramtsins | 76 

92 (Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Norðuramtsins  . | 160---161 
95 Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Norðuramtsins . . | 163 

101 Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns Norðuramtsins  . „ (167--168 

112 | yrsla um efnahag sýslusjóðanna í Norðuramtinu . . . .. |181---182 

116 Skýrsla um efnahag sý sluvegasjóðanna í Norðuramtinn —. . . |188---189
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VI. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðs- 

ins í Austuramtinu. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs ÁAusturamtsins 

tekjur og sjöld búnaðarsjóðs Austuramtsins 

tekjur og 

Reikningur yfir 
Reikningur yfir gjöld búnaðarskólasjóðs Austnramtsins 

Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns Austurumtsins . 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Pjeturs sýslumanns Reikningur 

Þorsteinssonar 

Reikningur yfir tekjur og gjöld g jafasjóðs Guttorms prófasts 

Þorsteinssonar . . HR 

Skýrsla um efnahag sýslusjóðanna í Austuramtinu 

Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóðanna í ÁAusturamtinu 

VIL. 

Prestaskólasjóðurinn 

Sjóðir prestaskólans. 

íGjöf Halldórs Andrjessonar …… 

Minningarsjóður lektors Helga Hálfdánarsonar 

| Vill. Landsbankinn. 

tekjur og gjöld landsbankans frá 1. oktbr. til 
2 íheikningur yfir 

31. desbr. 1698 FR 

Ágrip af reikningi landsbankans 1. janúar til 

| 
| 
! 

marz 1899 

júní 1899 

Reikningur yfir tekjur og gjöld landsbankans 1898 

  
Ágrip af reikningi landsbankans 1. april til 

4 . . . . NA . “ ) 
|Ågrip af reikningi landsbankans 1. juli til 30. septbr. 1899 

IX. Söfnunarsjóðurinn. 
É. . … up - a 208 

(Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfuunarsjóðs Íslands 1898 . 

X. Y 

yfir tekjur og ; 

msir reikningar. 

Reikningur gjöld fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 

Reikningur styrktarsjóðs skipstjóra og stýrimanna við Faxaflóa.    

  

  
iReikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Örum á Wulffs 1897 

Reikningur yfir tekjur og gjöld gjatasjóðs Örum á Wulffs 

Reikningur yfir tekjur gjöld gjafasjóðs Jóns Sigurðssonar til 

| Svarfadardalshrepps 

og 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Jóns Sigurðssonar legats 

Reikningur yfir tekjur og gjöld 

| steðs og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteðs 

Reikningur yfir tekjur og gjöld þúsund ára afmeelissjóðs Kyja- 

fjardar . . . . …… . 
1898 og 

> Reikningur nemandasjóði Möðruvallaskólans 1897 

framfarasjóðs Jóns prófasts Mel- 

Blaðsiðu- 

tal. 

161---162 

163---164 

166 

168   168---169 
169 

189---183 

189---190 

66—-68 

88-—89 

194---196 

213---219 

230---251 

55—56 

90—91 

118



  

105 

138 

159 

Dagsetning. 

30. júní 

  

NN | Blaðsiðu- 
Fyrirsögn. | 

| tal. 
—- — = 

(Reikningur yfir tekjur og gjöld ekknasjóðs drukknaðra manna í 
| Borgarfjarðarsýslu 2 (169--.170 
Reikningur prestsekknasjóðsins . . . 241 
Reikningur yfir tekjur og gjöld hins íslenska biflíufjela ws . . | 242.9243 

Amtsrådsfundaskyrslur. 
Skýrsla wn fund amtsráðsins í Suðuramtinu 23.—-26. júní 1899. 191---134 
1.—4. Framlagðir ýmsir reikningar til endurskoðunar 191--—192 

| ð. Um ráðstafanir gegn útbreiðslu fjárkláða  . 122 | 
| 6. Um bólusetning fjár gegn bráðapest . . . 122—123 | 
|. Um fullbæging úrskurða á sýslusjóðs- og | 

sýsluvegasjóðsreikningum 1897 2 2... 123 | 
8. Úrskurðaðir reikningar . . NR 123 | 

|. Yfirfarin endurrit úr sýslunefndagjörðabókun 123—-124 
| 10. Um styrktarsjóði alþýðufólks. . . . . 124—123 | 

ll. Um stofnun allsherjarbúnaðarfjelags . . . 125 
| 12, Um fyrirmyndir fyrir skýrslur um skoðanir, 

| sbr. horfellislégin . . . . . . . . ., 125—126 | 
15. Samþykkt að lagðar verði niður lögferjur á 

Önd verðarnesi og Í Tungu. 0. 126 | 
14, Um pad. hvar flutningabrautir skuli liggja um | 

Árnessýslu... . 20. 126 | 
15. Um að vegurinn frá Lækjarbotnum upp að | 

Svinabrauni verdi vardaedur . 0... .. 126 
16. Sæluhúsverðinum á Kolviðarhóli veittur 100 

kr. styrkur . . . 126 
Il. Sanþykkt teglugjörð. um a fjal Iskil Fyrir Vest. | 
| urskaptafellssyslu . . ...... 126 | 

18. Um breyting å yfirsetukvennaumdæmum i | 
Vesturskaptafellssyslu . .....….. 126 

19. Ålitid ad sýslunefnd hafi haft  heim- 

ild til að leyfa manni að ganga úr hrepps- 

nefud . . . . …. …… 127 

| 20. Um að hallærislán hreppa skuli takast upp 

á sýslusjóði . 0 127 

21. Um hallæri í Vatusleysustrandarhreppi . . 127— 129 

22. Um vegargjörð frá Hafnartirði suður á Voga- 

SÍÐPA eee eee 129 

23. Samþykkt að hinn svonefndi Melavegur frá 

| Selfossi til Eyrarbakka skuli numinn úr 

j sýsluvegatölu 2 so een 129 ) S



  

30. júní 

  

Skýrsla 

1..—4. 

Et
 

9. 

10. 

Fyrirsögn. 

Um að ákveðin verði flutningabraut fra 

Þjórsá að Rauðalæk 

Samþykkt að Sandhólaferja á Þjórsá verði 

lögð miður se eee eee een 

Kvennaskolanunm í Reykjavík veittur 100 kr. 

styrkur 

Samþykktir ýmsir reikningar. 

Búnaðarskólinn á Hvanneyri 

Áætlun um tekjurog gjöld jafnað: sjóðsins 1900 

um fund amtsráðsms í Vesturamtinu 10.--12. 

Framlagðir ýmsir reikningar til endurskoðunar 

Urn styrktarsjóðinn yÞorvaldar minning“ 

Uni að búnaðarskólinn í Ólafsdal verði gjörð- 

ur að opinberri eign 

Um ráðstafanir gegn útbreiðslu fjárkláða 

Um úrskurði á ýmsa sýslusjóðs- og sýslnvega- 

sjóðsreikninga 1897, og um fullnustu á úr- 

skurðum þessnm 

Úrskurðaðir reikningar 

Framlögð og yfirfarin endurrit af gjörðabók- 

um sýslunetuda 

Um hag styrktarsjóða alþýðu 

Um undirbúning allsherjarbúnaðarfjelags 

Um fyrirmyndir fyrir skýrslur um skoðanir, 

sbr. horfellislögin 

Tilkynnt um 100 kr. styrk úr landssjóði 

til vörðuhleðslu á fjallveginum yfir Stein- 

grímsfjarðarheiði eee 

Samþykkt að sýslunefud Snæfellsness- og 

Hnappadalssýslu taki 3000 kr. lán til að 

fullgjöra sýsluveginn yfir Hjarðarfellsflóa 

Um ýmsa sýsluvegi í Dalasýslu 

Um breyting á sýsluvegi í Strandasýslu 

Samþykkt að nema úr sýsluvegatölu veg í 

Snæfellsness. og Hnappadalssýslu 

Samþykkt að sýslunefud Norðurísafjarðarsýslu 

megi verja 550 kr. til gufubátsferða 

Samþykkt að sýslunefndin í Dalasýslu taki 

500 kr. lán handa Saurbæjarhreppi til kirkju- 

byggingar 
oð 

Um breyting á yfirsetukvennaumdæmum i 

  

Vesturísafjarðarsýslu 2 0.010 

Kvennaskólinn í Reykjavík 

130 

130 

130 —133 

133—134 

juni 1899. 

154—-135 

135 

135—136 

136 —138 

159 

39—140 

140-—141 

142 

141 

141 

142 
142 

142 

142 

-145 

145 

| 
{ 
| 
| 
| i 

Blaðsiðu- 

tal. 

134---145



Nr. 

88 

Dagsetning. Fyrirsögn. 

| 23. Staðfest frumvarp til fjallskilareglugjörðar 

| fyrir  Austurbarðastrandarsýslu, sömuleiðis 

| frumvarp um refaeydslu o. fl. . .. 

| 24, Framlagður og samþykktur reikningur jafn- 

aðarsjoðs Vesturamtsins 1898... 

| 23, Framlagðir og samþykktir reikningar búnað 

| arskólasjóðs og búnaðarsjóðs Vesturamtsins . 

| 26. Neitað tilboði um að selja amtinu skólastofn- 

| unina í Ólafsdal 2 2 

| 27. Búnaðarskólinn í Ólafsdal 

| 28. Sami áætlun nm tekjur og gjöld jafnað- 

| sjóðsins fyrir 1900 00... 

| 29. Veittar 20 kr. fyrir skriptir á amtsráðsfund- 

inum og 12 kr. fyrir fundarhús FR 

Skýrsla um fund amtsráðsins í Norðuramtinu 27. maí till 

1899. 

l. Framlagðir og samþykktir ýmsir reikuingar 145-- 

2. Framlagðir ýmsir reikningar til endurskoð- 

| MBA een een 

| 3. Um grenjaleitir og grenjavinnslur . 

| 4. Um fyrirmyndir fyrir skýrslur um skoðanir, 

| sbr. horfellislögin . 20... 

| 5, Um undirbúning stofnunar allsberjarbúnaðar- 

| fjelags see eee een 

6. Veittur styrkur af prentsmiðjusjóði Norður- 

| amtsins eee eee 

IT. Um fyrirmynd fyrir skýrslur um heilbrigdis- 

| hag mamma . . ...0.0. 0... .. 146- 

EN Tilkynnt að landshöfðingi hafi leyft amtsráð- 

inu að taka 1500 kr. lán til styrktar spí- 

talabyggingunni á Akureyri 2... 

9. Sigurði búfræðingi Sigurðssyni veittur styrk- 

| ur til rannsókna og til grodrarstødvar . . 

| 10. Yfirfarin eudurrit af sýslunefndagjörðabókum 

1898 

13. Um stofnun búnaðarfjelags Íslands 

14. Fjárræktarfjelagi Sudurpingeyjarsyslu veittur 

| 200 kr. styrkur 2. 

| 15. Um styrk handa Guðjóni Guðmundssyni til 

framhalds búfræðisnámi FER 

143 

144 

144 
144 

144 

145 

. Juni 

-146 

146 

146 

146 

146 

147 

147 

11.--12. Búnaðarskólinn á Hólum . . . . . . . 147—148 

148 

148 

148 

j 

| Blaðsíðu- 
| tal. 

(145—152



  

Nr. | Dagsetning. 

| 
Fyrirsögn. 

  

19. júlí 

Blaðsíðu- 

tal. 

  

16. Samþykkt lántaka sýslusjóðs Suðurþingeyjar- 

sýslu til byggingar læknissetri í Grenivík 

17 Kvennaskólunum á Ytriev og á Akureyri 

veittar 300 kr. hvorum 2 

18. Um gjaldfrest á tóvinnuvjelaláni Eyjafjarð 

arsýslu BN 

19, Um  breyting á yfirsetukvennaumdæmum 

Skagafjarðarsýslu 

20. Um leigumála á jörðinni Kjarna 

21. Um bókasafn Norðnramtsins …… 

| 22, Kosið í stjórn sparisjóðs Norðuramtsins 

23 Lögð niður lögferja yfir Eyjafjarðará á Guð- 

rúnarstöðum a 

24. Um Þbrúarsjóðsgjald Skagafjarðarsýslu 

| 25. Um tillag af Evjafjarðarsýsln til brúargjörð- 

ar á Hörgá eee eee 

26. Samþykkt ábyrgð sýslunefndarinnar í Húna- 

| vatnssýslu fyrir láni til brúargjörðar á 

Vesturá FR a 

27. Neitað um styrk til að kenna að bólusetja 

saudfje 2 2 eee . 

28. Neitað um styrk til útbreiðslu bindindis 

29. Um ráðstafanir til varnar fjárkláða 

30. Úrskurðaðir teikningar 

31 Um útsvarskæru BN 

32 Áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins 

1900 BENNA 

33. Um stofnun fullkominna tóvinnuvjela við 

Glerá 

Skýrsla um aðalfund amtsráðsins í Austuramtinu 10. 

1899. 

1.—2. Lagðir fram og endurskoðaðir ýmsir reikn- 

ingar FNF 

3. Um stofnun búnaðarfjelags Íslands 

  

Um varnir gegn útbreiðslu fjárkláða 

6. Kæra yfir ógilding sýslunefndar á hrepps- 

nefndarmannskosning 

7. Útsvarskæra …… 

8. Framlögð skýrsla um grenjaleitir og grenja- 

vinnslu sr 

9. Um skýrslur hreppstjóra samkvæmt lögum 

26, febr, 1898, 

148 

148—149 

149 

149 

149 

149 

149 

149 

149 

149 

150 

150 

150 

150 

150—151 

151 

  

154--155 

    152—158



Nr. 

  

Dagsetning. 
j 

Ferðaáætlanir pósta og póstgufuskipa. 

XII 

Fyrirsögn. 

Greiðsla til bráðabirgða á kostnaði við rann- 

sókn á vegarstæði meðfram væntanleenm 

frjetta þræði . 0. 155 

Sýslunefndinni í Norðurþingeyjarsýslu leyft 

að veita 300 kr. styrk spítalanum á Akureyri 155 

Veittar 100 kr. hvorum kvennaskólanna á 

Ytriey og Akureyri . a 155 

Jókasafn Austuramtsins á Seyðisfirði. Tillag 

úr jafnaðarsjóði 500 kr. a 155 

Um lenging námstímans á búnaðarskólanum 

á Eiðum. 2. 155—-156 

Austurskaptafellssýslu verður eigi greitt fje 

það, er bún á í vörslum Anusturamtsins 156 

Forstöðumanni búnaðarskólans á Eiðum veitt- 

ar allt að 300 kr. tilað kynna sjer hina aðra 

búnaðarskóla BN 156 

Spítalanum á Seyðisfiiði veittar 300 kr. fyr- 

ir 1900 . EFNA . 156 

Urskurdadir reikningar  bunadarskålans á 

Eiðum a 156 

Úrskurðaðir sýslusjóðsreikningar . . . . 156—157 

Úrskurðaðir sýsluvegasjóðsreikningar 157 

Yfirfarin endurrit úr  gjordabåkum  syslu- 

nefnda rr lði—158 

Um að brýna fyrir sýslumönnum að hafa 

gætur á því að sjúkdómar breiðist eigi út 

með þurfamönnum, er fluttir eru fátækra- 

flutningi. FA 158 

Áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins 1900 158 

Áætlun um ferðir landpóstanna árið 1900 

Ferðaáætlun póstgufuskipanna milli Kaupmannahafnar, Leith, 

Færeyja og Íslands 

Ýmsar greiðslur úr landsjóði 
samkvæmt fjárlögunum 1898 og 1899. 

A. b. 2. Bráðabirgðauppbót handa fátækum prestaköll- 

um oe eee re . 

A. b. 5. Styrkur til uppgjafapresta og prestaekkna 

C. 4. b. Styrkur til bunadarfjelaga 

B. VIL b. 1. Styrkur til barnaskóla 

B. VI. b. 2. Styrkur til sveitakennara 

| 

í Blaðsiðu- 

tal. 

  

59 

119—120 

170—173 

196—197



— T — — 

1 | nn Íntaðsíðu- 
Nr. | Dagsetning. | Fyrirsögn. | 

| 
1 

| 

Auglýsingar um útkomin lög og f., 5, 49, 121, 175, 
221, 237. 

| 
> 

Embættaskipun og syslana, lausn og veiting, 4, 48, 
59, 68, 76, 120, 173—174, 197, 219, 236, 243. 

Konungkjårnir alpingismenn, 62. 

Þjóðkjörinn alþingismaður, 92. 

Auglýsingar um óveitt embætti og sýslanir, í 48, | 
60, 76, 198, 220, 236. | 

Heiðursmerki, 4, 68, 220, 243. 

9 

| Heiðursgjafir, 215. 

|   Einkarjettur, 197.



Registur 

nafna og orða. 

A, A. 
Afangastaðir, synjað lagafrumvarpi um á., 70—74. 

Afmælissjóður Eyjafjarðar, reikningur, 91 —92. 

Akureyri: lán, 63; verðlagsskrá, 39—40. 

Alþingismenn, konungkjörnir, 68; þjóðkjörinn, 92 

Amtsbókasöfn, sjá bókasafnsreikningar. 

Arnarholt, póstafgreiðslan flutt frá A. að Norð- 

tungu, 222. 

Árnessýsla: syslusjådsreikningur, 177—178; syslu- 

vegasjóðsreikningur, 184; verðlagsskrá, 17—18. 

Árni Thorsteinsson landfógeti, konungkjörinn þing- 

maður, 68. 

Ásaprestakall, lán til kirkjubyggingar, 6. 
Aukalæknar, 178— 174. 

Axarfjarðarhjerað, laust, 286. 

Aætlun um póstferðir, 200—211, 226— 299. 

B. 

| Brunabotatrygging, 93—97. 

Búnaðarfjelög, auglýsing um skilyrði fyrir styrk- 
veitingu, 211— 212. 

| Búnaðarsjóðsreikningar: Vesturamtsins, 162— 163; 

| Dalasýsla: 

Barðastrandarsýsla: laus, 198; settur sýslumaður, | 

219; verðlagsskrá, 29—30; austurhluti: fjallskila- | 

reglugjörð, 107— 114; sýslusjóðsreikningur, 180; ' 

sýsluvegasjóðsreikningur 186—18T; vesturhluti: 

sýslusjóðsreikningur, 179—180; sýsluvegasjóðs- 
reikningur, 186. 

Barnalærdómskver, nýtt, 221. 

Barnaskólasjóður Thorkillii, reikningur, 58. 
' Ekknasjóður drukknaðra manna í 

Barnsfæðing óskilgetin, kostnaður við b. ó „62—68. | 

Berufjardarhjerad, laust, 236. 

Bifliufjelagsreikningur, 242—943. 

Bjarni Jensson (15. læknishjerað) skiptir um em- 

bætti við Friðjón Jensson (17. læknishjerað), 178. 

Bjarni Þórarinsson, vikið frá prestsskap, 236 

Bjarni Þorsteinsson amtmaður, gullbráðkaupssjóð- 
ur, reikningur, 4. 

Blönduós, póstafgreiðslustaður, 5. 
Bókasafnsreikningar: Austuramtsins, 168; Norður | 

amtsins, 167— 168; Vesturamtsins, 167. 
Borgarfjarðarsýsla: — sýslusjóðsreikningur, 178; 

sýsluvegasjóðsreikningur, 185; vegagjörðalán, 49, 
verðlagsskrá, 21 --22 2 

Norðuramtsins, 163; Austuramtsins, 163-—-164. 
Búnaðarskólasjóðsreikningar: Suðuramtsins, 164— 

165; Vesturamtsins, 165—166; Austuramtsins, 
166. 

Búnaðarskóli Norðuramtsins, reglugjörð, 81—85. 
Burðareyrir undir blöð og tímarit, 237— 239. 
Búseta sem skilyrði fyrir kosningarrjetti við prests- 

kosning, 221 — 292. 
Bæjarstjórn, kjörgengi og kosningarrjettur, 6—7, 

D. 
hundalækningareglugjörð, 77—79; 

sýslusjóðsreikningur, 180; sýsluvegasjóðsreikn- 
ingur, 187; verðlagsskrá, 27—28. 

Dánarsjóður Emils Tvede, skipulagsskrá, 

E. 
Eggert Einarsson, heiðursgjöf af sjóði Chr. IX, 

213. 

993, akt 

| Einholtskirkja, flutt, 1. 

| Einkennisbúningur hreppstjóra, 61. 

Eiríkur Sverrisson, settur sýslumaður, 48. 

Jorgarfjarðar- 
sýslu, 169—170. 

Eldsvoðatrygging húsa, 93—97. 

Eskifjarðarkirkja, 176. 

Eskifjarðarsókn, 176. 

Eyjafjarðar afmælissjóður, reikningur, 91—92. 

Eyjafjarðarsýsla: sýslusjóðreikningur, 182, sýslu- 

vegasjóðsreikningur, 188; verðlagsskrá, 39—40. 

F. 
Fáskrúðsfjarðarhjerað, laust, 236. 

Fáskrúðsfjarðarhreppur, flutningur þingstaðar, 68. 

Fátækar ekkjur og munaðarlaus börn í Eyja- 

fjarðarsýslu og á Akureyri, styrktarsjóður, 

reikningur, 75.



XV 

Fischers styrktarsjóður, reikningur, 3. 

Fiskimannasjóður Kjalárnesþings, reikningur, 4". | 

Fiskiveiðasamþykktarafnám (Gullbringu-og Kjós- 

arsýsla), 8. 

Fjallaþingaprestakall, laust, 48; sett í, 76. 

Fjallskilareglugjörðir: fyrir Barðastrandars. eystri, 

107— 114; Skaptafellssýslu vestari, 100 — 107. 

Flateyjarhjerað, laust, 286. 

Fljótsdalshjerað, laust, 236. 

Framfarasjóður Jóns prófasts Melsteðs og frú 

Steinunnar Bjarnadóttur Melsteðs, reikningur, 91. | 

Framfærslumál: framfærsla þurfamanna og sveit- | 

festi 50, 51--52, 61 —62, 97— 100, 239— 241. 

Franz E. Siemsen sýslumaður leystur frá embætti, 

76; settur sýslumaður í Gullbringu. og Kjósar- 

sýslu, 120. 

Friðjón Jensson hjeraðslæknir, (17. læknishjerað), 

59; skiptir um embætti við Bjarna Jensson (15. 

læknishjerað) 173. 

Friðrik Hallgrímsson, settur prestur, 76. 

Friðun á skógi og mel, hindrun sandfoks og sand- 

græðsla, reglugjörð fyrir Rangárvallasýslu, 

114—116. 

G. 
Georg Georgsson, læknir, 173. 

Gísli Ísleifsson sýslumaður, póstafgreiðslumaður | 

á Blönduósi, 76. 

Gjafasjóðir, reikningar: Guttorms prófasts Þor- 

steinssonar, 169, Hannesar prestaskólakennara 

Arnasonar, 2; Jóns Sigurðssonar, 65; Jóns Sig- 

urðssonar til Svarfaðardalshrepps, 64; Pjeturs 

sýslumanns Þorsteinssonar 168—169, Örum Æi 

Wulffs, fyrir árið 1897, 48, og fyrir árið 1898, 

59. 

Gjöf Halldórs Andrjessonar, reikningur, 57. 

Goðdalaprestakall, laust, 48; veitt 197. 
Grímsneshjerað, laust, 236. 

Gufubátsterðir, 74. 

Gullbringu- og Kjósarsýsla: laus 76; samþykkt um 

afnám fiskiveiðasamþykktar (um þorsknetalagn- 

ir), 8; samþykkt um kynbætur hesta, 52—54; 

sýslumaður settur, 120; sýslusjóðsreikningur, 178; 

sýsluvegasjóðsreikningur, 184— 185; veitt, 197; 

verðlagsskrá, 19—20. 

Gullbráðkaupssjóður Bjarna amtmanns Þorsteins- 

sonar og frú Þórunnar Hannesdóttur, reikning. 

ur, 4. 

Guttorms Þorsteinssonar gjafasjóður, reikningur, 

169. 

H. 

Halldórs Andrjessonar gjöf, reikningur, 57,   

Halldór Bjarnason, settur sýslumaður, 219. 

Halidór Steinsson, læknir, 174. 

Hallgrimur Jónsson hreppstjóri, dannebrogsmáður, 
68. 

Hallgrímur Sveinsson biskup, konungkjörinn þing- 

maður, 68. 

Hannesar Árnasonar gjafasjóður, reikningur, 2. 

Helgafellssveit, þingstaður sjerstakur, 75. 

Helga Hálfdánarsonar minningarsjóður, reikning- 

ur, 57—58. 

Hesta kynbætur: samþykkt fyrir Gullbringu- og 

Kjósarsýslu, 52—54; samþykkt fyrir Rangár- 

vallasýslu, 116—11l'; samþykkt fyrir Skagafjarð- 

arsýslu, 85—88. 

Hesteyrarhjerað, laust, 236 

Hesteyri, kirkja byggð, 121. 

Hjeraðslæknisembætti, sjá læknishjeruð. 

Hlunnindi handa sparisjóði Siglufjarðar, ol. 

Hofsóshjerað, laust, 236. 

Hofsprestakall í Vopnafirði, veitt, 76. 

| Hofssókn í Vopnafirði skipt, 199. 

Hólmaprestakali, lántökuleyfi, 176. 

Hólmasókn skipt í Hólmasókn 

sókn, 176. 

Hreppstjórar, einkennisbúningur, 61. 

Húnavatnssýsla: sýslusjóðsreikningur, 181; sýslu- 

og g Eskifjarðar- 

vegasjóðsreikningur, 188; verðlagsskrá, 35— 

36. 
Hundalækning, reglugiörðir: fyrir Dalasýslu, 77 

—79; fyrir Norðurmáúlasýslu, 80—sl; fyrir 

Skagafjarðarsýslu, 79—80. 

Húsavátrygging gegn eldsvoða, 

Húsavíkurprestakall, lán, 1. 

Höfðahverfishjerað, laust, 236. 

Hörring, H. E., ráðaneytisforseti og fjármálaráð- 

gjafi, um stund dómsmálaráðgjafi og ráðgjafi 
fyrir Ísland, 197. 

93—97. 

I. 1 
Isafjardarkaupstadur, verdlagsskrå, 31—32. 

Ísafjarðarsýsla: verðlagsskrá, 31 ——89; norðurhluti: 

sýslusjóðsreikningur, 17%; sýsluvegasjóðsreikn- 

ingur, 186; vesturhluti: sýslusjóðreikningur, 179; 

sýsluvegasjóðsreikningur, 186. 

J. 
Jafnaðarsjóðsreikningar: Suðuramtsins,159; Vest- 

uramtsins, 159— 160; Norðuramtsins, 160— 161; 

Austuramtsins, 161— 162. 

Jarðeldasjóðurinn, reikningur, 2—3. 

J. Havsteen amtmaður, konungkjörinn 

maður, 68. 

þing-



XVI 

J. Júnassen landlæknir, konungkjörinn  þing- 
maður, 68. 

Jón prófastur Melsteð, framfarasjóður, 91 

Jóns Sigurðssonar: gjafasjóður til Svarfaðardals- 

hrepps, reikningur, 64; legat, reikningur, 65. 

Jón Stefánsson, prestur, 68. 

Jónas Stephensen, póstafgreiðslumaður, 197. 

K. 
Kirkjujarðir, makaskipti: Rafnseyrarprestakalls, 5; 

Staðarprestakalls, 5; Suðurdalaþinga, 76. 

Kirkjujörð Rafnseyrarprestakalls seld, >, 

Kirkjur, byggðar: á Eskifirði 175; á Hesteyri, 

121; á Vopnafirði, 199; byggingarlán handa 

Á sakirkju, 6; flutt kirkja: Einholtskirkja, 1. 

Kirkjusjóður, hinn almenni, reikningur og skýrsla, 

192--193 
Kjósarhjerað, laust, 236. 

Kjörgengi og kosningarrjettur verzlunarþjóns við 

bæjarstjórnarkosning, 6—T. 

Kogesprit, tollskylt, 222. 

Konungkjörnir þingmenn, 68. 

Kristján Jónsson assessor, konungkjörinn þing- 

maður, 68. 

Kristjáns konungs 
reikningur, 213. 

Kynbætur hesta, sjá hesta kynbætur. 

L. 

Lagasynjanir, 70—74, 237. 

Landsbankareikningar, 66—68, 88—89, 194—1' 6, 
213—21), 230 —231. 

L. E. Sveinbjörnsson justitiarius, dannebrogsmad- 
ur, 4. 

Lotteri synjað leyfis til að halda 1, 

49—50. 
Lundarbrekkuprestakall, laust, 4, veitt, 68. 

Lundarprestakall, lántökuleyfi, 176. 
Læknishjeruð: 5. lhjer. laust, 6, veitt, 173; 

lhjer, veitt, 59; 15. og 17 

hins níunda styrktarsjóður, 

7—8, 49, 

M. 
Magnús Ásgeirsson, læknir, 173. 

Marinó Hafstein, sýslumaður, 173. 

Matthias Jochumsson prestur, lausn frá embætti, 243; 

riddari af Dannebrog, 243. 

Minningarsjóður lektors Helga Hálfdánarsonar, 
reikningur, 57 — 58. 

Minningarsjóður lector theol. Sigurðar Melsteðs, 
skýrsla, od. 

Mýrahjerað, laust, 236. 

í Prestsekknasjóðurinn,   

Mýrasýsla: sýslusjóðsreikningur, 181; sýsluvega- 
sjóðsreikningur, 187; verðlagsskrá, 23—924. 

Mýrdalshjerað, laust, 236. 

N. 
Nauteyrarhjerað, laust, 236. 

Norðtunga, póstafgreiðslustaður, 

Norðurmúlasýsla: hundalækningareglugjörð, 80— 

81; sýslusjóðsreikningur, 183; sýsluvegasjóðs- 

reikningur, 189; verðlagsskrá, 43—41. 

0. Ó. 
Ólafsvíkurhjerað, laust, 236. 

999 Ga. 

P. 
Páll Briem amtmaður, riddari af Dannebrog, 4. 

Páll Einarsson, sýslumaður, 197. 

Páll Hjaltalín Jónsson, prestur, 4. 

Pest í Portúgal, auglýsing, 175. 

Pjeturs Þorsteinssonar  gjafasjóður, 

168— 169. 
reikningur, 

{ Póstafgreiðsla: á Blönduósi, 5; i Norðtungu, 222. 

Póstafgre.ðslumenn, “6, 197, 236. 

Póstferðaáætlanir, 200—211, 226— 299. 

Prentsmiðjusjóður Norðuramtsins, reikningur, 76. 
Prestakallalán, handa: Ásprestakalli, Hólmapresta- 

kall, 176, 6; Húsavík urprestakalli, 1; Lundar- 
prestakalli, 176. 

Prestaköll: laus, 4, 48, 76, 220; sett í, 76; veitt, 
4, 59, 68, 76, 197, 

Prestaskólasjóðurinn, reikningur, 56—57. 

reikningur, 241. 

Prestskosning, skýring orðsins >búsettir> í lög. 

um 8. jan. 1886, 221— 222. 

R. 
' Ráðgjafaskipti, 197. 

| Rafnseyrarprestakall, makaskipti á kirkjujörð, 5; 
17. 

lhjer., hjeraðslækn- | , ; …… . 
my | Rangárvallasýsla: al smaður kosinn, 92; aug- 

arnir skipta um hjeruð, 173; ýms lhjer. laus, 236. | 8 ” bingism 7% aug 

seld kirkjujård, 5. 

lýsing um að ný kosning á alþingismanni skuli 

framtara, 64; reglugjörð um friðun á skógi og 

mel, hindrun sandfoks og sandgræðslu, 114— 

116; reglugjörð um kynbætur hesta, 116-117; 

sýslusjóðsreikningur, 177; sýsluvegasjóðsreikn- 

ingur, 184; verðlagsskrá, 15—16. 

Reykdælahjerað, laust, 236. 

Reykhólahjerað, laust, 236. 

Reykjavikurkaupstaður, verðlagsskrá, 19—20. 

Ripurprestakall, laust, 220. 

í Rump, N. R, dómsmálaráðgjafi og ráðgjafi fyrir 
1 Ísland, leystur frá embættum, 197.
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Runólfur Runólfsson, póstafgreiðslumaður, 236. 

S. 
Sandfoks hindrun m. m., reglugjörð, 114—-116. 

Sandgræðsla m. m.. reglugjörð, 114— 116. 

Seyðisfjarðarkaupstaður, verðlagsskrá, 43—-44. 

Sighvatur Árnason: afsalar sjer þingmennsku, 64; 

alþingismaður kosinn, 92; dannebrogsmaður, 68. 

Siglufjarðar sparisjóður, hlunnindi, 61. 

Sigtryggur Guðlaugsson, prestur, 59. 

Sigurður Magnússon, hjeraðslæknir, 173. 

Sigurður Melsteð, minningarsjóður, 54. 

Sigurður P. Sivertsen, prestur, 76. 

Skagafjarðarsýsla: hnndalækningareglugjörð, 79— 

80; reglugjörð um kynbætur hesta, 85-—88, 

sýslnsjóðsreikningur, 181; sýsluvegasjóðsreikn- 

ingur, 188, verðlagsskrá, 31—38. 

Skaptafellssýsla: austurhluti: sýslusjóðsreikningur, 

183; sýsluvegasjóðsreikningur, 190; verðlagsskrá, 

9—10; vesturhluti: fjallskilareglugjörð, 100— 

107; sýslusjóðsreikningur, 171; sýsluvegasjóðs- 

reikningur, 183— 184; verðlagsskrá, 11—12. 

Skipaskagahjerað, laust, 236. 

Skógarfriðun m.m, reglugjörð fyrir Rangár. 

vallasýslu, 114—116. 

Skúli Árnason, læknir, 178. 

Sparisjóður, hlunnindi, 61. 

Staðarkirkja í Grunnavík, makaskipti á kirkju- 

jörð, 5. 

Steingrímur Thorsteinsson yfirkennari, riddari af 

Dannebrog, 243. 

Steinunn Bjarnadóttir Melsteð, framfarasjóður, 91 

Stjórnarskipunarmálið, 69—70. 

Strandasýsla: laus, 60; settur sýslumaður, 48; 

sýslusjóðsreikningur, 179; sýsluvegasjóðsreikn- 

ingur, 185—186; veitt, 173; verðlagsskrá, 33—34 

Styrktarsjóðir, reikningar: Christians IX, 215. 

fátækra ekkna og föðurlausa barna í Eyjafjarð- 

arsýslu og á Akureyri, 75; skipstjóra og stýri- 

manna við Faxaflóa, 47; W. Fischers, 3; þeirra, 

er bíða tjón af jarðeldum, 2—3; þjóðjarða- 

landseta, 91—92. 

Styrkur veittur aukalæknum, 173— 14. 

Styrkveiting til búnaðarfjelaga, auglýsing,211—212. 

Suðurdalaþing, makaskipti á kirkjujörð, 76. 

Suðurmúlasýsla: sýslusjóðsreikningur, 183; sýslu- 

vegasjóðsreikningur, 189—190; 

45—46. 

Svalbarðsprestakall, veitt, 4. 

Sveinn Guðmundsson, prestur, 197. 

Sveinstaðir, póstafgreiðslan flutt frá S., 5. 

Sveitfesti þurfalings, sjá framfærsla þurfamanna. 

verðlagsskrá, 

  

Sýslumannsembætti: laus, 60, 76, 198, settur 

sýslumaður, 48, 120, 219; veitt, 178. 197. 

Sæmundur Jónsson, heiðursgjöf af sjóði Chr. IX., 

213. 

Söfnunarsjóðsreikningur, öð—)b. 

T. 
Thorkillii barnaskólasjóður, reikningur, 58 

Tollgreiðsla, 199, 292. 

Tómas Helgason hjeraðslæknir, leystur frá em- 

bætti, 59; læknir til bráðabirgða, 114. 

Tvede, Emil, dánarsjóður, skipnlagsskrá, 223. 

U. Ú 
Útflutningsgjald, 74. 

Utskálaprestakall, settur prestur, 76. 

V. 
Våtrygging husa gegn eldsvoda 93—97. 
Vegagjörðalán handa Borgarfjarðarsýslu, 49. 

Verðlagsskrár, um samning v., 7. 

Verzlunarþjónar, kosningarrjettur og kjörgengi í 

bæjarstjórn, 6—'. 

Vilhjálmur Briem, lausn frá prestsskap, 48. 

Vínandi, óhreinsaður, tollskyldur. 222. 

Vistaforði, tollgreiðsla, 199. 

Vopnafjarðarkirkja, 199. 

Vopnafjarðarsókn, 199. 

y Ý 
Vfirsetukvennaumdæmaskipun, breytingar: í Suð. 

uramtinu, 224; í Vesturamtinu, 224-—-225. 

Þ. 
Þingeyjarsýsla: verðlagsskrá, 41—42; norðurhluti: 

sýslusjóðsreikningur, 182, sýsluvegasjóðsreikning- 

ur, 189; suðurhluti: sýslusjóðsreikningur, 182; 

sýsluvegasjóðsreikningur, 188—-189. 

Þingeyrarhjerað, laust, 236. 

Þingmannskosning fyrir Rangárvallasýslu, 64, 92. 

Þingmenn, konungkjörnir, 68, þjóðkjörinn, 92. 

Þingstaður, fluttur Fáskrúðsfjarðarhrepps, 63; 

sjerstakur fyrir Helgafellssveit, 7. 

Þistilfjarðarhjerað, laust, 236. 

Þjóðjarðalandseta styrktarsjóður, reikningur, 91 — 

92. 

Þorkell Bjarnason prestur, konungkjörinn þing- 

maður, 68. 

Þóroddstaðarprestakall, veitt, 59. 

Þórunn Hannesdóttir, gullbrúðkaupssjóður, 4. 

Þorvaldur Jónsson hjeraðslæknir, riddari af Danne- 

brog, 68. 

Þorvaldur Thoroddsen kennari við lærða skólann, 

leystur frá embætti, 248, riddari af Dannebrog, 

220



XVIII 

Þorvarður. Þorvarðarson, settur prestur, 76. O. 

Þurfamannaframfærsla, sjá framfærsla þ. | Orum & Wulff, gjafasjóður, reikningur, 1897, 48; 
Þúsund ára afmælissjóður Eyjafjarðar, 91-—-92. | 1898, 59.



Stjórnartíðindi B 1. 1 

Brjef landshöfðingja til biskupsins yfir Íslandi um flutning Einholtskirkju. — 
Samkvæmt ósk safnaðarins í Einholtssókn í Austurskaptafellsprófastdæmi, er 
hlulaðeigandi hjeraðsfundur hefir fallizt á, og eptir tillögum yðar, háæruverðugi 
herra, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 12. þ m., vil jeg hjermeð samkvæmt lögum 
nr. 3 frá 27. febrúar 1880, 4. gr., sbr. lög nr. 5 frá sama degi, 12. gr, veita 
samþykki mitt til þess að sóknarkirkja nefnds safnaðar, sem nú er í Holtum, 
verði flutt að Slindurholti 

Þetta er yður hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr.- 
ar leiðbeiningar og nauðsynlegar ráðstöfunar. 

Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um lán handa (Húsa- 
víkur) prestakalli. — Samkvæmt beiðni prestsins að Húsavík í Suðurþingeyjar- 
prófastsdæmi, síra Jóns Arasonar, og tillögum Yðar, herra amtmaður, og yðar, 
herra biskup, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 21. þ. m., vil jeg hjermeð veita sam- 
þykki mitt til þess að nefndur prestur taki alit að 500 króna embættislán upp 
á prestakallið, gegn veði í tekjum þess, til þess að leggja járnþak á 2 bæjar. 
hús prestssetursins, járnverja öll þil þeirra og sömuleiðis timburgafl þriðja húss- 
ins, baðstofunnar. Ennfremur er lántökuleyfi þetta þeim skilyrðum bundið, að 
lánið endurborgist með jöfnum árlegum greiðslum, auk vaxta, á 19 árum sam- 
fleytt frá lántökudegi að telja, að helmingur lánsins verði eigi greiddur fyr en 
sannað er með áreiðanlegum skilríkjum, að hin framangreinda húsabót sje fram- 
kvæmd í alla staði vel og tryggilega, að bárujárn sje viðhaft, bæði á þiljum, 
þökum og gafli, og sje járnið á þökunum eigi þynnra en nr. 24, og þannig frá 
verkinu gengið, að kulda leggi ekki inn í húsin, sem valdi slaga og spillingu á 
viðum: að húsabótin verði eizn prestakallsins, og að hlutaðeigandi prestur tryggi 
húsin fyrir eldsvoða að minnsta kosti fyrir 1000 kr., og haldi þeim ávallt í 
slíkri tryggingu undir eptirliti prófasts. 

Þess skal að endingu getið, að Jeg hefi veitt framannefnt lán úr lands- 
sjóði, og skrifað landfógeta það, er nauðsynlegt er þar að lútandi. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr- 
ar leiðbeiningar og frekari birtingar að því viðbættu að jeg býst við að þjer 
hafið eptirlit með því að hin fyrirætlaða húsabót sje framkvæmd. 

4. dag febrúarm. 1899. 

Reykjavík. — Ísafoldarprentsmiðja. 

1899 

1 

17. jan. 

2 
25. jane



1899 

yfir 

yfir 

2 

Reikningur 
tekjur og gjöld gjafasjóðs Hannesar prestaskólakennara Árnasonar árið 1898. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun 1898 (Stj.tíð. 1897 B 1.— 8. bls.): 

a. Innritunarskírteini Ltra. A. fol. 103 

b. Lán gegn fasteignarviði . . 

c. Í landsbankanum með sparisjóðskjörum . 

Vextir af höfuðstóli: 

kr. 34000,00 
— 11916,67 
— „2105,91 kr. 48022,58 

a. af innritunarskirteini til 8/5 798 — 283,98 

b. — lánum gegn fasteignarveði til 11/6 798 — 454, 43 

c. — láni Reykjavíkurkaupstaðar til 1!/s og 1/12 798 —  1061,78 

d. — fje í landsbankanum til 31/12 798 — 73,00 …  1873,19 

Ágóði af sölu á innritunarskírteini 

Útgjöld: 

Liíffje Sigríðar Árnadóttur, systur gefandans 

Sjóður við árslok: 
a. Lán Reykjavíkurkaupstaðar 

b. Lán gegn fasteignarviði 

Cc. Ógoldnir vextir . 

d. Í landsbankanum með sparisjóðskjörum 

a — 305,66 
Samtals: kr, 50201,43 

. kr, 400,00 

kr. 35000,00 

— 12233 34 

— 13,00 

— 2555,09 40801,43 

Samtals: | kr. kr. 50201,43 
  

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Reykjavík 5. janúar 1899. 

Magnús Stephensen. 

Reikningur 
tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum árið 1898. 

Tekjur: 

Sjóður við ársbyrjun (Stj.tið. 1897 B, 12.— 13 

a. TInnritunarskirteini Ltra. A. fol. 102 

b. lán gegn fasteignarveði 

c. óborgaðir vextir . 

d. í landsbankanum með sparisjóðskjórum 

Vextir af höfuðstóli: 

a. af innritunarskirteini til 11/6 og 1/12 798 

b. — lánum gegn fasteignarveði til 11/6 798 

c, — fje í landsbankanum til 31/12 798 

„ bls.) 

kr. 30100,00 
— 4900,00 

20,00 
— 789,93 kr, 35809,93 

1053,50 
— 182,67 
— 2659 —  1262,76 

Samtals: kr. 37072,69 
   



ð 1899 

    

Útgjöld: 4 

Styrkur til búnaðarskólans á Eiðum . . . . . „kr.  884,00 

Sjóður í árslok: 

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

b. lán gegn fasteignarveði . . . . . —  4850,00 

c. Í landsbankanum með sparisjóðskjörum . — 1238,69 — 36188,69 

Samtals: — 37072,69 

Landshöfðinginn yf slandi. 

Reykjavík d. janúar 1899. 

Magnús Stephensen. 

Reikningur 5 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs W. Fischers árið 1898. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1898 B 13. bls.): 
a. innritunarskirteitni Ltra. A. fol. 373 . . Kr. 20000,00 

b. í landsbankanum með sparisjóðskjörum . — 250,37 kr. 20250,37 

Vextir af innstædu: 

a. af innritunarskirteini til 1/6 og 11/12 798 mm 700,00 

b. — fje i landsbankanum til 3/12 798 . — 1423 714,23 

Samtals: kr. 20964,60 

Útgjöld: 

Styrkur samkvæmt stofnunarskrá sjóðsins . . . . kr,… 700,00 

Borgun tyrir auglysingar  . . . . . . . …— 9,82 

Sjóður í árslok: 
a. innritunarskírteini Ltra. A. fol. 373 . .… kr. 20000,00 

b. í landsbankanum með sparisjóðskjörum . or 254,18 — 20254,78 
  

Samtals: Kr. 20964,60 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Reykjavík 12. janúar 1899. 

Magnús Stephensen.



1899 4 

yfir tekjur og gjöld gullbrúðkaupssjóðs Bjarna 

Reikningur 

amtmanns Þorsteinssonar og 
konu hans, frá Þórunni Hannesdóttur, árið 1898. 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun (Stj. tíð. 1897, B, 14. 

a. Í óuppsegjanlegum ríkisskuldabrjefum 

bls.) 

kr. 2400,00 
b. í láni gegn fasteignarveði . — 500,00 
c. í landsbankanum með sparisjóðskjörum — 6931 

2 í sjóði hjá undirskrifuðum 

2. Vextir af innstæðu: 
— „ 42,00kr.3635,51 

  

a. af ríkisskuldabrjefum frå 1/6 og 1/42 798 .kr.. 84,00 
b. — láni gegn fasteignarveði BR — 20,00 
c. — fje i landsbankanum 2020040. 24,69 kr. 128,69 

Samtals kr, 3764,20 

, 

Utgjåld: 
Sjóður í árslok: 
a. Í óuppsegjanlegum ríkisskuldabrjefum. 
b. í láni gegn fasteignarveði . A 
c. Í landsbankanum með sparisjóðskjörum . 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 
Reykjavík 6. janúar 1899, 

Magnús Stephensen. 

kr. 2400,00 
500,00 

 864,20 kr.3764,20 

Embættisskipun. 
20. janúar var prestinum síra Páli Hjaltalin Jónssyni at landshöfðingja veitt Svalbarðs- 

prestakall í Norðurþingeyjarprófastsdæmi frá fardögum 1999 að telja. 

Heiðursmerki. 
5. januar var justitiarius i hinum konunglega 

björnsson r. af dbr. 
íslenzka landsyfirrjetti L. E. Svein- 

at konungi sæmdur heiðursmerki dannebrogsmanna. 

s. d. var amtmaður yfir Norðuramtinu og Áusturamtinu Páll Briem af konungi 
sæmdur riddarakrossi dannebrogsorðunnar. 

Óveitt prestakall. 

Lundarbrekka í Bárðardal, mat: kr 783,01. Búast má við, að núverandi tillag til brauð- sins úr landssjóði verði að nokkru feða öllu leyti lagt út í kirkjujörðum frá Grenjaðarstað og Múla. 
Veitist frá næstu fardögum að telja. 

Umsóknarfrestur til 28. febrúar 1899.



Stjórnartíðindi B 2. 5 

Utkomið í Á deild Stjórnartíðindanna. 
Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aftur, undirskrituð 

af konungi 31. desbr. 1898 (A. nr. 21. bls. 84— 85). 

Auglýsing, er fellir úr gildi auglýsingu frá stjórnarráði Íslands 3. marz 

1898 um bólusótt í Middlesborough, andirskrifuð af ráðzjafanum fyrir Ísland 12. 

janúar 1899 (A. úr. 1. bls. 2—ð).   

Brjef landshöfðinn a til póstmeistarans í Reykjavík um póstafgreiðslu á 
Blönduósi. — Samkvæmt tillögum yðar, herra póstmeistari, í þóknanlegu brjefi 
yðar, dagsettu 2. þ. m., vil jeg hjermeð kveða svo á um, að póstafgreiðslan 

verði flutt frá Sveinsstöðum að Blönduósi, þannig að Blönduós skuli talinn póst- 

afgreiðslustaður frá Í. maí næstkomandi að telja. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr- 

ar leiðbeiningar og frekari aðgjörða. 

   

Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um makaskipti á kirkju- 
jörð (Staðarki: rkju ííGrunnavík). — Ráðgjafinn fyrir Ísland hefir með brjefi, dag- 
settu 12. f. m, skýrt mjer frá, að hans hátign konunginum hafi 27. desbr, f. á. 
allramildilogast þóknazt að veita allrahæst samþykki sitt til þess að makaskipti 

sjeu höfð á jörðunni Höfða í Grunnavíkurhreppi, er heyrir undir kirkjuna á Stað 

í Grunnavík í Norðurísafjarðarprófastsdæmi, og hálfri bændajörðinni Nesi Í sama 

hreppi, með þvi skilyrði að hin fyrnefnda jörð framvegis verði skoðuð sem 

bændaeign að því er snertir alla skatta og skyldur, en hin síðarnefnda hálflenda 

sem kirkjujörð. 

Þetta er hinum heiðruðu stiptsyfirvöldum hjermeð þjónustusamlega til 

vitundar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Brjef landshöfðingja tól stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um sölu á kirkjujörð 

(Rafnseyrarprest:kalis). —  Ráðgjafinn fyrir Ísland hefir með > brueft dagsettu 12. 

f. m. skýrt mjer frá 

þóknazt að veita atlrahæst samþykki sitt til þess að Jörðin Bauluhús í Áuð- 

kúluhreppi, sem heyrir undir Rafns: »yrarprestakal I í Vesturísafjarðarprótastsdæmi, 

verði seld fyrir 1200. kr Inandvirði jarðarinnar sje sett á 

vöxtu Í Söfnunarsjóði Íslands sem óskerðanlegur höfuðstóll, je eign presta- 

kallsins, að 2 kr. af vöxtunum árlega legs við hé ófuðstólinu fyrstu 100 árin og 

síðan 1 kr. á ári hverju, en að öðru leyti njóti beneficiarius vaxtanna og að 

nefnd jörð framvegis verði skoðuð sem bændaeign að því er alla skatta og 

skyldur áhrærir. 

Þetta er hinum heiðruðu stiptsyfirvöldum hjermeð þjónustusamlega til 

vitundar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

  

að hans hátign konunginum hafi í m. allramildilegast 
, 

  

með því skilyrði að sö 

      

   

  

11. dag marzm. 1899. 

Reykjavík. — Ísafoldarprentsmiðja. 

1899 

4. febr. 

20. febr. 

20. febr.



1899 

10 

21. febr. 

11 
22. febr. 

12 
23, febr. 

6 

Brjef landshöfðingja til syslumannsins i Gullbringu- og Kjåsarsyslu um syni- 
un á leyfi til að halda lotteri. — Með þóknanlegu brjefi, dagsettu 1. þ. m., hafið 
þjer, herra sýslumaður, sent bingað beiðni Good Templarastúk 

nr. 38 í YtriNjarðvíkum um leyfi til að halda lotteri til ágóða fyrir stúkuna á 

grip, er kosti alit að 40 
Utaf þessu skal yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þók 

anlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar, að j i sj i fært ad 

veita leyfi til eð halda lotterí um grip, er að e enda mun á- 

standið Í Gullbringusýslu nú þannig, að varla er 
halda þar lotteri. 

  

Teúarinnar 7 i 

  

KU 

    
” eigi 

    ad gefa leyfi til að 

Bret landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um viðbótarlán hand: 

prestakalli (til kirkjubyggingar) — Í viðbót við 2009 
prestinum að Ásum í síra Sveini Eiríkssyni 

upp á presta að | til ! 

og Búlandssóknir með brjefi mínu, dagsettu 

kvæmt tillözum vi ar, 

síra Sveinn Eiríksson megi taka allt að 400 kr. viðaukalán uppå 

til kirkjubyggingarinnar, þannig að lán RN fi ( 

árum, eins og adallånid j 

ur endurborgazt af 

Þetta er yður hjermeð þjónustusanlega til vitundar getið til påknanlegr- 

ar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

  

embættisl 

  

tn það, er 

  

    

  

Kaptártungum, var leyft að taka 

    

) sameinuðu Ása- 

júní 1895, vil jeg hjermeð sam- 

að byggja nýja kirkju í Gröf fyrir 

á það að    Jar, herra amtmaður, og 

   í t< yrestakal! 

      

Brjef landshöfðingia til amtmannsins yfir Norðuramtinu og Áusturamtínu 

um kjörgengi verzíunarþjóns við bæjarstjórnarkosning. — Með brjefi, davsettu 28. Í. 
m. er hingað hefir borizt beina leið, hefir Páli Jónsson verzlunarþjónn á Odd. 

eyri kæri fyrir mjer úrskurð bæjarstjórnarinnar á Akureyri, uppkveðinn á 2. 

fundi hennar þ. á. er staðfestir úrskurð kjörstjórnar við bæjarstjórnarkosning, er 

framfór þar 4. f. m., en með síðarnefndam úrskurði var svo ákveðið, að nefnd- 

ur verzlunþjónn yrði eigi tekinn upp á kjörskrá. 

Úrskurðir þessir eru byggðir á því, að verzlunarþjónar, sem eigi hafi 

sjálfstætt húshaid, verði að teljast öðrun ir, sbr. 4, gr, laga 8. okt. 1883, 

um bæjarstjórn á Akureyri, og hafi því eipi kosningarrjett, og að nefndur vergl- 

unarþjónn því eigi ekki kosningarrjett og kjörgensi við Þæjarstjórnarkosningu, 

með því að hann verði að álítast ráðiun á sama hátt sem aðrir verzlunarþjón- 

ar, og hafi eigi sjálfstætt húshald. 
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    ið jeg verð að fallast á framantaldar ástæður, skal áðurgreindur 

úrsku stjórnarinnar á Akureyri standa óhaggaður, 

Þetta er wður, herra amtmaður, „ist usamm 6gA til vitundar gefið til 

þóknanlegrar leiðbeiningar og birtingar fyrir bæjarstjórn Akureyrar og kær- 

andanum. 

skráa. — Í bóknanle 

þjer, herra biskup, 

Brjef landstöfðinga ti stiptsyfirraldanna yfir Íslandi um samning verðlags- 
1 brjefi, dagsettu 7. þ. m, hafið þjer, herra amtmaður, og 

<yrt frá því, að sýslumenn hafi lagt mjöz sundurleitan 

skilning í 2. gr. laga 6. nóvbr. 1897, um undirbúning verðlagsskráa, þar sem 
, svo er ákveðið, að sýslumaður semi 

        

er hann með- 

; ) t sem hann því 

staðfesta verðlagsskrá fyrir hvert 

hjerað og annast um prentun hennar og birting. Hafi sumir sýslumennirnir 

ltilbúnar verðlagsskrár fyrir sitt 

kýrslur, svo að þjer hafið orðið að semja 

sem þessvegna koma fram í þetta skipti sem samdar af yður, 

| 

    

tekur frá hreppum og kaupstöðum, aða 

næst sendi stiptsyvfirvöldunum, en þau skuli 

l 

sent yður til rannsóknar og staðfestingar fulltilb 

hjerað, en aðrir aptur á móti 

    

verðlagsskrárn: 

  

  

eins og að undanförnn, enda hafi sýslumenn yfir höfuð og þá einnig þeir, sem 

samið hafi fullkomnar verðlagsskrár, eigi farið eptir fyrirmælunum í síðasta staf- 

lið fyrnefndrar lagagreinar. Hafið þjer tekið það fram, að þjer sjeuð þeirrar 

skoðunsr, að skilja beri áðurgreind fyrirmæli laganna um tilbúning verðlags- 

skráa svo, að sýslumenn eigi að semja og senda stiptsyfirvöldunum tilbúnar 

verðlagskrár og að þa svo eigi að gagnskoða þær og staðfesta, eptir að þau 

hafi leiðrjett skrárna ef þörf er á, og jafnframt, með því að hinn umræddi 

lagastaður sje eigi | fyrir um rjettan skilning á 

optnefndri lagagrei deisendum til leiðbeiningar eptirleiðis. 

Út at þessu skal yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til 

þóknanlegrar leiðbeiningar, að jeg er yður samdóma um það, að sýslumönnum b 

  

min 

Z.
 GG
 

—
 

mg
 að sí Ar     

    

beri samkvæmt optnefndri lagagrein, að sem ja vorðlagsskrá, hverjum fyrir sitt 

hjerað, en stiptsyfirvöldunum að eins að staðfesta hana með þeim leiðrjetting- 

um, sem þörf kann á að vera. 

Samkvæmt ósk yðar hefi jeg gjört ráðstöfun til þess að prentuð verði 

eyðublöð undir verðlagsskýrslur kaupstaða og hreppa, og munu yður á síðan 

verða afhent þau. 

Brjef landshöfðingja tl bæjarfógetans í Reykjavík um ne tun á leyfi til að 
halda lotterí. — Í erindi, er hingað hefir borizt beina leið, hefir Þorsteinn Egils- 

7 

son fyrir hånd sjåmannafjelagsins »Bårunnar« beidzt leyfis til ad halda lotteri å 

þessu ári innan nóvbrloka stil eflingar fyrir húsbyggingu< handa fjelaginu. oðÐ 

1899 

12 bar 
25. febr. 

13 
23. febr. 

14 
24. febr.
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14 Með því að í erindi þessu er hvorki talað um það, hverja muni eigi að 
á seðla skuli gefa út og hve dýrt þeir skuli seld-    halda lotterí um, nje hve mar 

#1. febr.jp, getur hið umrædda leyfi eisi orðið veitt. 
Þetta er yður, herra bæjarfógeti, hjermeð þjónustusamlega til vítundar 

gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar, að því viðbættu, að jeg 

    

eptir því sem nú er ástatt eigi mundi hafa veitt hið umbeðna leyfi, þótt beiðnin 
um það hefði verið betur útbúin. 

15 Ap Ab. 4 27. febr. Samþykkt 

um afnám fiskiveiðasamþykktar. 
, 

Syslunefndin i Gullbringu- og Kjåsarsøslu hefir með lögákveðinni hlut- 
deild bæjarstjórnarinnar í Reykjavík, samkvæmt lögum 14. des. 1877 um ým- 
isleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum, og lögum 4. des, 1886 um 
breyting á fyrnefndum lögum, gjört eptirfylgjandi 

SAMÞYKKT 

um afnám samþykktar um þorskanetalagnir í sunnanverðum Faxaflóa. 

Samþykkt um þorskanetalagnir í sunnanverðum Faxaflóa, dags. 17. febr. 
1897, skal hjermeð úr gildi numin. 

Samþykkt þessi er hjermeð staðfest af undirskrifuðum amtmanni til þess 
hún öðlist gildi þann dag, þegar T dagar eru liðnir frá þeim degi, er það tölu- 
blað kemur út af Stjórnartíðindum B., er samþykktin birtist í. 

Þetta er hjermeð kunngjört öllum hlutaðeigendum til eptirbreytni. 
Suðuramtið, Reykjavík 27. febr. 1899. 

J. Havsteen.
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Ansturskaptafellssýsin 
frá miðju maímánaðar 1899 til jafnlengdar 1900. tJ 

  

Dø
 

P
m
 
o
o
 

09
 

9 

10. 
11. 
12, 
13 

22. 

94, 
25,   

A. Friður peningur. 

1 hndr, 1 kýr, 3til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. á . 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardögum hver á 

6 sauðir, 8 til oð vetra, á hausti . — 

oo
 

12 
& 

10 
1 

tvævetiir . - — Lo 

veturgamlir  - — 

ær geldar. . . . - — . - 

— mylkar  — Á . 

áburðarhestur, taminn, åd til 12 vetra, Í 

fardögum . ..0.20.0.0. 0,0... Å 

11/8 hryssu, å sama aldri |, . . hver 

B. Ul, smjör og tólg. 

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

C. Tóvara af ulla. 

1hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði 
60 
30 

180 
20 
15 

120 

120 

pundið á 
ör eingirnissokka parið - F 
— tvibands-gjaldsokka . — - 
— sjóvetlinga. . . 2... — - 
eingirnispeisur . . . . . . hver - 

tvíbandsgjaldpeisur . . .. — - 
álnir gjaldvoðarvaðmá!ls, álnar breiðs, 
Talin . . å 
ålnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breidrar, 
Lalin ........,.,,… Å 

D. Fiskur. 

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

— — þyrsklingi- — — 
— — su, herti... — - 

  

  

í penmgum } Hundrað á Alin 

Kr. | Aur. þ Kr. |! Aur. | Aur. 

| 

86 | 40 186 | 401 72 
| 

8175 52 | 50} 44 
Q | 44 f 56 | 64 f 47 
1 105 | 56 | 40 { 47 
51 20 {62 | 40 $ 52 | 
6 | 75 & 54 » | 45 

4 | #3 148 | 301 40 

62 (> 62 » å 52 

47 | 20 f 62 | 93 {| 52 

at | 68 í 40 | 57 
„| 36 3 { 20 { 86 
» 55 66 | » 55 

» | PORK DA | » i 20 

1 

» » » | » » 

» » » | » » 

» » » | » » 

» » » | » > 

> » » | » > 

» » > | » » 

i | 

mi » » » » 

» » » » » 

» Ð » > > 

» » » » » 

» » » > » 

» » » » »   
  

  

1899 

16 

11. febr.



Il. 

1899 

16 
febr. 

26. {1 hndr.6 bertui 

27, å 1 hndr, 1 

28, — 1 
90. — i 

30. Í 

F. Skinnara ra. 

no o 
ð hndr. 4 fjórðungar nautskinns ne: 
32. — 6 — kyrskinns 
33. — 6 — hrossskinns 

34, — "8& — — sauðskinns, 

vetrum og 
35, — 12 - sauðskinns, 

urgömlum c 
36. —- 6 —— selskinns 

BT. — 240 lambskini orlamba), 

  38,4 1.hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuð 8 os 
39. 40 — — — Óhreinsuðum „ — .- > » 
40. - 120 —— fuglafiðri 10 pund - 8. 66 
41. — 480 fjallagrösum - - » » 
42.1 5 álnir Í dagsverk um hevannir - 2550 
43. — 1 lambsfådur . … 3 | 63 

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

Eptir A. eða í fríðu a . 
—  B. — i ullu, smjöri og tóly . 
— C. — í ullartóvöru , . . 
— DD — á fiski 4 . . . 
— EK — í lýsi 2... FR 
— F. — í skinnavöru FA 

En meðalverð allra landaura samantalið . eee 
og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða . 

Reykjavík 11. da 

J. Havsteen. 

  

10 

I peningum. 

Kr Anr. i 
  

ns. væl » » 

8 pottar å » » 
ýsis 8 - > » 

BØ — - » > 

S - 2 » 

  

10 pund å 11 06 
- 9 25 

- - - T 50 

af tvæ- 
eldri —— — - ð 25 

af vet- 
Mán — — - 3 60 
FR T 60 

einlit hvert å » 17 

     
  

cr 
> febrúarmán, 1899. 

Hallgr. Sveinsson. 

Hundrað 

Kr. Aur. 

> > 

Ð » 

> > 

» > 

» » 

AA DL 

55 í 50 
45 > 

42 > 

20 
60 
80 

48 
”» » 

103 | 92 
» » 

» Ð 

= 2 

H
a
 

mm
 

Ð » 

» » 

» » 

45 | 19 
= [md 

6 >) | 7   

Alin á 

Aur. 

36 
Wi 

34 

50 

42 

38 

130 

43



fr
i 

ma
 

' Verdlagsskra, . 
sem gildir fyrir 

Vesturskaftafelisyslu 
frå midju maimdnadar 1899 til jafnlengdar (909. 
  

1 peningum. Hundrað á | Alm 

  

  

      

Á. Fríður peningur. Kr. | Áur, Aur, Á Au. 

1.| 1 hndr, í kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til novembeimánaðarloka, í fard. á —. {69 64 69 6458 

2. — GC ær, 2 til6 vetra, loðnar og lembdar, í 
furdögum . 8.08... . hver å í 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . — - 8 Tó {52 350 f 44 
— 8 — tvævetrir . - 0  - 7 

12 — veturgamlir + 0. rr > 5 11161. 32 f 51 
— 8 
— 10 

Þ
A
Ð
 

ry
 

ge
 

, | 

taminn, 5 til 12 vetra, i 

  

furdö FR á NI » I 57 » | 48 

9 — 11/8 hryssn, å sama aldri . , . hver - þ 44 64 }59 o2 150 

B. Uli, smjör og tólg. 

10. I hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þvegiuni, pundið á > 43 151 | 6043 
11. — 120 — af mislittiulin, vei þvegiuni - - > 33 7 99 6033 
12. — 120 — af smjöri vel verkuðu ., . 0 — - s„ 46 155 20 146 
13. —- 120 — af tólg, vel bræddri A „ 30 { 38 > Í 30 

C. Tóvara af ullu. 

14. hndr. 30 pd. hespuga ms, ð til 6 hespur Í pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 

skr eppa 44 | Dræd . . . . . . pundid å » » » » » 

   

    

15. — 60 por eineirnis ol parid - > » ” » . 
18,7 - 30 — tvibandsyj BN — - » „ » > „ 

17. 180. — sjåvetiinga . . 0.0. — - » » » » 

18. — 20 eingirnispeisur . . 0.0... hver - » » » » » 
19. — 15 tvíbands- -Sjaldpeisur FA — - » » » » » 

90. — 120 áinir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

Í Al eee á „92 401 TT 
91. — 120 ålnir einskeptu, 1 al. til 5 kv, breidrar, 

lalm 2 0 0 00,50... å » BTÅ 68 40 | 57 

D. Fiskur. . |     22. 1. hiudr.6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 9 67 1 58 02 {48 
23. — 6 — — harðfiski —- — a 16 | 25 4 97 | 50 {81 
24. — 6 — — pyrsklingi - - - > > >» » » 

22 A — 6 —-- ýsu, hertri . . . . —- - » „ > » >    



1899 12 

  

17 I peningum | Hundrað á ÞAálin 
. Kr Aur Kr. | Aur. þ Aur. 

11. febr. 26. 1 1 hndr. 6 vættir af hákarli, hertum . 0. Vættin á > 1 > > | > » 

E. Lýsi. 

27. 1 hndr. 1 tunna (2 20 pd.) hvalslysis . 8 pottar å » » » » » 

28. -- i — — —… håkarls) ysi S 8 — - » » » » » 

29. — Í — —- — selslysis . . 8 — - » | » » | » » 

30. — 1 — — — þorskalýsis 8 — - 1 | 78 i 26 | 76 | 22 

F. Skinnavara. 

þa
n 46 I 41 | 84 fj 35 

05 f 48 | 30 | 40 
31. „hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á {10 
32. — 6 —- kýrskinns . . . — — - 8 

6 

  
33 — 6 —— hrossskinns . . — — - 49 i 38 94 32 
34. — 8 — sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri  — — - 4 | 93 139 | 44 138 
3ð. — 12 —- sauðskinns, af vet- | 

urgömlum og ám — -- - 2 | 92 f 35 | 04 få 29 
36. — 6 —-— selskiins . . . — — - > » x » » 

37. — 240 lambs kinn (vorlamba), einlit . hvert - » | 17 f 40 | 80 | 34   
G. Ymislegt. | 

38. I hndr. 6 pd. af æðardún, vei hreinsuðum, pnndið á » | 5» » 
39. — 40 — — ——- Óhreinsuðum. .„ — - 
40. — 120 — — fuglafidri . . . . . 10 pund - 

41. — 480 — — fjallagrösum a — 
42.| 5 álnir Í dagsverk um heyannir . . ,..- 
43. — 1 lambstóður 2 8 eee" 

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

Eptir Á. eða á fríðu 2 eee eee eee 56 | 58 { 47 

— B. — á ulla, smjöri og tólg . 2. . 45 | 60 I 38 
C — í ullartóæðrti 80 40 1 67 

— De å fiske ae eee eee eee 77 76 få 65 
— Bý RE ] 26 70 | 22 
— FF. — á skinnaæðru FER 40 | 73 I 34 

En meðalverð allra landaura samantalið . . . ., 327 77 1273 

og skipt med 6 synir:     Medalverd allra medalverda . 154 63 |47 

Reykjavík 11. dag febrúarmán. 1899. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson.
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjasýslu 
frá miðju maimánaðar 1899 til jafnlengdar 1900. 
  

LO
 

D 
Æ
I
 

gr
 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 

17. 

19, 

22, 
23. 
24. 
29.   

Á. Fríður peningur. 

1hndr. í kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

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

— 6 sauðir, 3 til ó vetra, á hausti . — - 
— 8 — vævetrir - —— , — - 
— 12 — veturgamlir  - — . — - 
— Sær geldar . . . - — . — - 
— 10 — mylkar ...- 0. —  - 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, Í 

fardögum „ . BA „ á 
— 1!/(s hryssu, á sama aldri  . . . hver á 

B. UW, smjör og tólg. 

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

C. Tóvara af ulla. 

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

— 60 pör eingirnissokka „0... Parið 
— 30 — tvíbands-gjaldsokka oe rr - 
— 180 — sjóvetlinga - 
— 20 eingirmispeisur , . . . . . hver - 
— 15 tvíbandsgjaldpeisur . . . . — - 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, ålvar breiðs, 

1 alin | 
— 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv, breidrar, 

lalin Á 

D. Fiskur, 

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

— 6 — — harðtiski - - - - 
— 6 — þyrsklingi 
— 6 — — ýsu, hertri. , . ., — - 

  

  
  

1 peningum.| Hundrað á { Alin 

Kg. Aur. | Kr. Aur. | Aur 

» » » » » 

8 530 I 51 > | 43 
14 | 50 {87 » | 7: 
11 | 30 f 92 » | 77 

6. 50 I 78 > | 65 
10 50 84 » 70 

5 50 55 » 46 

72 » | 72 > | 60 
36 > Í 48 > { 40 

> 42 | 50 | 40 I 49 
„ 32 | 38 | 40 | 32 

» | 33 | 39 | 60 I 33 

» » » » » 

» » > » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » Ð » » 

» » » | » > 

| 

» » » | » » 

! 

» » » | » » 

g » 54 | » 45 ) 

19 50 f117 | » f 98 
81 »448| » | 40   39   33 

1899 
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26. 

31. 
32 
33. 
34. 

36. 
37. 

38. 
39. 
40 
41. 
42. 
43 

og 

  

  
  

  
  

  

  

14 

I peningumf Hundrad å Alin“ 

Kr. | Aur. Kr. | Aur. | Aur. 
I 

1 hndr.6 vættir af hákarli, hertum vættin á » » » » » 

E. Lýsi. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á 1 35 20 | 2517 
— 1 — — — hákarlslýsis 8 — - > > > > » 
— 1 — — — sclslýsis . 8 — - » » » » > 

— 1 — — — bþorskslýsis. 8 — - 1 251 18 | Tó | 16 

F. Skinnavara. 

1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . 10 pund á » » » » » 
— 6 —— kýrskinns — — - » ” „1 > » 
— 6 —— hrossskinns |, — …- > > > > > 
— 8 —— sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri — — - > (20 { 49 ; GO |4I 
— 12 — sauðskinns, af vet- 

urgömlum og ám — — - 4. 10549 20 I 41 
— 6 — selskinns „ — — 110 > {60 | > {50 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert á > 25 | 60 » | 50 

G.  Ymislegt. 

1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á » » > „ „ 
— 40 — —  —— Óhreinsuðum — - > » » » » 
— 120 — — fuglafidri 10 pund å 6 50 f 78 » I 65 
— 480 — -- fjallagrösum — — - » » » » » 

5 ålnir 1 dagsverk um hevannir 2 50 > » I 50 
— 1 lambsfóður - 4. > » » 80 

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

Eptir Á. eða í fríðu 10 | 88 I 59 
— B. — í ullu, smjöri og tólg. dt TO | 40 
— GC. — í ullartóvöru » » » 

— D. — í fiski 64 50 | 54 
— E, — í lýsi 19 | 50 16 
— FH — í skinna vöru SR 54 | 70 | 46 

En meðalverð allra landaura samantalið . 257 28 215 
skipt með ó sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 51 46 | 43 

Reykjavik 9. 

J. Havsteen. 

dag marzmán, 1899. 

Hailgr. Sveinsson.
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 
frá miðju maímánaðar 1899 til jafnlengdar 1900. 
  

Og
 

> 

10. 

19. 
13, 

15. 
16. 
17. 
18. 
19, 

21. 

22 
VÆR 

25, 

OÐ
 
1
 

Vi
 

ka
 

05
 

  

ma
 

A. Fríður peningur. 

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

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

fardögum „2... hver á 
— ÆG sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .„ — - 
— S — tvævetrir — -  — — - 
— 12 —  vetursamlir - — — 

— NS ær geldar . . , . - - — 
— 10 —- mylkar. 2 — — 

ábourðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í 
fardögum . . oe ae us å 

—- 1 

1 hndr. 12 

1/3 hryssu, á sama aldri . . . hver - 

B. Uli, smjör og tólg. 

0 pd. af hvítri ullu, vel þveginni pundið á 
—- 120 — af mislitri ullu. vel þveginni 
— 120 —- af smjöri, vel verkuðu . — - 

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

1 hndr. 30 

C. Tóvara af ullu 

pd. hespugarns, 3 til 6 hespur Í pundi; 
ha!di hver hespa 11 skreppur, en hver 
sk 

— 60 

— 30 

— 180 

— 20 

— 15 

— 120 

— 120 

1 hndr. 6 
— 6 

— 6 
— 6 

reppa 44 prædi . pundid å 
pår eingirnissokka , . . parid - 
— tvíbands-gjaldsokka . . —- 
— sjóvetlinga . 8.8.8... — - 
ejngirnispejisur . . . . . . hver - 
tvíbands gjaldpeisur SE mm 
álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

Lalli , . 8.8.8... å 
ålnir einskeptu, 1 al, til 5 kv, breidrar, 

ali eee eee, - 

D. Fiskur. 

vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 
— — harðfiski — —— = - 

—— — þyrsklingi— A a 

— — ýsu, hertri . — 

  

  

I peningum } Hundrað á | Alin 

Kr, | Aur. Í Kr. | Aur. Í Aur 

| | 
| | 

79 80 | 79 | 30 | 66 

6 | 83 | 40 | 98 | 34 
8 | 68 | 52 | 08 | 43 
6 | 65 | 53 | 20 | 44 
4 97 f 59 64 | 50 
6 | 38 I 51 | 04 | 43 
4 | öð 1 46 50 | 38 

62 | g0 | 62 80 | 52 
48 | 70 | 64 | 93 | 54 

| | 

» | 49 F 58 | 80 | 49 
> 35 42 » 35 

» 53 | 63 | 60 | 53 
» | 30 I 36 » | 30 

| 

» » x > » 

» » = » » 

» » » » » 

» 25 45 » 38 

» » » » » 

» » » » 

» » » » » 

> > » > » 

9 07 154 | 42 | 45 
16 | 75 100 { 50 | 84 
11 » 66 » 55 

10 | 42 | 62 | 52 j 52     
  

    

1899 
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1899 16 

  

    

19 I peningum Hundrað á | Alin 
' Kr. Aur.f Kr. Aur. f Aur. 

26,) 1 hudr. 6 vættir af håkarli, hertum . vættin á » » ”» | >» > 

E. Lýsi. 

21.| 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á > » » » „ 
28. — 1 —  — — hákarlslýsis . 8 — - » » » » » 
29. — 1 — — — selslýsis … … 8 — » » » » » 

30. — 1 —  —- —- þorskalýsis 8 — - 1. 50 | 22 " 50 f 19 

F. Skinnavara, 

31.| I hndr. 4 fjordungar nautskinns |. . 10 pund á {11 57 | 46 28 | 39 
32. — 6. ——  kyrskinns . . . — — - 9 |43 | 56 | ö8 | 47 
33. — 6. ——  hrossskinns . . — — - 8 | 11 | 48 | 66 |] 41 
34, — 8. ——  saudskinns, af tvæ- | 

vetrum og eldri — — - 6 | 70 | 53 | 60 | 45 
35. — 12. ——  Ksaudskinns, af vet- | 

urgömlum og ám — — - 4 | 44 | 53 | 28 { 44 
36. — 6 —— selskinns . . . — — - > | » » » » 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á „1824 {57 | 60 { 48 

G. Ynúslegt. 

38.| 1hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á » | » „ » » 
39. —- 40 — — ——  Óhreinsuðum. — » | >» „ „ » 
40. — 120 — — fuglafidri . . . . . 10 pund - |» » » » 
41. — 480 — - fjallagrösum 202 8 — - „0 » » » 

42,| 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir. . ...….- 2 | 10 » » I 42 

43. — 1 lambsfodur . 800 rr 3 » » » | 60 

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

Eptir A. eða í fríðu 56 | 61 | 47 

  

— B. — í ullu, smjöri og tölg 0. 2 50 | 10 f 42 
— CC. — í ullartóvört 2 se se eee 45 » | 38 
— DD. — Éé fiske se eee eee 70 | 86 | 59 
— BE. lýsi 22 | 50 19 
— FF. — i skinna-voru 2 2 eee eee eee 52 | 67 | 44 

En meðalverð allra landaura samantalið , . . .. 297 74 (249 

og skipt med 6 synir:     Medalverd allra medalverda . 49 162 41 

Reykjavík 11. dag febrmán. 1899. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson.
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Árnesssýslu 

frá miðju maímánaðar 1899 til jafnlengdar 1900. 

  

DU
 

t
i
 

UD
 

9. 

10. 
11, 
12, 
13. 

22. 
23. 
24. 
23.   

þa
 

þa
 

A. Fríður peningur. 

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

ber tíl nóvembermánaðarloka, Í fard á 

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

fardögum . . 0. hver á 

6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti .  — - 

S tvævetrir ., - — . — …- 

12 veturgamlir - — - 

— 8 ær seldar. . . - — . - - 

— 10 — mylkar . ..- — . — - 

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

fardögum . . . BR å 

— 11/8 hryssu, å sama aldri . . . hver 

B. UW , smjør og tólg. 

hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pundið á 

— 120 — af mislitri ulla, vel þveginni —- - 

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

— 120 — af tólg, vel bræddri. . — - 

C. Tévara af ullu. 

hndr. 30 pd. hespugarus, 8 til 6 hespur í pundi; 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 

skreppa 44 þræði pundið á 

— 60 pör eingirnissokka .. . parið - 

— 30 — tvíbandsgjaldsokka . . — 

— 180 — sjóvetlinga. - 

— 20 eingirnispeisur . 2... . hver - 

—  IÐ tvíbandsgjaldpeisur . . — - 

— 120 álnir gjaldvoðarvaðmá!s, álnar breiðs, 

1 alin EF 

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

laks eee eee eee 

  

D. Fiskur. 

hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 

— 6 — — harðfiski — - — - 

— 6 — — byrsklingi — — — 

— 6. — — ysu, hertri. . . .…. - - 

  

  

í peningum | Hundrað á | Alin 

Kr | Anr. Í Kr.  Aur. Í Aur. 

90 | 47 | 90 | 47 I 75 

8 7) 55 | 821 45 
11 |45 168 | 1057 

8 | 85 f 70 | 80 59 
6 | 2514 75 » | 65 

8 | 20 1 65 | 60 f 55 

5 | 65 | 56 | 20 | 47 

66 | 87 | 66 | 87 | 36 
46 | 531 62 | 04 {52 

| 
„150 60 » 50 

» 38 45 60 BE 

» 58 69 60 58 

» | 29 | 34 | 80 I 29 

| 
| 
| 

» » > » » 

» » » » » 

» » » » » 

» > > » >» 

» » » » » 

» » » » » 

„ 198 MIT 60} 98 

» » » » » 

9 81158" 86 | 49 
21 88 1131 28 f109 
11 » 66 » 55 

11 30 6 9 » 5 8 

  

  
  

  

1899



1899 

20 
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I peningum Hundrað á Alin, 
Kr. Aur. Kr. ! Aur. | Aur. 26. | 1 hndr.6 vættir af hákarli, hertum vættin á| » | > „Í > „ 

| 
E. Lýsi. 

21.| 1 hndr. 1 tunna (120 pa. hval slýsis . 8 pottar á » » » » „ 
28. -- l — — hák carlslýsis 8 — - | > > » » 29. — 1 — —- — selslýsis. BA 2 041 30 | 6017 30. — I mm me porskalysis 8 — -f 1172125 | 80 | 22 

| F.. Skinnavara, | 

31 1. hriidr. 4 fjérdungar nautskinns 10 pund å 12 89 531 56 43 32, - 6 kýrskinns - 0 —  - jf 1043162 58 159 33. — 6 —— hrossskinns — — - 8 | 87 | 583 22 I 44 34, — SS —— sauðskinns, af tvæ- | 
vetrum og eldri — — - 6 | 13449 04 I 41 35, — 12 —— sandskinns, af vet- 
urgomlum og åm —  — - 4 | 28) 51 | 36 | 43 36. — 6 selskiins . . . —  - » | » > » » 37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert - » | 26 | 62 40 4 32 

G. Ýmislegt. 

38.1 Ihndr. 6 pd. a af æðardún, vei hreinsuðum, pnudið á » » » » » 39. … 40 — — óbhreinsuðum . . — - » » » » » 
40. — 120 — —  fuglafiðri 10 pund - > » » » » 
41. — 480 — — fjallagrösum FNF mee eee » » » » » 
42.4 5 ålnir 1 dagsverk um hevyannir . ... 2144 » „> | 49 
43, — 1 lambsfådur É0…. 5 . FA . … … . - 3 75 » » 75 

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

Eptir Á. eða á fríðu Lo 67 | 76 f 56 
— DD. — i ullu, smjåri og tålg . . . 52 | 50 | 44 
— C. — á ullartóvöru 2 2 2 2 se . 117 | 60 | 98 
— D. — á fisk ss eee 81 29 {68 
— E. — í lýsi oa … 28 | 20 få 24 
— F. — á skinna-wöru FI 55 | 03 {46 

En meðalverð allra landaura samantalið 402 | 38 336 
og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða . 167 06 56 

  

    
Reykjavík 11. dag febrúarmán. 1899, 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson, 
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu- og Reykjavíkurkaupstað 
frá miðju maímdnaðar 1899 til jafnlengdur 1900. 
  

10. 
11. 
12. 
13, 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
23. 
24. 
23.   

Á. Fríður peningur. 

1 hndr. í kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

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

— 6 sauðir, 3 tilð vetra, á hausti .  — - 
— 8 — tvævetrir .  — . — - 
— 12 —  veturgamlir - — . — - 
— Særgeldar . - 
— 10 — mylkar ...- 0. - 
— 1 áburðarhestur, faminn, 3 til 12 vetra, i 

fardögum =. . FNF Å 
— 1/3 hryssn, å sama aldri . … hver - 

BR. UM, smjör og tólg. 

1 hndr. 120 pd. af hvítri uliu, vel þveginni, pundið á 
—- 120 — af mislitriullu, vel þveginni — - 
— 120 — af smjöri vel verkuðu . . — - 
— 120 — af tólg, velbræddri . . — - 

GC. Tóvara af ullu. 

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

— 60 pör eingirnissokka  . . . . parið - 
— 30 — tvíbandsgjaldsokka 

— 180 — sjóvetlinga . . - - 
— 20 eingirnispeisur . . .„ . . .. hver 
— 15 tvíbandsejaldpeisur . . . — 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

Í alin . . FR . á 
— 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breidrar, 

Í alin . å 

D. Fiskur, 

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

  

  

IL peningumå lundrad å | Alin 

Kr. Aur, | Kr.  Aur. å Aur. 

9g9 25 | 99 £5 | 83 

10. 41 fj 62 | 46 I 52 
11096171 76 | 60 
9 62 | 76 96 | 64 
6 35 | 76 20 | 64 
8 59 | 68 | 72 | 57 
6 27162 70 å 52 

600 31760) 31k 2 
45 Os { 60; 11 fj 50 

» 51 61 20 51 

» 40 48 » 40 

> 62 74. 40 | 62 
»… 32 | 38 40 f 32 

» » » » » 

1 ZÆR ST 20 1 31 
> 29 |o2 20} 43 

4 29 |64 | 35 f 54 

1. 10 4132 > |110 

89 {106 | 80} 89 

9 | 65 | 37 | 90 fj 48 
17 | 86 107 16 | 89 
11 05 f 66. 30 f 55 

10 8264 92 1 54     
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1899 

26. {1 hndr,6 vættir at hákarli, hertum . . vættin 

KE. Lýsi. 

  21. | 1 hndr. Í tunna (120 pt) hvalslý 
28. — 1 — — — hákarlslýsis S - 
20. — 1 — — — selslysis . 8. — 
30. — 1 — — — þorskalýsis 8 — 

F, Skinnavara. 

31.| 1hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund 
32. — 6 —— kyrskinns — — 
33. — 6 —— hrossskinns , . — — 

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

36. — 6 —— selskinns , . . — 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit „ hvert 

G. Ýmislegt. 

38. 1 1.hndr. 6 pd. af æðardán, vel hreinsuðum, pundið 
39. — 40 — —-  —-—- Óhreinsuðum „ — 
40. — 120 — — fuglafiðri . . . . 10 pund 
41. — 480 — — fjallagrösum  . . . — — 
42. f 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir 
43. — 1 lambsfóður   
Meðalverð á hverju bundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 

aurum verður: 
Æptir Á. eða í fríðu en 
— BB. — é ullu, smjøri og tølg . 
— C — i ullartévoru . . . . ., 
— D. — í fiski 
— E. — í lýsi 

— FH. — í skinnavöru 

En meðalverð allra landaura samantalið 
og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

sis . 8 pottar 

á 

á 

=
 

€ 

á 

á 

  

  
  

Í peningum Hundrað  |Alin & 

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

» Ð Ð » » 

1. 99 f 29 85) 25 
» » » » » 

» » Ð » > 

1 4922 351 19 

9169138 14 | 48 
8 61) 51" 66 I 43 

ð 88 |47 04 | 39 

4 "156 52 | 47 
» Ð » » » 

» 29 | 69 60 | 58 

9 | 08 i S4 48 | 45 
» » » | » » 

8 | 22 | 98 | 641 82 
» » » » » 

2 | 62 » > 5% 

3. 99 > > | 80 

10 94 j 59 

dd | 30 f 46 
18 öl | 65 
14 (07 3 692 
26 10} 22 
54 | 46 { 45 

359 | 58 {299 

. 59 93150 

Reykjavík 11. dag febrúarmán. 1899. 

J. Havsteen. Hallyr. Sveinsson. 
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Borgarfjarðarsýslu 

frá miðju maímánaðar 1899 til jafnlengdar 1900. 
  

10. 
11. 

13. 

14. 

19. 
16. 
17. 

19. 
20. 

21. 

22. 

24. 
23.   

A. Fríður peningur. 

1hndr. 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

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

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

— SS —  tvævetrir - om . — 
— 12. — veturgamlir - — . — - 
— Sær geldar . 2 - — A — 
— 10 — mylkar 2 —  . — - 
— 1 áburðarhestur, taminn. ð til 12 vetra, í 

fardögum „ . ….. RE á 

— 1/3 hryssu, á sama aldri . . . hver á 

B. UW, smjör og tólg. 

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

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

C. Tóvara af ullu. 

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

— 60 pör eingirnissokka „0... parið - 
— 30 — tvíbands-gjaldsokka A 
— 180 — sjóvetlnga „2... — - 
— 20 eingirnispeisur . . . . . . hver - 
— 15 tvíbandsgjaldpeisur . . .. — - 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

lalin . 0 00 eee. år 
— 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 

lalin . . 00000. år 

D. Fiskur, 

i hndr.6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 
— 6 — — harðfiski — — — - 
— 6 —  — þyrsklingi- — — 
— 6. — —ysu, hertri., , . . . — 

  

    
  

    

I peningum Hundrað á | An 
Kr. ! Aur.J Kr. í Aur.4 Aur. 

92 42 {92 | 42 | Ti 

11 | 07 | 66 | 42 | 55 
14 12 |84 72 | 71 
11; 08 | 88 | 64 | 74 

T | 65 | 91 | 80 | 77 
9 | 48 | 75 | 84 | 63 
6 | 68 | 66 | 80 1 56 

64 13 164 | 13 | 58 
48 83 | 65 | 10 | 54 

» | 47 | 56 | 40 | 47 
»| 353442 | » 1 35 
» | 59 | 70, 80 | 59 
»| 35142 » | 35 

| 

» | 25 45 » 38 

1 | 28 {153 | 60 {128 

> 89 |106 | 80 | 89 

9 | 94 | 59 | 64 | 50 
Ð | » » » > 

11 ' 75 | To 50 | 59 
11 !44168 | 64157 

1899 
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26. 1 hndr.6 vættir af hákarli, hertum  . vættin 

21.4 1 hndr.1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 
28. — 
29. — 

38.I 1 hndr. 

39. — 
40. — 
41. — 
42.1 5 álnir   43 — 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 

1 
1 
1 

4 
6 
6 
8 

12 

6 
240 

6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið 

22 

E, Lýsi. 

— — — Selslysis , 

8 
— hákarlslýsis 8 

8 
—  — — bþorskslýsis. 8 

F.  Skinnavara. 

fjórðungar nautskinns . . 10 pund 
—— kyrskinns . . — 
—— hrossskinns , .. — 
— sauðskinns, aftvæ- 

vetrum og eldri — 
— sauðskinns, af vet- 

urgömlum og ám — 
—— selskinns . . . — 

lambskinn (vorlamba), einlit . 

G. Ýmislegt. 

  

1 dagsverk um hevannir 
1 lambsfóður 

aurum verður: 
Eptir A. eða í fríðu 

B. 

— CC. 
— MD. 
— ÆE. 
— FF. 

En 

á ullu, smjöri og tólg. 
á ullartóvöru . 

á fiski 

á lýsi . 

á skinna-vöru 

pottar 

hvert 

40 —— óhreinsuðum — 
120 — — fuglafiðri  . . . . 10 pund 
480 — — fjallagrösum „ . , — — 

meðalverð allra landaura samantalið 
og skipt með 56 sýnir: 

á 

4 
d 

=
 é 

€ 

4 
ad 

á 

á 

  

      
    

I peningum Hundrað á | Alin 

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

13 | 84 { 55 | 36 I 46 
11 | 56 {69 | 36 { 58 
9 (66 {57 | 36 { 48 

6 | 4351 | 44 | 43 

5 | 05 | 60 | 60 | 51 

» | 29 | 69 | 60 1 58 

2 | 45 » » | 49 
4 » » | » 80 

| 
77 | 32 | 64 
52 | 80 | 44 

101 | 80 { 85 
66 | 26 | 55 

Ð | Ð » 

60 | 62 | 51 
858 | 80 {299 

| 

71l76|60 Meðalverð allra -meðalverða 

Reykjavík 14. dag febrmán. 1899. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 
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Verdlagsskrå, 
sem gildir fyrir 

Myrasyslu 
frá miðju maímánaðar 1899 til jafnlengdar 1900. 
  

10. 
11. 
12. 
13. 

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

21. 

22. 

24. 
23. 

DD
 

O
M
 
Ð
n
R
 

  

A. Fríður peningur. 

1 hndr. 1 kýr, 3til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, Í 
fardögum … . .… , . hver á 
6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti . — - 

8 
12 

— tvævetrir . -  — — - 
—  veturgamlir  - — — 

8 ær geldar . 2... — — 
10 — mylkar. . .. — — 

1 á burðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í i 

fardögum . . nå 

11/3 hryssu, á sama aldri . . . hver 

B. UM, smjör og tólg. 

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

1 hndr. 

120 
120 
120 

30 

hal 

skr 

60 

30 

180 

20 

15 

120 

120 

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

C. Tóvara af ullu. 

pd. bespugarns, 3 til 6 hespur Í pundi; 
di hver hespa 11 skreppur, en hver 
eppa 44 þræði pundið á 
pör eingirnissokka . . . parið - 
— tvíbands-gjaldsokka 200 - 
— sjóvetlinga 2... 
eingirnispeisur . . . . . . hver - 
tvíbands gjaldpeisur . . .. — - 

ålnir glaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 
1 alin . . . „á 
álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 

1 alin - 

D. Fiskur. 

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

6 
6 
6 

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

— — ýsu, herti . , .. — 

  

  

        

I peningum. { Hundrað á } Alin 

„Kr. | Aur.{ Kr. | Aur. { Aur 

89 | 83 { 89 | 83 | 75 

10 | 60 | 63 | 60 I 53 
13 | 86 { 83 | 16 { 69 
10171185 | 68 I 71 

7 | 29 i 87 | 48 | 73 
8 | 55 | 68 | 40 | 57 
6 | 05 f 60 | 50 | 30 

63 | 71 | 63 | 71 | 53 
52 | 14 | 69 | 52 | 58 

» | 46 | 55 | 20 | 46 
» | 37 | 44 | 40 | 37 
» | 58 f 69 | 60 i 58 
» | 31 | 37 | 20 | 31 

1 | 47 | 44 | 10 f 36 

5 | 50 | 82 | 50 | 69 

1 | 44 1172 | 80 4144 

1 | 04 1124 | 80 {104 

9 | 58 | 57 | 48 I 48 
122. » i 72 » j 60 
122. »å 72 » | 60 

11 | 16 | 66 | 96 | 56   

1899 

23



1899 

23 

  

24 

1 peningum. Hundrað á | Alin 

Kr. ! Aur. | Kr. { Aur. Í Aur. 

26.| 1 hndr.6 vættir af hákarli, hertum . Vvættin á » | » „I > > 

E. Lýsi. 

21.| 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á| > » » » » 
98. — 1 — — — hákarlslýsis 8 — … … - » » „ | » » 
29. — 1 — — — selslýsis 8 —- » » » | » » 
30. — 1 — —. —- þorskalýsis 8 — » » » » » 

F. Skinnavara. 

31.| 1hndr. 4fjórðungar nautskinns —, . 10 pund á | 13 (83 | 53 | 32 | 44 
32, — 6  —— kýrskinns . . . — — 11 | 08 { 66 | 48 155 
33. — 6  ——  hrossskinns . — — 9 | 67 | 58 | 02 | 48 
34, — 8  ——  sauðskinns, af tvæ- | 

vetrum og eldri  — — 1 5166, „> |47 
35. — 12 —— sauðskinns, af vet- | | 

urgömlum og ám — - - 5 | 20 | 69 ! 40 | 52 
36. — 6 —— selskinns … — — - » | » > > > 37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit , hvert å | » | 25 1 60. » | 50 

| i 

G. Ýmislegt. | 

38. Ihndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum „ þundið á » | „ > » » 
39. — 40 — — —— óhreinsuðum, — „| > I » 40. — 120 — — fuglafiðri. 10 pund - - 7120) 86); 40 | 72 41. — 480 — — fjallagrösum . . , — — .- „| > „ » » 
42.4 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir. - 2 | 74 > | > | 55 43. — 1 lambsfóður - 4 | 07 » » Å 81 

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

Eptir Á. eða í fríðu 50. 74 | 65 | 62 
B. — í ullu, smjöri og tólg. öl | 60 { 43 

— GC — í ullartóvöru 106 | 05 | 88 — D — í fiski 67 | 11 | 56 
— ER. — í lýsi. 

» | » » 
—  F, — í skinna vöru . . 59 | 37 | 49 

En meðalverð allra landaura samantali ð 358 | 78 (299 og skipt með 5 sýnir: | 
Medalverd allra medalverda . 71 176 160 

Reykjavík 14. dag febrmán. 

J. Havsteen, 

  

  
1899. 

Hallgr. Sveinsson. 
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

frá miðju maímánaðar 1899 til jafnlengdar 1900. 
  I peningum „Hundrað á { Alin 

Kr Aur. Kr. Aur. Í Aur. 

A. Friður peningur. 

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

ber til nóvembermánaðarloka, i fard. å . (91145491 1 45 | 76 

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

fardögum . . .„ . 0... hver å 11 | 41 I 68 | 46 f 57 

3. — 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti . — - | 14 | 40 f 86 40 {72 

4. — 8 — tvævetrir . -  — . 0 P 11 | óð 92 | 241 77 

BD, — 12 - veturgamlir -  — - 8 | 532 1102 | 24} 85 

6. — Sær geldar. . .. — . —.- 10167185 1 36] 71 

1. — 10 — mylkar oe sm rr BE - 712972 | 90 f 61 

8. —- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, Ii 

fardögum á F61| 39161 | 39 f 531 

9. — 11/8 hryssu, å sama aldri . . . hver - | 50 36 | 67 | 15 {56 

B. UW, smjör og tólg. 

10.| 1 hndr..120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á » | 49 58 | 801 40 

11. 120 — af mislitri ullu, vel þveginni — - » | 36 f 43 20 fj 36 

12. — 120 — af smjöri, vel verkuðu „ . … „159 {710 8059 

13. — 120 — af tólg, vel bræddri. - » | 35 | 42 » | 35 

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 „ . . . . . pundið á| > ” » > » 

15. — 60 pår eingirnissokka . . parid - » » „ > „ 

16. — 80 — tvíbandsgjaldsokka . . — - » | > » » > 

17. — 180 — sjóvetlinga. . . . — - » » » » » 

18. — 20 eingirnispeisur NR hver - » » > > > 

19. — 15 tvíbandsgjaldpeisur . 2... —  - „5. „ » „ 

20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmá!s, álnar breiðs, | 

lalin . . oe eee . å 1, 45 J174 > [145 

21 — 120 álnir einskeptu, 1 al til 5 kv. breiðrar, 

lalin .........,.… År 1 06 þ127 20 1106 

D. Fiskur. 

29.| 1 hndr.6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 9 86 156 161 47 

23. — 6 — — harðfiski — - — - 23 TI |142 26 {119 

24. — 6 —- — þyrsklingi— — —  - |11 55 | 69 | 30 {58 

25. — 6 — — ýsu, herti. . . . . — - 110 33161 98f 52   

  

  

    
  

  

1899 

24



1899 

24 

26 

I peningum | Hundrað á Alin. 

Kr. | Aur. | "Kr. | Aur. | Aur. 
26, | 1 hndr, 6 vættir af håkarli, hertum  . . vættin á|'10 í 04 | 66 | 24 { 50 

| 

B. Lýst. 

21.{ 1 hndr. 1 tunna (120 pd.) hvalslýsis 8 pottar á » » » » » 
28. — | —  — — hákarlslýsis 8 — - 1 | 66 {24 | 90 21 
29. 1 —  —- —- selslysis , 8. — 1170125 | 30 f 21 
30. — 1 — — — þorskalýsis 8 — - 1 | 4822 | 20 19 

F.  Skinnavara, 

öl. 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á | 15 | 59 | 62 | 36 | 59 
32. — 6 —— kýrskinns ., .. — 0 — -f12140)f 74 40 | 62 
33. — 6 —— hrossskinns . . — — - 10168164 081 53 
34. — 8 —- sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri  — — -}1 9 (11 {72 88161 
35. — 12 —- saudskinns, af vet- | 

urgömlum og ám — —— - 7 | 22 ) 86 | 64 | 72 
36. — 6 | ——— selskiins . — — 14 {5287 | 1218 
37. — 240 'lambskinn (vorlamba), cinlit . hvert - > | 28 167 | 20 {56 

G. Ýmislegt. 

38.| 1hndr. 6 pd.af æðardún, vel hreinsuðum, pnndið á 9 | 93 j 59 | 38 {50 
39, 40 — —  ——- Óhreinsuðum . . — - > » » » » 
40. — 120 — — fuglafiðri . . . . . 10 pund - T | 45 | 89 | 40 I 74 

41. — 480.— — fjallagrösum . .. — — - » » » > > 
42. Ó álnir Í dagsverk um heyannir 2 | 95 » » I 59 
43. — 1 lambsfådur 4 | 47 » » | 89 

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

Eptir 2; eða q á fríðu . . FR 80 | 84 I 67 
3. i ullu, smjöri og tólg. 53 | 70 | 45 

— q — å ullartóvöru . 150 | 60 {126 
— D. — í fiski Tí | 99 { 65 
— BR. — í lýsi 24 | 20 | 20 
— HF. — í skinna-vöru 0. 13 | 53 f 61 

En meðalverð allra landaura samantalið 460 | 86 1384 
og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 76 |8S1 [64 

  

  

      
Reykjavík 14. dag febrúarmán. 1899. 

J, Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 
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Verdlagsskrå, 
sem gildir fyrir 

Dalasyslu 
frå midju maimdnadar 1899 til jafnlengdar 1900. 
  

10. 
11. 
12. 
13, 

22. 

94. 
95.   

1 hndr. 

1 hndr. 

Í hndr, í 

A. Fríður peningur. 

1 kýr, 8 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, Í fnrd. á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, Í 
fardögum . .....0..…. hver å 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .  — - 
8 — tvævetrir . - — . — - 

12. — veturgamlir - — . — - 
Særgeldar 2. —  - 

10 — mylkar ...- — . — 
1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 
fardögum . . 028004, + Åå 
17/5 hryssn, á sama aldri , , , hver - 

B. Ul, smjör og tólg. 

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

C. Tóvaraðaf ulla. 

30 pd. hespugarns, á til 6 hespur í pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundið á 
60 pör eingirnissokka  . . . . parið - 
30 — tvíbandsgjaldsokka . — - 

180 — sjóvetlinga . . . . 8... — - 
20 eingirnispeisur . . . . . .. hver - 
15 tvibands-gjaldpeisur . . — - 

120 álnir Eluldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 
í alin . . . . . á 

120 ålnir einskeptu, 1 al. til ð kv. breiðrar, 
Tali . 20 00. år 

D. Fiskur. 

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

6. — — þyrsklingi— — — …- 
6. — — ýsu, hertri 2... — - 

  
  

  
  

  

1 peningum Hundrað á Í Alin 

Kr. | Aur. | Kr. | Aur. Í Aur. 
7 
Í 

{ 

89 | 17 | 89 | 17 | 74 

11 | 71 | 70 | 26 59 
14 » 84 | „> | 70 

11 | 08 188 | 64} 74 
71754931! » i 77 
9 | 53 | 78 | 64 | 66 
6 | 58 | 65 | 8055 

at | 50 | 57 | 50 | 48 
43 | 33 | 57 | 77 1 48 

ra eg 
» 53 63 | 6 0 53 

> 1 86 1 43 ' 20 {36 
» Ð 9 7 0 | 8 0 5 9 

» | 32 | 38 | 40 | 32 

» | » > » » 

» | Ð » » Ð 

» | » Ð | » » 

» | » » » » 

» | » » Ð » 

» Ð > » » 

11 47 1176 | 40 J147 

» | 9 T 1 1 6 | 40 9 7 

| | 
| | 

| 

» | » » » » 

» | é» „ | » » 

» » » | » » 

> » > » »   

25



1899 28 

= I peningum, Hundrað Alin á 25 I peningur í 
Kr. Í Aur.| Kr. | Aur. | Aur.. 
  

26. {1 hndr 6 vættir af hákarli, hertum . „ vættin á » » » » „ 

E. Lýsi. 

27. f 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á > » » » » 
28. —- 1 — — — hákarlsl ýsi S 8 —- - » » » » » 

24, -— 1 — — — selslýsis . 8 — - » » » » » 

30. — 1 — — — þorskalýsis 8 —- - » » » » » 

F. Skinnavara. 

51. | Ihndr. 4 fjórðungar nautskinns , . 10 pund á | 15 20 | 60 | 80 ] 51 
32. — 6 Fe kyrskinns . . -— — -f 1118070 80) sy 
33 — 6 —- hrossskinns . . — — - 9 | 80 | 58 | 80 | 49 
34 — 8 —-— saudskinns, af tvæ- | 

vetrum og eldri — — - 8 " 05 | 64, 40 | 54 
35. — 12 —— sauðskinns, af vet- | | 

urgåmlum og åm — — -f 6110173 20) 61 
36. — 6 —— selskinns FP rr - „1 » » | » »   

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

G. Ýmislegt. 

38. { 1.hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum „pundið á á ”» | > #1 > » 

      39. — 40 — —-  —— Óhreinsuðum . — „1 > „1 > » 
40. — 120 —— fuglafiðri . . . . 10 pund - - „ið „| > » 
41. — 480 — fjallagrösum a - » | » > Í » » 
42.1 åd ålnir 1 dagsverk um heyannir . , . ., - 281 „is 56 
43. — Tlambsfóður „2 7 4 33 > „ | 87 

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

Eptir Á. eða á fríðu 2 2 se eee 16 09 | 63 
B. — á ullu, smjöri og tólg. 2. 2 2... 54 {45 

— CC í ullartóvöru FO 146 | 40 þ122 
— DD á fk se eee „5 > — Bo lýsi » >) >» 
—… I, — i skinnavåru . . eu 64 | 67 | 54 

En medalverd allra landaura samantalid FI 341 | 58 (284 
og skipt með 4 sýnir:     Meðalverð allra meðalverða . 85; 29171 

Reykjavík 9. dag marzmán. 1899. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. q
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýslu 
frá miðju maímánaðar 1899 til jafnlengdar 1900. 
  

=
 

. 
DO

 

14. 

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

ne
: 

o 
æ
g
 

  

1hndr. 

A. Fríður peningur. 

1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardögum . 2. . 0... hver á 

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

— SS —  tvævetrir SE . — 
— 12 —-  veturgamlir - — eee 
— Sær geldar . . —— . — - 

— 10 — mylkar . . -— — 

1 hndr, 

1 áburðarhestur, taminn, ó til 12 vetra, 
fardögum . . 80 0. Ål 

11/3 hryssu, å sama aldri . . . hver á 

B. UW, smjör og tólg. 

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

C. Tóvara af ullu. 

1 hndr.30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði. pundið á 
60 pör eingirnissokka „0... Parið 
30 — tvíbands-gjaldsokka A 

180 — sjóvetlinga . . . . —— 
20 eingirnispeisur . . . . . . hver - 
15 tvíbandsgjaldpeisur . . — - 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 
lan . 000. År 

120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv, breidrar, 
lalin . .......8.808,,. Å 

D. Fiskur. 

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

6. — —pbyrsklingi— = = 

6  — — ýku, hertri. oe ye 

  

        

I peningum.f Hundrað á ý Alin 

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

106 | 23 {106 | 23 | 89 

13 03478 18 I 65 
1622497 32 | 81 
12 98 1103 | 84 { 87 
9 35 þ112 | 20 | 93 

12 | 84 1102 | 72 i 86 
8111181) 10 f 68 

66 67 | 66 | 67 i 56 
54 | 26 I 72 | 35 | 60 

„öl |61 | 20 151 
» | 38 | 45 | 60 | 38 
> | 64 | 76 ; 801 64 
» 38 | 45 60 | 38 

> 1 29 jf 52 | 20 | 44 

1 39 {166 | 80 1139 

10 57 f 63 | 42 { 53 
12! > |72| > |60 
10 | 38 | 62 | 28 | 52 
11 » | 66 » I 55 

1899 

26



1599 

26 

26. 

39. 
40. 
41. 
42. 
43 

I peningum Hundrað á Alin 

Kr. Aur. Kr. | Aur. I Aur. 

1 hndr.6 vættir af håkarli, hertum .„ vættin á > > „>. x» » 

E. Lýsi. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á > „ » » » 
— 1 — — — hákarlslýsis 8 — - » » » » > 
— 1 — — — selslysis, . 8 — - 1, 65 i 24 | 75 å 21 
— 1 — — — þorskslý sis, 8 — - » » » | » » 

F.  Skinnavara. 

1hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á {13 | 99 (55! 96 f 47 
6 — kýrskinns , . — 111 72} 70 32 {59 

— 6 —— hrossskinns . . — — - 9 47 156 82 I 47 
— 8 —— sauðskinns, aftvæ- 

vetrum og eldri — — - 8 | 06 64 | 48 {54 
— 12 —— saudskinns, af vet- 

urgömlum og ám — — - 6 | 67 I 80 | 04 I 67 
— 6 —— selskinns . . — — - 10 93 | 65 | 58 155 
— 240 lambskinn (vorlamba), eiulit . hvert á „| 24 {51 | 60 { 48 

G. Ýmislegt. 

lIhndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 9 771358. 62 f 49 
— 40 — —  ——- Óhreinsuðum a » » » » » 
— 120 — — fuglafibri . . . . 10 pund á 8 | 08 | 96 | 961 81 
— 480 — - fjallagrösum . . . — — - » » » > > 

ð álnir 1 dagsverk um heyannir „ . ... - 225 » » I 47 
— 1 lambsfóður . . . . . . . . . ' - d 75 » » 95 

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

Eptir A. eða í fríðu 91 18 {76 
B. — í ulla, smjöri og lg 57 | 30 | 48 

—  (. — i ullartóvöru 109 ' 50 {91 
— DD. — í fiski . 65 | 93 { 55 
— E. — í lýsi BN 24 75 | 21 
— HF. — é skinnavoru . . . oe 64 " 40 I 54 

En meðalverð allra landaura samantalið . 413 | 06 (345 
skipt med 6 synir: 

Medalverd allra medalverda . 68 | 84] 57 

  

9 
ð 

  

  
Reykjavík 14. dag febrmán. 1899. 

J. Áavsteen. Hallgr. Sveinsson. 

  

   



öl 

Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Isafjarðarsýsln og Ísafjarðarkaupstað 
frá miðju maímánaðar 1899 til jafnlengdar 1900. 
  

10. 

12. 
13. 

15. 

17. 

  

1 hndr. 

1 hndr. 

1 hndr. 

Á. Fríður peningur. 

1 kýr,3til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i 
fardögum . hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . — - 
ö — tvævetrir . 7 — —- - 

12 —  veturgamlir - — — - 

8 ær geldar . . . . - — — 
10 — mylkar. . . . - - 

| áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í 
farðögum . . ...2 2 År 
1!'/s hryssu, á sama aldri hver - 

B. UW, smjör og tólg. 

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

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

120 — af tólg, vel bræddri . . -- - 

C. óvara af ulla. 

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

180 -— sjóvetlinga — - 

20 eingirnispeisur hver - 
15 tvíbands gjaldpeisur 

álnar breiðs, 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, 

1 alin a . á 

120 álnir ein skeptu, 1 al. til ó kv. breiðrar, 
1 alin - 

D. Fiskur. 

6 vættir af saltfiski 

— harðfiski — 

— þyrsklingi 
— ýsu, hertri 

  

vel verkuðum, vættin í   

  
  

Í peningum | Hundrað á Alin 

Kr. Aur. | Kr. | Aur. Í Aur. 

Í 
107 | 67 {107 | 67 | 90 

| | 
13 (53 | s1 | 18 | 68 
18 | 03 {108 í 18 | 90 
14 | 09 |112 | 72 | 94 
9 | 87 [118 | 44 | 99 

13 | 92 111 | 36 | 93 
8 | 33 | 83 | 30 |. 69 

66 | 33 | 66 í 33 | 55 
59 | 43 | 79 | 24 | 66 

> 50 60 | > 50 

» 137 lå 44 | 40 | 37 
s 167} 80 40 | 67 

» » y » » 

» 50 90 » 75 

1 | 33 159 | 60 {133 

1 | 02 |122 | 40 {102 

10 | 48 | 62 58 | 52 
14 | 201 85 | 20 | "1 
11 | 25 | 67 | 50 f 56 
10 | 15 | 60 | 90 ól        



      

  

    

32 

1 peningum. Hundrað á | Alin 

Kr. | Aur. | Kr. í Aur. | Aur. 

26.{ 1 hndr. 6 vættir af håkarli, hertum vættin å 10 í 58 63 í 48 1 53 

E. Lýsi. 

27.) 1 hndr, 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á| > > > > » 
28, — 1 ——  — — hákarlslýsis 8 — - » > » » » 
29. — 1 — — — selslýsis 8 — » | » » » » 

30, — 1 — K— K— þorskalýsis 8 — 1127119 05 | 16 

F. Skinnavara. 

31.{ 1hndr. 4 fjórðungar nautskinns .„ 10 pund á {12 (031 48 12 140 
32. — 6 —- kýrskinns . . . — — 10 | 83 {| 64 | 98 | 54 
33. 6  ——  hrossskinns . — — 9 1 20) 55 | 20 I 46 
34, — 8 ——  sauðskinns, af tvæ- | | 

vetrum og eldri — - 8 | 70| 69 | 60 | 58 
35 — 12  ——  sauðskinns, af vet- | | 

urgömlum og ám — —  - T | 57 | 90 | 84 | 76 
36. — 6. ——  selskinns — — -f 12114172 84161 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á » 125160. » f 50 

G. Ýmislegt. 

38.1 Ihndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 9 1 50 157 > | 48 
39. - 40 — — — óhreinsuðum. — - „5 „1 > » 
40. — 120 — — fuglafidri . 10 pund - 8 | 05196 601 81 
41, — 480 — — fjallagrösum — — - » | > > > » 
42.| 5 álnir 1 dagsverk um heyannir. 2 | 65 » » I 53 
43, — 1 lambsfóður 5 | 40 » | > {108 

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

Eptir A. eða í fríðu FF 96 | 49 | 80 
B. — í ullu, smjöri og tólg. 57 | 60 | 48 

— GC — í ullartóvöru . 124 | > [103 
— D. — í fiski 67 | 93 þ 57 
— E— í lýsi. 19 | 05 { 16 
— FH. — í skinna-vöru . 65 | 94 | 55 

En medalverd allra landaura samantalið 431 | 01 1559 
og skipt med 5 synir: | 

Meðalverð allra meðalverða vi Í 84 60 

Reykjavík 14. dag febrmán. 1899. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson.



DO 

Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Strandasýslu 
frá miðju maímánaðar 1899 til jafnlengdar 1900. 
  

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

22. 
23. 
24. 
23.   

1 hndr. 1 

Á. Fríður peningur. 

kýr,3til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardögum 5 . . hver á 

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

8 — tvævetrir . - — . — - 

12 veturgamlir - — - 

S ær geldar . . . . - — . - - 

0 — mylkar . - — . — …- 
1 áburðar hestur, taminn, 5 til 12 vetra, Í 
fardögum . . Á 

11/3 hryssu, á sama aldri „hver - 

B. UW, smjör og tólg. 

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

- 120 — af mislitri ullu, velþveginni — - 

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

C. Tovara af ullu. 

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

— 60 pör eingirnissokka . parið - 
— 30 — tvíbandsgjaldsokka =. — - 
— 180 — sjóvetlinga. . ..….. — 

1 hndr. 

20 eingirnispeisur . . . . . . hver 

15 tvíbands. gjaldpeisur …… — 
120 álnir gjaldvoðarvaðmá!s, álnar breiða, 

l alin . . AÐ . á 

120 álnir einskeptu, al.til5 kv. breiðrar 
Lalin . ....0...,., 0. Åå 

D. Fiskur. 

6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 
6  — — harðfiski — — — - 
6 —- — þyrsklingi— — — - 
6 — — ýsu, herti. . . .. — - 

  

  

í peningum | Hundrað á f Alm 

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

| 

98 » | 98 | » I 89 

131074 78 42 | 65 
15 50 93 | » 78 

12 | 45 | 99 | 44 | 83 
97| 07 j108 | 84) 91 

12 » 96 | > 80 

7 | 86 | 78 | 60 | 66 

65 » 65 » 54 

54 | 43 | 72 57 60 

| 

» | ð4 64 80 54 

„ 138 | 45 | 60 | 38 
» | 59 70 | 80 59 

» | 31 3 7 | 20 31 

”» | » » » » 

» | » » » » 

1142 442 | 60 | 36 
» » » » » 

» » > » » 

» » » » » 

1 | 38 |165 | 60 {138 

„98 1117 | 60 | 98 

8 83 4 52 , 98 | 44 

11063169 7 58 
11 | » 66 » 55 

10 33 |61 98) 52 

  

    

1899



1899 

28 

1 hndr.6 vættir 

21. 1 hndr. 1 tunna ( 
28. -- i 

s0l 1 

31 1 hndr. 
32. — 6 —— — 

33. — 6 ———— 

34, — 8 mm 

35. — 792 

  

af håkarli, hertum 

k. Lýs. 

120 pd.) 

F.O Skinnavara, 

4 fjórðungar nautskinns 
kýrskinns 
hrossskinns 

sauðskinns, af tvæ- 
vetrum og eldri  — — - 6 
sauðskinns, af vet- 

hvalslýsis 
hákarlslýsis 8 
selslýsis. 
þorskalýsis 

I peningum 

Aur. 

Hundrað á 

Kr. | Aur. 

Alin. 

Aur. 
  

Kr. | 

vættin åj 8 | 

8 pottar å » 

0 - 1 
8 — - » 

10 pund å 

3 

  
urgömlum og ám — -- - 6 | 

36. — 6 ——— selskhins 20 - Å 10 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit „ hvert - |” | 

G. Ýmislegt. 

38.1 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vei hreinsuðum, pnnudið á 9 
39. 40 — — -—  óÓhreinsuðum , . — - » | 
30. — 120 — — fuglafiðri „ 10 pund - 6 | 
41. — 480 — — fjallagrösum — — = > 
42. 5 álnir Í dagsverk um heyannir - 2 
43. — 1 lambstóður - a 

Meðalverð á hverjn hundraði og hverri 
aurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu 
— B. ullu, 

C — 

D. — í 
— KE. — á 
— F. Å 

— í 

á 

fiski 

lýsi 

og skipt með 6 sýnir: 

smjöri og tólg 
ullartótöru 

— í skinna-wöru a 

En meðalverð allra landaura samantalið . . . 

Meðalverð allra meðalverða 

J, Havsteen. 

Reykjavík 14. dag febrúarmán. 1899. 

Hallgr. Sveinsson, 

94 

24 | > 
» | » 

56 » 
63 | 49 
53 5 

55 | 44 

65 | 70 
92 

ÐT | 42 
» » 

81 | 96 
Ð Ð 

» | » 

» | » 

87 
54 

108 
60 
24 | 15 
59 

395       

45 

20 
20 

AT 
53 

45 

46 

61 
45 
44 

106 

9 
oo 

96 133
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Vá er Í ge Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá miðju maímánaðar 1899 til jafniengdar 1900. 
  

Do
 

gr 
O
r
 vo

 
>
 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

12. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

22. 
23. 

25.   

A. Fríður peningur. 

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

ka
 

pa
 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

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

fardögum . .....8..…. hver å 
6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti . — - 
8 — tvævetrir . - — . — - 

12) —  veturgamlir  - — . — - 
8Sær geldar . ...- — . —  - 

10 — mylkar 0... mm 
1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í 

fardögum  . . 2 0 0 eu g å 
11/3 hbryssn, á sama aldri . . . hver - 

B. Ull, smjör og tólg. 

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

G. Tóvara af ullu. 

hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur Í pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundið á 
60 pör eingirnissokka  . . . . parið - 
30 — tvíbandsgjaldsokka …. — - 

180 —- sjóvetlinga . . . . 8... - - 
20 eingirnispeisur . . . . . .. hver 
15 tvibands-gjaldpeisur . . .. — - 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 
Tali . . 8.882. å 

120 ålnir einskeptu, 1 al. til 5 kv, breidrar, 
1 alin å 

DD. Fiskur. 

„ hndr.6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 
6  — — harðfiski — — — - 
6 — — þyrsklingi — — — 
6. — — ýsu, herti „ ... — 

Kr. 

Il peningum. 

| Aur. 

Hundrað å | Alin   
Kr. Aur. Á Aur. 
  

66 

50 

11 
11   

54 

36 

b7 
24 

11 

86 

49 
05 
30   

64 
43 
68 
v8 

103 

44 
66 
67 

95 

70 
34 
28 
72 
04 

94 
59 

80 
20 
40 
80 

94 
30 
80   

57 
67 
T4 
16 
68 

57 

56 

56 

54 

36 
AT DÅ 

37 

55 

56



1899 

29 

21. 
28. 
VÆR 
30, 

31. 
32. 
33. 
34. 

36. 
37, 

  

36 

  

  
    

I peningum. „Hundrað JAlin á 

Kr. Aur.f Kr. í Aur. | Aur. 

1 hndr 6 vættir af hákarli, hertum . . vættin á 827 }49 | 62} 41 

E. Lýsi. 

1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á » » „ » » 
— 1 — — — hákarlslýsis 8 - - > » » » » 
— 1 — … — — selslysis. , 8. — - 1. 82 f 27 30 | 23 
- l — — — þorskalýsis 8 — - » » » |! » » 

F. Skinnavara. 

I hndr. 4 fjórðungar nautskinns .„ . 10 pund á | 12 8151 ?4|43 
— 6 —— kýrskinns -- — - f 10 | 58 | 63 " 48 f 53 
— 6 —— hrossskinns . . — — - 1 81 {46 86 139 
— 8 —-— sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri — — - 5. 94147 52 I 40 
— 12 —— sauðskinns, af vet- 

urgömlum og án — — - 4 | 50 {54 > | 45 
— 6 — selskinns A — - » » » » » 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert å » | 25 | 60 > #60 

G.  Ymislegt. 

l.hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 9 42 {56 52 147 
— 40 — —- —— Óhreinsuðum . — - > > > > > 
— 120 — — fuglafiðri „0. 0. 10 pund - » » » » » 
— 480 — — fjallagrösum . .. — — - » » » » » 
ålnir 1 dagsverk um heyannir . . ... - 2 1 15 » > | 43 
— 1 lambsfóður 3 „98 » » | 80 

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

Eptir A. eða í fríðu FA 4 78 06 | 65 
B. — í ullu, smjöri og tólg öl 30 { 43 
GC. — í ullartóvöru . ..….), 118 20 | 98 
D. — í fiski ðt 17} 48 
E. — í lýsi 27 | 30 | 23 
F. — í skinnavöru FR . ðð | 85 { 45 
En meðalverð allra landaura samantalið 385 | 88 1322 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð alira meðalverða . | 64 31 |54 

Reykjavík 14. dag febrmán. 1899. YKJ 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson.
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Verdlagsskrå, 30 
sem gildir fyrir 

Skagafjardarsyslu 
frá miðju maímánaðar 1899 til jafnlengdar 1900. 

  

  

1 peningum. Hundrað á | Alin 

Kr. Aur. f Kr. | Aur. f Aur. 
  A. Fríður peningur. 

      

1. { 1hndr.1 Kyr; 3 til 8 8 vetra, sem beri frá miðinum októ- 
) í fard. á OC. 189 35 f 89 | 35 f 74 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, 
fardögum „hver á þ1L| 2 67 | 44 I 56 

3. — 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti . —  - få 13" 46 å 80 | 76 I 67 
4, — 8 — tvævetrir 0, —- 11 | 10 | 88 | 80 | 74 
5, — 12 veturgamlir - 0 —— 0.0 -Å 71032187) 841 73 
6. — Sær geldar , . . . - — 007 - f 10 ; 19 f 81 | 52 kt 68 
7. — 10 — mylkar . 0... - 6 88 f 68 | 80 | 57 
8. — Í áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í 

fardögum 1 101 54 { 70 | 54 | 59 
— 1!/3 beyssn, á sama aldri . . . hver å | 55 | 77 1 74 | 36 | 62 

bh. UW, smjör og tólg. 

  

10. $ 1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pundið á » | bb 1 66 | » f 55 
11. — 120 — af mislitri ullu, vel þveginni  — -f » | 36 1 43 | 20 å 36 
12. — 120 -— af smjåri, vel verkudu , . — - »" DT å 68 40 | 57 

13 — 120— at tólg, vel bræddri . . . — - > „291 34 | 80 I 29 

C. Tovara af ullu. 

14. {| 1 hndr,30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . . . . . . pundið á » » » » » 

15 -—- 60 pör eingirnissokka „0... parið „ > „ » » 
16. - 30 — tvibands-gjaldsokka A > 98 117 | 40 | 15 

17. — 180 — sjóvetlinga FR - > 1231 41 | 40 | 55 

18. - ZO eingirnispeisur . . . 2 . . hver - » » » |» » 
19. —… 15 tvibands-gjaldpeisur . .….. — - > » „ij > „ 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáis, álnar breiðs, 

l alin . . a á 1 07 (128 {| 40 1107 
21. — 120 álnir einskeptu, 1 al. til óð kv. breiðr: ar, 

Í alin Á „86 1103 | 20 | 86 

D. Fiskur. 

22, {| lIhndr.6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 8 (03 {48 | 18 I 40 
23. — 6 —- — harðfiski - 111 > { 66 > | 55 
24. 6 þyrsklingi - - 9 82 158 | 92 149 

23. — 6 — — ýsu, hertri. FA - 9 601 ót | 601 48 
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30 I peningum| Hundrað á | Alin   
  

Kr. í Aur. Kr. | Aur. | Aur. 

| | 

26.1 1 hndr.6 vættir af hákarli, hertum . vættin á 8. 5148 > 140 

E. Lýsi. 

  

21.1 1 hndr.1 tunna (120 pt.) hvalslýsis . 8 pottar á » » » | » » 
98. — 1 — — — hákarislýsis 8 — - 1 70} 25 | 5021 
29. — 1 — — — selslýsis . 8 — - » » » | » » 

30. — 1 — — — þorskslýsis . 8 — - » » » | » » 

FH. Skinnavara. | 
j | 

31.{ Ihndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á {| 13 | 43 { 53 79 | 45 
32. — 6 —— kyrskinns ., . — -- - f11 04166 24) 55 
33. — 6 —— hrossskinns . . — — - 8186 153 16 | 44 
34. — 8 —— sauðskinns, af tvæ- | | 

vetrum og eldri — — - 1 44 {59 | 52 | 50 
35. — 12 —— saudskinns, af vet- 

urgömlum og ám — — - o (83 {69 96 | 58 
36. — 6 —— selskinns . . . — - » | » » | » » 

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

G. Ymislegt. 

38.1 Ihndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 9 | 44 { 56 | 64 | 47 
39. — 40 —-—  —— Óhreinsuðum . — - » » |     

    
40.| -— 120 — — fuglafidri . . . , 10 pund å | 5 80) 69" 60 | 38 
41. — 480 — — fjallagrösum >... — — - » » | > » 
42.| 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir . . . .. - 2 31 » » | 46 
43 —  llambsfóður . . ......... 7 3 97 » » | 79 

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

Eptir ar eða i fridu . . eee eve T8 | 82 I 66 
. — í ullu, smjöri og tólg. BS ea 53 | 10 { 44 

— al — í ullartóvöru FF 12 ' 60 | 61 
— D — é fiski FR an 55 | 74 { 46 
— EL — å ljsi oe eee, 25 50 ] 21 
— FF. — i skinna-voru . . . . BNF 60 43 | 350 

En medalverd allra landaura samantalid eee 346 | 19 1288 
og skipt med 6 synir: 

Medalverd allra medalverda . 57 |70148 

Reykjavík 14. dag febrmán., 1899. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson.
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Eyjafjarðarsýslu og Ákureyrarkaupstað 
frá miðju maímánaðar 1899 til jafnlengdar 1900. 
  

Nn
 

Øg 

10. 

12. 
13. 

15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

22. 

23. 

t
a
 

9 
P
H
 

  

  
  

  
  

1 peningum. þ Hundrað á } Alin 

A. Fríður peningur Kr. | Aur.Í Kr. | ur. { Aur. 

! 

1 hndr. Í kýr, 3til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. á „| 94 | 80 194} 80} 79 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í | 
fardözum . . ....... hver å f 10 | 75 | 64 | 50 | 54 

— 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti . —  - | 18 | 83 | 82 | 98 { 69 
— 8 — fvævetir . - — — -f 11153492 | 24 f 77 
— 12  — veturgamlir See — - T' 35 | 88 | 20 | Tí 
— 8 ær geldar 200 mm —- | 10 |48|83 | 84 I 70 
— 10 — mylkar. . 2. — — - 6 | 35 | 63 | 50 | 53 
— 1 åburåarhestur, taminn, 5 fil 12 vetra, í 

fardögum FE å | 77 1 20) 77 | 20 | 64 

— 11/3 bryssu, å sama aldri . . . hver - fj 65 | 85 ) 87 | 80 73 

B. UW, smjör og tólg. | 

1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni pundið á > | 55 | 66 » | 55 

—. 120 — af mislitri ullu. vel þveginni  — - » | 37 | 44 | 40 I 37 

— 120 — af smjöri, vel verkuðu . — - > | 56 | 67 | 20 | 56 

— 120 — af tålg, vel bræddri . . -- - » | 26 | 31 | 20 | 26 

C. [åvara af ullu 

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

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | 

skreppa 44 þræði . . .. pundid å » » “ » » 

— 60 pör eingirnissokka . . . parid - » » » » » 

— 30 — tvibands-gjaldsokka . 007 - » | 58 I 17 | 40 | 15 

— 180 — sjovetlinga ......0 7 - » | 31 | 55 | 80 | 46 

— 20 eingirnispeisur . . . . . . hver - » » ”» » » 

— 15 tvíbandsgjaldpeisur . „2. > » » » » » 

— 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, ålnar breids, 
1 alin oe eee, Å » | 98 f117 | 60 | 98 

— 120 ålnir einskeptu, 1 al, til d& kv. breiðrar, Í 

1 alin . . . - » | » » » > 

D. Fiskur. | 
| 

1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 8 | 77 | 52 | 62 f 44 

— 6 —- — harðfiski — —— — | 10) 12 {60 | 12 öl 

— 6 —- — þyrsklingi— —— — 8 | 63 | 51 | 78 f 43 

— 6 — —ysu, hertri . , .. — - 8 | 34 | 50 | 04 | 42         

1899 

31



1899 

31 

40 

26.{ 1 hndr. 6 vættir af hákarli, hertum . Vættin á 

E. Lýsi. 

21.| Lhndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á 
28. — 1 — — — håkarlslysis ., 8 — - 
29. — 1 — — selslýsis 8 
30. — 1 —  — = þorskalýsis 8 — -- 

DD 

F. Skinnavara. 

tndr. 4fjórðungar nautskinns |, . 10 pund å 
— 6 — kyrskinns . . — 

— 6 --—  hrossskiuns . . — 
— 8 sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri — - - 

  

35. — 12. ——  saudskinns, af vet- 
3 

urgömlum og ám — — - 

  

6 

— 240 lambskinn (vo orlar mba), einlit . hvert á 

G. Ymislegt. 

38.1 lhndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsaðum, pundið á 
39. -- 40 — — —-—  óhreinsuðum. — - 
40. — 120 -- — fuglafiðri 
41. 
42. 
43. 

Me 

og 

10 pund - 
— 480 — fjallagrösum „ . 800. 

ð álnir 1 dagsverk um heyannir. SN 
— l lambsfóður 2. 2   

Öalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum 
aurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu os ets 
- DB. — í ullu, smjöri og tólg. 

— CO. — å ullartóvöru 
— DD. — í fiski 

— E. — í lýsi. 
, 

— F, — í skinna-vönu 

En meðalverð allra landaura samantalið 
skipt með 5 sýnir: 

  

I peningum. 

Kr. Aur. Kr. 

Hundrað á 

Aur. 

Alin 

Aur. 
  

8 

12 

mn 
D
o
 yv 

| 

land- 

Medalverd allra medalverda 

Reykjavik 14. dag febrmån, 1899, 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

15 

69 

34 

40 
70 
40 

15 

31 
13 
24 

48 

4 

63   

18 

60 
20 

67 
20 
60 
79 
12 

79 
a 

96   

45 

58 

47 

na 
DO 

61 

48 

68 

53 

44 
19 
59 

{280 

47
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Verðlassskrá, 
sem gildir fyrir 

Þingeyj arsýslu 

frá miðju maímánaðar 1899 til jafnlengdar 1900. 
  

ma
 

15. 

16. 

17 

18. 
19. 

o
 

20. 

22. 
23. 
24. 
23.   

Í hndr.1 kv 

ber til 

1 hndr. 

I hndr. 

1 hndr 

6 

fardögum 

D
R
 

WN
D 
O
O
 
To
 

er 

he
 é 

4
 

CD
 

ren
 

  

2 

12 
g 

i 

12 

  

0 — 

120 - 

A. Friður peningur. 

sy r,3til8s ve 
návembermá 

ær 2 til 6 ve 

   Ain aktá 
UM OKTO- 

fard. á 

   og lembdar, i 

hver á 

sanðir, 3 til I i 

— tvævetrir - - . — - 
veturgamlir 

    

D
S
 

  

áburða, hes ur, taminn, ö til 12 vetra, Í 

dåégum ,....0.0.,0., 05... Å 

aldri hver - hryssu, á sam: 

tólg. smjör Og 

A 
ð 0 pd. í 

inni - 

  

0 — 

    

    

      

  

í ; 

<reppa 44 þræði ið á 
þör eingirnisst okk KA þarið - 
— tvíbands-s — - 
- jóveðlinga — - 

ei nispeisur hver 
ívíbands jaldpe: eis - 

| roða álnar breiðs, 
a . . á 

inskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 
å 

D. Fiskur. 

vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 
harðfiski — - — 

— þyr sklingi — — —- - 

— Ýsu, hertri. „2... — - 

  

  9 

6 

52 

45 

56 

  

  
  

57 
38 
39 

12 
70 
36   

I peningum jf Hundrað á Í Alin 

Kr Aur. Í Kr. Aur. þ Aur. 
= | 

| 

93 | 83 1 93 | 83 £ 78 

SJ... | 
I? | 354 74 101 62 
14 | 56 Å 87 | 36 | 73 
1? | 79 f102 | 32 1 85 

8& | 12 | 44 få 81 

Il | > ' , f 73 
Ti > I > þ ós 

| í 

| | 
83 | zl Å 83 | 21 | 69 
T4 35 | ga | 13 | 83 

| | 

| | 

» 58 64 | 60 D8 

» 48 » 40 

| 271 601 25 

» » » » » 

» » » » » 

» | PÅ Å 16 | 20 | 14 
» 25 45 > 37 

» » » » » 

» RD » » » 

1 » 1 20 » 1 00 

»|80196| > | 80 

8, 06 i 48 | 36 I 40



1899 

27. 
28. 
29. 
30. 

38. 

30. 
41. 
42. 
43. 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 

42 

þh 

Kk. Lýsi. 

ál bndr. 1 tunna (120 pd.) hvalslýsis . 8 pottar 
-— I — — hákarlslysis 8 — 
- — —— —  Seljslysis, . 8. — 
— 1 — — -— þorskalýsis 8. — 

F. Skinnavara, 

hndr. 4 fjórðungar nautskinns  . „ 10 pund 
— 6 ——— kýrskinns . . . — — 

— 6 —— hrossskinns .,. . — -- 

sauðskinns, af tvæ- 
veirum ogeldri  — — 
sauðskinns, af vet- 
urgömlum og ám — — 

— 6 selski.ns . . . —- — 
— 240 lambskinn (vorlamba), cinlit , hvert 

G. Ymislegt. 

í hndr. 6 pd. af æðardún, vei hreinsuðum, pnudid 
-- 40 — — ——- Óhreinsuðum . . — 
— 120 — — fuglafiðri 10 pund 
— 480 — — fjallagrösum — — 

ð álnir Í dagsverk um heyannir 
— I lambstóður   

í 

aurum verður: 

Eptir Á. eða í fríðu FF 
— B. — á ullu, smjöri og tólg 
— C — í ullartóvöru . 

—… D., — í fiski 
> 

í 
— E. — í lýsi 

— F. — i skinna-våru FR 

En meðalverð allra landaura samantalið 

skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða . 

Reykjavík 14. dag febrúarmán. 

J. Havsteen. 

hndr. 6 vættir af hákarli, hertum . . Vættin å 

å 

á 

á 

I peningum 

Kr. Aur. Kr. 

Hundrað á 

í Aur. 

Alin. 

Aur. 
  

  

8709 
| 

1 | 74 
1 | 57 
1 | 24 

| 39 
| 52 

I
I
 

ot
 

Ha
 

pm
 

| 07 
29 

» | 23 

oo 
í 

42 

30 
26 
38 

| og #
0
 

D
v
 

18 

48 
49 

  
1899. 

Hallgr. Sveinsson, 

26 | 
23 | 

28 

  

55 

60 

12 

28 

84 
(4 
20 

52 

60 

40 

22 
20 
16 

AT 

63 
50 
48 
82 

44 
58 
39 
19 
39 

273  
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Norðurmúlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 
frá miðju maímánaðar 1899 til jafnlengdar 1900. 
  

Lo
 

A
Ð
 

gs 
o
 

10. 
11. 

13. 

22. 

94, 
29.   

A. Fríður peningur. 

1 hndr, Í kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ed y , . 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

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

fardögum …. „0... hver á 
— 6 sauðir, 3 tilð vetra, á hausti . — - 
— 8 — tvævetrir  . - — . — 

— 12 —  veturgamlir - — . — - 
— Særgeldar . 0  - 
— Í0 — mylkar ...-0—m 0. - 
— 1 áburðarhestur, taminn, óð til 12 vetra, í 

fardögum . ........4. Åå 
— 11/3 hryssa, á sama aldri . . . hver - 

R. UW, smjör og tólg. 

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

C. Tóvara af ullu. 

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

— 60 pör eingirnissokka  . . . . parið - 

— 30 — tvibandsgjaldsokka ur "7 
-— 180 — sjóvetlinga . . ....0 0 - 
— 20 eingirnispeisur .„ „ .„ . hver - 
— 15 tvíbands-gjaldpeisur . . — - 
— 120 álnir gjaldvoðar vaðmáls, álnar breiðs, 

Tai . . . 0.0.0... Å 

— 120 ålnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 
laln . . 0.200. å 

D. Fiskur. 

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

  

      

I peningumå Hundrad å Í Alin 

Kr. í Aur. | Kr.  Aur. BH Aur. 

108 20 108 20} 90 

12 71 | 76 26 I 64 
14 42 1 86 52 | 72 
12 3 99 04} 83 

8 | 78 {105 | 36 | 88 
11. 29 | 90 | 32 f 75 

7 93 4 79 | 301 66 

79 32179 32 | 66 
14 0998 79} 82 

> 62174 401 62 
> 41449 201 41 
> 64 | 76 | 80 | 64 
„ 2732 40] 87 

» > Ð » » 

1 28 |153 ; 60 |128 

» | 89 1106 | 80 I 89 

| Í 

9 öð | 80 | 47 
12 | 15 | 72 | 90 | 61 

> > » > > 

1899 

33



1899 

33 

26. 

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

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i 

I hndy 

1 hndr. 

1. hndr   
aurum 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit 

44 

6 vættir af hertum . . hákarli, 

hk. Lýsi. 

pt) bvalslýsis . 8 
hákarislýsis 8 

„8 

þorskalýsis 8 — 

1 
1 
I MEN 

1 
selslysis 

Skinnavara. 

  

4 fjórðungar nautskinns . 
6 - kýrskinns , . —— — 
6 — hrossskinns „ . — — 
8 —-- sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri ——  — 
sauðskinus, af vet- 
urgömlum og 

selskinns . . — 

(. Ymislegt. 

vættin 

pottar å 

ám -—  — 

  

1 peningum Hundrað JAlin å 

Kr. Aur.f Kr. | Aur. | Aur. 

å 8. 36450 16 f 42 

» » » » » 

Í 74126) 10 f 922 
- » » » Ð 3 

- I 46 {21 903 18 

120 
— 480 — — 

ð álnir 1 dagsverk um hevannir . . . ., - 

6 pd. af æðar 
40 — 

1 lambsfóður 

verður: 

— — fuglafiðri 
fjallagrösum 

dún, vel hreinsuðum, pundið á 
óhreinsuðum  „ — - 

10 pund -   
uptir Á. eða í fríðu I 

og 

B. — á ullu, smjöri og tólg 
C. — í ullartóvöru 
D. — í fiski 
E. — í lýsi 
FH, — í skinnavröru 

En 
skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

Reykjavík 14. dag febrmán. 

J. Havsteen. 

meðalverð allra landaura samantalið 

1899. 

Hallgr. Sveinsson, 

1
 

Hu
 

fyrtöldum land- 

04 
99 33 
29 

50 

9Ð 

  
0 
#
0
 

SÅ
 

= 

16 
45 

109 
350 

20 
43 

346   58
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Verdlagsskrå, 
sem gildir fyrir 

Suðurmúlasýslu 
frá miðju maímánaðar 1899 til jafnlengdar 1900. 
  

22, 
23. 
24. 
25.   

A. Fríður peningur. 

1hndr. 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardögum . ......., hver å 
6 saudir, 3 til d vetra, å hausti .  — - 
8. — tvævetrir - 0 00 

12 veturgamlir - 0 0. — 
Særgeldar , . . . 0 2 

10 — mylkar FE . HA 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í 
fardögum . . 0000, . Å 
1!/s hryssu, á sama aldri . …. hver á 

B. UW, smjör og tólg. 

', 120 pd. af hvítri ullu, vel Pv eginni, pundið á 
120 — af mislitri ullu, velþveginni — - 
120 — af smjöri, vel verkuðu „ ,„ — - 
120 — af tólg, vel bræddri . . . — - 

C. Tóvara af ullu. 

„30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði. . pundið á 
60 pör eingirnissokka „0... Parið 
30 — tvíbands-gjaldsokka om 

180 — sjóvetlinga . ..... 0 - 
20 eingirnispeisur . . . . . . hver - 
15 tvíbands-gjaldpeisur . . .. — - 

120 áinir gjaldvoðarvaðmáls, ålnar breids, 
Í alin . . Á 

120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv, breidrar, 
lalin . . . 000804, . å 

D. Fiskur. 

lhndr.6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 
6 
6 
6 

— — harðfiski — — — - 
— — þyrsklingi- — — - 
— — Ýsu, hertri.. SR 

  

    
  

  

1 peningum. | Hundrað á Alin 

Kr. Aunr. | Kr. | Aur. | áur. 

| 

109 | 50 {109 í 50 | 91 

12 (35 | 74 | 101 62 
14 (32 | 85 | 92 {72 
11 7 |94/| » | 78 

7 | 82 i 93 | 84 fj 78 

11 (43 þo1 | 44 | 76 
7172 f 77 | 20 | 64 

73 1 50 | 73 | 50 | 61 
67 67 | 9023 | 75 

| 
| 

»|62 |) 74 | 40 | 62 
» | 39 | 46 | 80 | 39 
» | 681 81 | 60 | 68 
» | 29 | 34 | 80 | 29 

>" {öl 91 | 80 Í 76 

1 | 44 4172 | 80 [144 

10 | 16 | 60 | 96 | 51 
> | » » > > 

10 | 72 | 64 | 32 | 54 
9 23455 38 1 46 

1899 

34



1899 

34   

  

    
    

46 

þá peningum, Hundrað j|álin á 

Kr. Í „ur Kr. | Aur. { Aur. 

| 

26. {1 hndr 6 vættir af hákarli, hertum . . vættin á 8 64 | 51 | 84 å 435 

E. Lýsi. 

21. { 1 hndrél tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á > > |,» >» » 

28. —Å 1 -  — håkarlslysiis 8 — - 1) 75 4 26 | 25} 22 

29. — 1 — — — selslýsis . 8 — - » » » | » » 

30. — 1 -—  — — þorskalýsis 8 — - 1047422 05 f 18 

F. Skinnavara. 

31. | 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á Il 88 {47 32 {39 

32. — 6 —— kýrskinns . . — — 10 ; 58 | 63 " 48 | 53 

33. — 6 —— hrossskinns . . — — - 9 | 10 f 54 | 60 | 45 

34. — 8 —-— saudskinns, af tvæ- | 
vetrum og eldri — — - 8 19 |65 52 { 55 

35. — 12 — sauðskinns, af vet- | 
urgömlum og åm — — - 5" 62 1 67 44 | 56 

36. — 6 —— selskinns . . . — — - » » „1 „ 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit , hvert á » | 23 4 55 | 20 4 46 

G. Ýmislegt. 

38, 1 1.hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á á 9 | 50 157 | „147 

39. — 40 — —. ———— Óhreinsuðum . — » » » » » 

40. — 120 — — fuglafidri . 0... 10 0 pund - 10 » 1120 | » M00 
41. — 480 — -- fjallagrösum se um » | » » » » 

42. 1 5 álnir 1 dagsverk um heyannir . ...…. - 2 1 59 „ » | 52 

43. — Tlambsfóður . . 8... EET 4 | 12 » „ | 82 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 

aurum verður: 
Eptir Á. eða í fríðu …… 87 | 75 | 73 

B. — i ullu, smjåri og tólg. . 59 | 40} 49 
— 6 í ullartóvöru . , 132 | 30 {110 
— D.— í fiski . 58 | 12 få 48 
— E, — í lýsi 24 | 15 1 20 
— FF. — í skinnavöru 58 931 49 

En meðalverð allra landaura samantalið 420 | 65 {349 
og skipt með 6 sýnir: | 

Medalverd allra medalverda . {70 11 |58 

Reykjavik 9. dag marzmån. 1899. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson.



1. 
„ 12950,00 

234, 3ð kr.13184,33 

=. — 250,00 

518,00 
16,80 

4,50 kr. 539,30 

Samtals kr. 13973, 63 

47 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld fiskimaunasjóðs Kjalarnesþings 1898. 

Tekjur: 

Sjóður við ársbyrjun: 

a. veðskuldabrjef. 
b. innstæða í sparisjóði 

2, Afborgun af láni 

Vextir: 
a, af skuldabrjefum 

b. af sparisjóðsinnstæðum 

c. dagvextir. 

Gjöld: 

1 

2. 

3. 

2. 

Veittur styrkur 

Til jafnadar moti tekjulid 2 

Sjóður við árslok: 

a. veðskuldabrjef 

b. innstæða í sparisjóði 

kr. 

kr. 500,00 
250,00 

12700,00 
523.63 kr. 13223,63 

sene mme nen 

Samtals kr. 13973,63 

Bæjarfógetinn í Reykjavík, 31. desember 1898. 

Halldór Daníelsson. 

Reikningur 

styrktarsjóðs skipstjóra og stýrimanna við Faxaflóa árið 1898. 

Tekjur: 

Í sjóði við ársbyrjun 

Vextir . . . . . . . 

Árstillög fjelagsmanna . 

Gjafir . . . - . 

Gjöld: 

Veittur styrkur 

Í sjóði við árslok . 

Reykjavík 8. janúar 1899. 

Þorsteinn Þorsteinsson. 

kr. 2283,15 
86,29 

102,00 
60,00 

2581, 531,44 Samtals kr. 

kr. — 90,00 
2441,44 

Samtals kr. 2531,44 

1899 

35 

36



37. Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Örum £ Wulffs 1897. 

| Tekjur: 
Í. Eign sjóðsins 1. jan. 1897: 

Innritunarskírteini A. fol. 99 , . . . . . . kr. 4000,00 
II. Leigur af sama . . . . . . . . . — 140,00 

kr. 4140,00 

Gjöld: 

I. Styrkur veittur Baldvin Friðlaugssyni . . . . kr, 140,00 
II. Eign til næsta árs: 

Innritunarskírteini A. fol. 92 . . . . . . „ — 4000,00 

kr. 4140,00 

Islands Norður. og Austuramt. 

Akureyri, 11. jan. 1899, Húsavík 22. janúar 1899. 

Páll. Briem. Þ. Guðjohnsen. 

Embættaskipun, veiting og lausn. 

10. febrúar var cand. philos Hikur Sverrisson af landshöfðingja settur sýslumaður í Strandasýslu. 

21. febrúar var presti að Goðdölum, síra Vilhjálmi Briem, at landshöfðingja veitt lausn frá prestsembætti éptir umsókn og með lögmæltum eptirlaunúm. 

Óveitt prestaköll. 

Fjallaþing í Norður þingeyjarprófastsdæmi, Víðihóls og Möðrudalssóknir. Mat kr. 836,39. Auglyst 31. jandar;Tumséknarfrestur til 18. marz. ' 

Goðdalir í Skagafjarðarprófastsdæmi, Goðdala og Ábæjarsóknir. Mat kr. 710,77. 
Auglýst 25. febrúar; umsóknarfrestur til 10. april.



Stjórnartiðindi B 3. 49 

Utkomið í A-deild Stjórnartíðin danna. 

Opið brjef, er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar í. júlí 1899, und- 

irskrifað af konungi 20. janúar 1899 (A nr. 2, bls. 4—5). 

Tilskipun um alþjóðlegar sjóferðareglur, er fylgt skal á íslenzkum skipun, 

undirskrifuð af konungi s. d. (Á nr. 3, bls. 6— 33). 

Auglýsing um ásigkomulag ljóskera og hljóðbendingaverkfæra. er við skal 

hafa á íslenækum gufuskipum og seglskipum, og hvernig þeim skuli fyrir komið, 

undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir Ísland s. d. (A nr. 4, bls. 34—45). 

Brjef landshöfðingja tí! sýslumannsins í Borgarfjarðar- og Mýrasýslu um 
lán til vegagjörða. — Eftir móttöku þóknanlegs brjefs yðar, herra sýslumaður, 
dagsetts 25. f. m., vil jeg hjermeð veita sýsluvegasjóði Borgarfjarðarsýslu 6000 

króna lán úr landssjóði til vegagjörða í sýslunni með því skilyrði, að lán þetta 

ávaxtist og endurborgist á 28 árum samfleytt frá lántökudegi að telja með 60/o 

á ári af hinni upphaflegu upphæð. Af láni þessu endurborgast 800 kr. lán það, 

er sýslunni var veitt af landssjóði með brjefi mínu, dagsetin 4. október t. á. 

Þetta er yður þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegrar leið- 

beiningar og frekari ráðstöfunar. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir Suðuramtinu og Vesturamtinu 
um synjun á leyfi til að halda lotterí — Með brjeti, er hingað hefir borizt beina 
leið, hefir sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu sent hingað erindi frá 

stjórnarnefnd >sLestrartjelags Lágatellssóknar< um leyfi til að halda lotterí um 

10 vetra gamlann reiðhest, er fjelaginu hafi verið gefinn, og skyldi ágóðanum 

varið til borgunar upp í kostnaðinn við bygging á fundarhúsi fjelagsins, er einn- 

is er notað til þinghalda og annara fundarhalda sveitarinnar. 

Útaf þessu skal yður, herra amtmaður, þjónustusamlega til vitundar 
gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar, að jeg eigi finn næga 

ástæðu til að veita hið umbeðna leyfi. 

  

Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir Norðuramtinu og Austuramtinu 
um synjun á leyfi til að halda lotteri. — Með þóknanlegu brjefi, dagsettu 18. Í. 
m., hafið þjer, herra amtmaður, látið uppi umsögn yðar um erindi frá Good- 

templarstúku á Sauðárkrók um leyfi til að halda lotteri á eftirnefndum munum: 
1. kvensöðli . . . . . . . . . . 60 kr, virdi 

2. hnakki . . . . . . . . . . 40 - - 
3. stundaklukku, . . . . . . . . . . 45 — — 

4. vatnsstígvjelum . . , . . . . , 25 - 

5. stígvjelaskóm  , . . . . 11 — - 

3. dag aprilm. 1698. 

Reykjavík Ísafoldarprentsmiðja. 
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39 
9. marz 

40 
9. marz
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40 6. skúfhólki . . 10 — — 
marz 7, reizlu . . . . . . . . . . . . 9— — 

og skyldi ágóðanum varið til styrktar nefndu fjelagi. 

Út af þessu skal yður hjer með þjónustusamlega til vitundar gefið til 
þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar, að jeg eigi finn næga ástæðu 

til að veita hið umbeðna leyfi. 

41 21 marz Brjef landshöfðingja fél amtmannsins yfir Suduramtinu og Vesturamtinu um kostn- 

að við framfærslu þurfamanns.— Í þóknanlegu brjefi, dagsettu 14. þ. m., hafið þjer, herra 
amtmaður, skotið til mín ágreiningi um endurgjald á sveitarstyrk milli yðar og amt- 

mannsins yfir Norðuramtinu og Austuramtinu, er neitar að skylda Kirkjuhvamms- 

hrepp í Húnavatnssýslu til að endurgjalda sveitarsjóði Þingvallahrepps í Árnessýslu 

31 kr. 50 a. framlag með hinum alkunna fökkumanni, Jóhanni Bjarnasyni 

„beiae, sem viðurkenndur er sveitlægur í Kirkjuhvammshreppi, og hafið þjer 

farið fram á, að Kirkjahvammshreppur verði skyldaður til að greiða sveitarsjóði 

Þingvallahrepps nefnda upphæð 

Eftir því sem hreppsnefudin í Þingvallahreppi hefir frá skýrt, var Jó- 

inn Bjarnason sberic staddur þar í hreppi haustið 1896 og beiddist þar veru- 

aðar um veturinn, því að hann eigi væri fær til að fara bæja á milli í 

  

     
verju veðri að vetrarlagi. Var honum þá útvegaður verustaður fyrst um sinn 

í Heiðarbæ gegn "óð aura meðgjöf um daginn, og dvaldi hann þar frá 6. nóv. 

til 18.desbr. 1896 På átti hann að hafa verustaðaskipti en fór á flæking og komst 

burt úr hreppnum. 3. april 1897 ritaði svo hreppsnefndin í Þingvallahreppi 

sýslumanni sínum og beiddist aðstoðar hans til að fá framlag sitt endurgoldið. 

Hreppsnefndin í Kirkjuhvamnishreppi hefir neitað að greiða upphæðina meðal 

anrars af þeirri ástæðu, að styrkveitingin hefði eigi verið tilkynnt af hálfu 

Þingvallahrepps fyr en um 5 mánuðum eptir að Jóhann var tekinn á framfæri. 

Á þessari ástæðu hreppsnefndarinnar byggir amtmaðurinn yfir Norðuramtinu og 

Austuramtinu neitun sína um að skylda Kirkjuhvammshrepp til að greiða hinar 

umkröfðu 31 kr. 50 a., en þjer hafið aptur á móti haldið því fram, að ekki verði 
farið eptir hinum almennu reglum, sem gilda um skilyrðin fyrir því að fá fá- 

tækrastyrk endurgoldinn, þar sem Jóhann Bjarnason eigi í hlut, hvorki að því 

leyti, er snerti aðsjónargjörð nje tilkynning um að byrjað sje að veita þurfa- 

manni styrk, enda verði eigi sagt að Kirkjuhvammshreppur hafi beðið neinn 

halla af því, þótt tilkynningin drægist nokkuð. 

Út af þessu skal yður þjónustusamlega tjáð til þóknaulegrar leiðbein- 

ingar og birtingar fvrir hreppsnefndinni í Þingvallahreppi, að með því að jeg 

verð að vera amtmanninum yfir Norðuramtinu og Austuramtinu samdóma um, að 

hreppsnefndin í Þingvallahreppi hafi eigi í tæka tið sent tilkynning um hina um- 

ræddu styrkveiting, sbr. meðal annars lhbr. 10. marz 1888 (Stjtíð. 1888 B. bls. 
51—58), úrskurðast hjermeð að Kirkjuhvammshreppur skuli eigi skyldur að end- 

urgjalda Þingvallahreppi hinar umræddu 31 kr. 50 a. 
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Brjef landshöfðingjá til amtmannsins yfir Norðuramtinu og Austuramtinu 

um kostnað við framfærslu — þurfamanns. — Með brjefi, dagsettu, 14. þ. m, hefir 

amtmaðurinn yfir Suðuramtinu og Vesturamtinu skotið til min ágreiningi milli 

hreppsnefndarinnar í Kjósarhreppi í Gullbringu og Kjósarsýslu og hreppsnefnd 

arinnar í Kirkjuhvammshreppi í Húnavatnssýslu útaf kostnaði við dvöl Jó- 

hanns Bjarnasonar >berac, er viðurkenndur er sveitlægur í Kirkjuhvammshreppi; 

en nefndum amtmanni og yður, herra amtmaður, hefir eigi að öllu leyti getað 

komið saman um það, hvernig úr ágreiningi þessum skuli skorið. Hefir hann 

farið fram á það, að jeg skyldi Kirkjuhvammshrepp til að greiða Kjósarhreppi 

það, sem hinn síðarnefndi hefir krafizt, 130 krónur eða 127 

Mál þetta er svo undirkomið, að áðurnefndur Jóhanu Bjarnason kom á 

flakki sínu að Írafelli í Kjós 19. desbr. 1896 og sat þar þangað til 12. janúar næst 

eptir; þá var honum at hreppsnef :dinni í Kjósarhreppi komið fyrir annarsstaðar, 
og var hann á sveitarframfæri þar það sem eptir var af vetrinum eða þangað 

til 21. april 1897, en þá var hann fluttur fátækraflutningi á sveit sína. Þegar að 

því kom að átti að flytja hann á sveit sína, kvaðst hann að vísu ekki geta kom- 

izt norður sökum sjúkleika, og var hlutaðeigandi hjeraðslæknir því sóttur til þess 

að fá það rannsakað, hvort hann væri flutningsfær eða eigi. Í endurgjald fyrir 

dvöl Jóhanns á Írafelli hefir verið krafizt 18 kr, fyrir dvöl hans frá 12. jan. 

til 21, april 1897 hefir verið krafizt 75 kr., en ferð hjeraðslæknisins kostaði 87 

kr. Að því leyti er snertir kostnaðinn við dvöl Jóhanns í Kjósarhreppi eptir 

að hann fór frá Irafelli, þá hefir yður og amtmanninum yfir Suðuramtinu og 

Vesturamtinu komið saman um, að Kirkjuhvammshreppi beri að greiða þann 

kostnað, 75 kr. og er málið því. að þessu leyti endilega útkljáð  Aptur á móti 

hafið bjer neitað að skylda Kirkjuhvammshrepp til að borga hinar umkröfðu 

18 kr. og 37 kr, sem Kirkjuhvammshreppur hefir skorazt undan að greiða. Að 

því er snertir kostnaðinn við dvöl hans á Írafelli, hafið þjer haldið því fram, að 

hann hafi dvalið þar eins og flækingur og eigi eftir ráðstöfun sveitarstjórnar; 

sje þvi hjer eigi að ræða um kröfu sveitarfjelags gegn sveitarfjelagi, heldur um 

kröfu einstaks manns gegn sveitarfjelagi. Aptur á móti vill amtmaðurinn yfir 

Suðuramtinu og  Vesturamtinu skoða kostnað þennan sem fátækrastyrk, enda 

hefir hreppsnefndin í Kjósarhreppi eptirá viðurkennt kröfuna sem framlag fyr- 

ir sína hönd. Tekur amtmaðurinn það fram, að með því að Jóhann Bjarna 

son sje ekki eingöngu þurfamaður, heldur og stöðugur flökkumaður, geti hinar 

almennu reglur um veitingu fátækrastyrks ekki átt algerlega við um hann, sem 

sje alltaf á vegum fátækrastjórnarinnar, hvar sem hann kemur eða er. Um 

umgetinn kostnað við ferð læknisins takið þjer það fram, að með því að ferð 

læknisins hafi eingöngu verið til þess gerð að skoða, hvort Jóhann væri flutn- 

ingsfær, eigi sá kostnaður að greiðast samkvæmt opnu brjefi 17. april 1868; að 

vísu sje í 1. gr. brjefs þessa talað um kostnað þann, ser gengið hefir til flutn- 

ingsins<, en á hinn bóginn sje bæði í 2. gr. talað um kostnað, sem leiði af 

Hlutningi þurfamannsins<, og í fyrirsögninni segi, að hið opna brjef sje sum 

það hvernig borga eigi kostnað þann, er rís af flutningi á þurfamönnum. 
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Um reikning hjeraðslæknisins hafið þjer athugað það, að hestleiga með fóðri 
mar sje of hátt sett í honum, Amtmaðurinn vfir Suðuramtinu og Vesturamtinu hefir a 

. > 

bar å måti haldid pvi fram, ad pegar litid sje til þess, hvernig orðin liggja í 
1. gr. hins nefnda opna brjefs um það, hvernig borga eigi kostnað þann, er rís 
af flutningi á þurfamönnum, þá virðist hinn umræddi kostnaður verða að teljast 
með þeim kostnaði, sem dvöl eða framfærsla Jóhanns í Kjósarhreppi hafi 
haft í för með sjer, enda mundi engum hafa komið til hugar að skoða kostnað. 
inn við ferð hjeraðslæknisins sem fátækraflutningskostnað, ef það hefði orðið úr, 
að Jóhann Bjarnason eigi hefði orðið álitinn flutningsfær. Ad því leyti er upp- 
hæð reikningsins snertir, þá hefir amtmaðurinn yfir Suðuramtinu og Vesturamt- 
inu fallizt á það, að hestleiga með áfóðrj væri talin að eins 3 Kr. á dag fyrir 
hvern hest, og reikningurinn þá færður niður í 34 kr. 

Jeg verð nú að vera yður samdóma um það, að kostnaðurinn við dvöl 
Jóhanns á Írafelli frá 19. desbr. 1896 til 11. (eða 12) janúar næst eptir geti 
eigi skoðazt sem löglega veittur sveitarstyrkur, þar sem hann eigi dvaldi þar 
eptir ráðstöfun hlutaðeigandi hreppsnefndar, en viðurkenning hennar eptirá 
virðist eigi geta breytt neinu í þessu efni. Kirkjuhvammsbreppur virðist því 
eigi geta orðið skyldaður til að greiða þennan dvalarkostnað. 

Þar á móti verð jeg að vera samdóma amtmanninum yfir Suðuramtinu 
og Vesturamtinu um það, að rjett sje að skoða kostnaðinn við hina umræddu 
ferð hjeraðslæknisins með? kostnaði þeim, sem dvöl Jóhanns eða framfærsla í 
Kjósarhreppi hafði í för með sjer, því að þótt ferðin hafi verið gjörð einkum í 
þeim tilgangi að fá skorið úr því, hvort Jóhann væri flutningsfær, þá gat hún 
einnig skoðazt sem tilraun til að lækna sjúkleik hans, án tillits til flutnings. 

Því úrskurðast hjer með að Kirkjuhvanmshreppur greiði Kjósarhreppi 
auk 75 króna fyrir dvöl Jóhanns Bjarnasonar „bera í Kjósarhreppi veturinn 
18%/sr 84 kr. sem er kostnaðurinn við hina framannefndu læknisferð, eða 
samtals kr. 109,00. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknan- 
legrar leiðbeiningar og birtingar fyrir hreppsnefndinni í Kirkjuhvammshreppi. 

Samþykkt 

um kynbætur hesta í Gullbringu- og Kjósarsýslu. 

Sýslunefndin í Gullbringu- og Kjósarsýslu hefir samkvæmt lögum 11. 
desbr. 1891, um samþykktir um kynbætur hesta, gjört eptirfylgjandi samþykkt 
um kynbætur hesta í Gullbringu- og Kjósarsýslu. 

  

1. grein. 
Í hverjum hreppi ræður hreppsnefndin, hvort graðhestar skuli vera einn 

eða fleiri: hefir hún rjett til að kaupa þá þar, sem hún álítur hentugast og 
greiðist borgunin úr sveitarsjóði. Hún skal og kjósa 3 menn innanhrepps, til



DO 

að velja graðhesta, skulu þeir kosnir til þriggja ára, en eigi eru þeir skyldir að 

taka við endurkosningu fyr en að jafnlöngum tíma liðnum. 

Þeir,sem vilja selja eða leigja graðhesta, koma með þá á heimili ein- 

hvers nefndarmanna, en allir skulu þeir meta gildi þeirra, 

2. grein. 

Til graðhesta skulu aðeins valdir þeir hestar, sem eptir því sem unnt 

er fullnægja eptirfylgjandi skilyrðum: 

,„ að þeir sjeu ekki getnir at of skyldum foreldrum, t. d. móður og syni eða 

systkinum, og að þeir sjeu af gallalausu, holdsömu og hraustu kyni. 

2, að þeir hafi hreinan gang, skeið eða brokk, og að hann sje ættgengur í 

báðar ættir. 

3, að þeir sjeu einlitir, þó ekki ljósir, og af einlitri ætt. 

, að þeir sjeu gjörfulegir á allan vöxt: hausfriðir, kjálkaþykkir, makkaháir, 

bógaþrýstnir, bein- en stutthryggjaðir, prúðir á tagl og fax, rjett- og dökk- 

hæfðir, pungsíðir og kólfdigrir. 

Graðhestamæður skul eptir því, sem það getur átt við, fullnægja sömu 

skilyrðum og sett eru um hesta. Eigi skulu graðhestamæður yngri vera en 

5, og eigi eldri en 10 vetra, 

A
 

3. grein. 

Hreppsnefndin útvegar sumarhaga handa graðhestum og sjer um fóðrun 

þeirra að vetrinum. Hún borgar eptir samningi fyrir sumarhirðiog og vetrar- 

fóður og setur reglur um notkun hestanna, helat eptir tillögum dýralæknis. 

Nú getur hreppsnefnd ekki fengið sumarhaga á hentugum stað fyrir 

hestana, og er henni þá rjett að ákveða, hvar hestarnir skuli ganga; náist ekki 

samkomulag um borgunina, þá liggur það mál undir úrskurð hlutaðeigandi 

sýslunefndar. Enginn búandi maður getur skorazt undan að taka hest í land 

sítt samkvæmt því sem áður er sagt. 

Vilji einstakur maður eiga graðhest til undaneldis, er honum það heim- 

ilt, en háður skal hann eptirliti hreppsnefndar um meðferð og notkun hestsins. 

d. grein. 

Eigi skal láta hest fylja hryssu yngri en þriggja vetra og eigi eldri en 

10 vetra. Á tímabilinu frá 1. maí til 24. Júní skulu hryssur leiddar til hesta, 

og á þeim tíma má alls eigi hafa þá til annarar brúkunar. 

ó. grein. 

Fyrir hryssu hverja, sem leidd er undir hest, skal fyrirfram borga 3 

kr., þó má hreppsnefndin lækka borgunina, ef henni finnst ástæða til. 

6. grein. 

Oli hestfolöld, glaseygð eða mislit, skal gelda á 1. ári, en einlít á öðrum 

vetri, nema þau, sem ætla má, að verði notuð til undaneldis, 
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7. grein. 

Nú hittist graðhestur, sem ekki er ætlaður til kynbóta, í upprekstrar- 

eða heimalöndum einhverra hreppa, skal hann þá tekinn af þeim, sem verður 

hans var, og afhendur hreppsnefnd, sem þá tekur hann í sjerstaka vöktun, sam- 

kvæmt lögum um samþykktir um kynbætur hesta, ó. gr, og sætir brot móti 

þessari grein háum sektum. 

8. grein. 

Brot móti samþykkt þessari varða sektum allt að 50 kr. sem renni í 

sveitarsjóð, og ber hreppsnefndunum að hafa gætur á að henni sje hlýtt, og 

kæra fyrir brot á henni. Mál, er rísa út af brotum á samþykkt þessari, skulu 

rekin sem almenn lögreglumál. 

Samþykkt þessi, sem almennur bjeraðsfundur hefir fallizt á, er hjermeð 

staðfest af undirskrifuðum amtmanni til þess að öðlast gildi 1. maí 1899. 

Þetta er hjermeð kunngjört öllum hlutaðeigendum til eptirbreytni. 

Suðuramtið, Reykjavík 25. febr, 1899. 

J. Havsteen. 

ST Skýrsla 
um efnahag >Minningarsjóðs lector. theol. Sigurðar Melsteðse til ársloka 1898. 

Samkvæmt skipulagsskrá sjóðsins, staðfestri af konungi 1. apríl 1898 

(Stj.tíð. "98 B. nr. 69.) var eign sjóðsins 1. apríl 1895 , . . kr. 370,83 

Vextir 1895 . . . . . . . . . . … — 9,74 

— 1896 . . . . . . . . . . … — 15,22 
— 1897 . . . . . . . . . . — 15,83 

— 1898 . . . . . . . . . . — 16,46 

I útborgunardeild söfnunarsjóðsins 31/12 798 . . . , . kr, 428,08 

Landshöfðinginn vfir Íslandi, 

Reykjavík 15. marz 1899. 

Magnús Stephensen.
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yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands fyrir árið 1898. 
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Tekjur: 

Sjóður við árslok 1897: 
a. veðskúldabrjef 

b. lán til prestakalla 

c. skuldabrjef Reykjavíkur 

d. vextir fyrir 1897 ógreiddir 

e. innstæða í landsbankanum 

f. í sjóði hjá fjehirði 

Bætt við innstæðu vaxtaeigenda: 

a, innlög á árinu 

b. vextir fyrir 1898 lagðir við höfuðstól 

Vextir at útlánum 1898 

Borgun fyrir viðskiptabækur 

Vextir tyrir 1898, er bíða útborgunar 

Innborguð lán - 

Móti gjaldlið 5 færast til jafnaðar 

Gjöld: 

Vextir vaxtæeigenda fyrir 1898: 

a, ársvextir 40/% af höfuðstól 

b. dagvextir 31/2 9/o um árið 

Ýmisl egur kostnaður 

Greiddir vextir, er biðu útborgunar við 

árslok 1897 

Útborgaður höfuðstóll (frá i fy rra 446 40) 
Sett á vöxtu 

Móti tekjulið 6 færist til útgjalda 

Sjóður við árslok 1898. 
a, veðskuldabrjef 
b. lán til prestakalla 

skuldabrjef Reykjavíkur 

vextir fyrir 1898 ógreiddir 

innstæða í landsbankanum 

í sjóði hjá fjehirði "
o
n
e
 

kr, 171791,00 

7270,00 
600,00 
237,09 
1813,38 
414,83 

26515,75 

5407 „29 

1008,40 
368,96 

202051,00 
6855,00 
600,00 
292 14 

352277 
1437,89 

kr. 182126,30 

— 31923,64 
—  8851,64 
— 12,00 
— 1970,07 
—  3165,00 
— 33010,00 

kr. 261058,05 

—- 7377,36 
— 331,41 

— 1777,06 
— 638,42 
—. 33010,00 
— 3165,00 

— 214758,80 

kr. 261058,05
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Yfirlit 

yfir efnahag Söfnunarsjóðs Íslands við árslok 1898. 

Eignir: 
Veðskuldabrjet . . . . . . kr. 202051,00 
Skuldabrjef prestakalla . . . . —  6855,00 
Skuldabrjef Reykjavíkur . . . . — 600,00 
Ogreiddir vextir . . . . : — 292,14 
Innstæda i landsbankanum . . . . —… 3522,77 
Í sjóði hjá fjehirði . . . . . — 1437,89 

Skuldir: 
Innstæda vaxtaeigenda 

a. I adaldeild . . — 177426,73 
Par af i deild hinnar æfinlegu erfingjarentu 

kr. 1552,25 

b. í útborgunardeild . . . . . — 21281,47 

c. í bústofnsdeild  . . . . . . —  '896,56 

d. í ellistyrksdeild . . . . — 534,69 — 207189,45 
Fje, er bíður útborgunar (v extir) . 0 1970,07 
Varasjóður . . . . . . . —  5649,28 

kr, 214758,80 

Stjórn Söfnunarsjóðs Íslands, Reykjavík 28. febr 1899. 

Eiríkur Brien. Jón Jensson. Björn Jensson. 

Sjóðir prestaskólans árið 1898. 

I. Prestaskólasjóðurinn. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar við árslok 1897: 

a. Veðskuldabrjef . . . . kr.  3100,00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . — 1036,07 

c. Innstæða í Landsbanka . . . . — 80,67 kr.  4216,74 
Vextir á árinu 1898: 

a. Af veðskuldabrjefi . . . . . — 124,00 
b. Af innstæðu í Söfnunarsjóði . . . — 41,44 

c, Af innstædu i Landsbanka . . . — 230 — 167,74 

Samtals kr,  4384,48
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Gjöld: 

1. Styrkur veittur stúdentum 

9. Eftirstöðvar við árslok 1898: 

a. Veðskuldabrjef =. . . . . . — 3100,00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . — 1077,51 

G. Innstæda i Landsbanka . . . . — 126,97 

Samtals 

II. Gjöf Halldórs Andrjessonar. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 18597: 

a. Vedskuldabrjef  . . . . . . —  2800,00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . — 208,48 

c. Innstæda í Landsbanka . . . . — 80,33 

9. Vextir å årinu 1898: 

a. Af vedskuldabrjefum . . . . . — 112,00 

b. Af innstæðu í Söfnunarsjóði . . . — 8,34 

c. Af innstædu i Landsbanka . . . — 2,81 

Samtals 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur stúdentum 

2. Eptirstöðvar við árslok 1898: 

a. Veðskuldabrjef . . . . . kr.  280000 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . — 216,82 

c. Innstæda i Landsbanka . . . . — 135,14 

Samtals 

III. Minningarsjóður lektors Helga Hálfdánarsonar. 

Tekjur: 

1. Eftirstöðvar við árslok 1897: 

„ Innstæða í Söfnunarsjóði . 

2. Vextir af innstædu í Söfnunarsjóði 1898 
Samtals 

Gjöld: 

I, Verðlaunabók gefin stud. theol, Stefáni B. 

Kristinssyni 
Flyt: 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr 

kr. 

kr. 

kr 

kr 

1899 

46 
80,00 

4304,48 
4384,48 

3088,81 

123,15 

3211,96 

60,00 

3151,96 
3211,96 

563,08 

22 50 

— 586,08 

14,00 
14,00
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Eptirstöðvar við árslok 1898: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði . . 

Reykjavík 10. marz 1899. 

Þórh. Bjarnarson. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Thorkillii barnaskólasjóðs 1898. 

Tekjur: 
Eptirstöðvar við árslok 1897: 

a. Innritunarskírteini, Litr. A. Fol. 87 

b. Skuldabrjef 

, Í Landsbankanuni 

ð Í peningum . . . . 

Vextir: 

a. Af innritunarskirtei 

11/12 797 til 11118 798 

frå 11/4 [6 b. Af skuldabrjefum 

  

c Dagvextir af skuldabrjefi frá !6/6 797 

11/, 798 . 

d. Vextir af bankainnlågum 31/18 798 

Borgaðar afborganir af lánum . 

Endurborgadur kennslustyrkur 1897, sem eigi 

var notadur . 

Til jafnadar færist gi 2. . 

Gjöld 

Styrkur veittur til og fræðslu börn. 

  

um Í hínu forna Kjalar:         

r a 
LAhað Ut . 

Jafna ö 

rslok 1897 

mn - 
H ðí 

Ei é 7 p 
SLIDES) völ im h 

  

Flutt: kr. 

Samtals kr. 

28500,00 

39307,49 

567,86 

9465 kr. 
  

997,50 

  

  

—  1428,31 

- 47,47 
— 33,58 — 

í hm gs oc 
februar 1899, 

SwernsSsSOon. 

14,00 

572,08 

586,08 

68470,00 

2506,86 

52,65 

20,00 
200,00 

, 7124951 
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Reikningar 48 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Örum £ Wulffs 1898. € 

Tekjur: 

—
 Eign sjodsins 1. jan, 1898: 

. Inunritunarskirteijri A, fol, 9% . . . kr. 4000,00 

2. Te sigur af sama . . . . . — 140,00 

"kr.  4140,00 

ie
 

  

Gjöld 

Styrkur veittur Pjetri Jóhannessyni á Eiðum kr. 140,00 

2. Eign til næsta árs 

Innritunarskirteini A. fol. 92. . . . — 4000,00 

Rr. 4140,00 

WE 

Islands Nordur- og Åusturamti. 

Akureyri, 11. jan. 1899, Husavik 22, jan, 1899, 

Påll Briem. Þ. Guðjohnsen. 

Vinsar fjárgreiðsinr úr landssjóði. 

     
Með brjefi landshöfðingja, lagsettu id. marz, var bráðaðirgðaruppbót handa fátækun 

prestaköllum fyrir Í : 

  

milli nedannefndra prestakalla bannig 

fjekk 600 kr. 
— 300 

lsprestakall . . . . — 

4. Stóruvallaprestakall 

5. Stöðvarprestkall . . , . . . — 

6. Eyvindarhólaprestakall 

  

       Tómas Helgason allramildilegast 

  

SVAG AT
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Óveitt embætti 

er ráðgjafinn yfir Íslandi sjer um veiting á. 

Sýslumannsembættið í Strandasýslu. Árslaun 2500 kr. 

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

1814 og konungsúrskurðum 27. maí 1857 og 8. febrúar 1865 að láta bónarbrjefum sinum fylgja full- 

nægjandi skilríki fyrir því, að þeir kunni íslenzka tungu. 

Auglýst laust 3. marz 1899. 

Umsóknarfrestur til 30. júní 1899. 

Hjeraðslæknisembættið í 5. læknishjeraði Íslands verður laust frá 1. maí 1899. Árs- 

laun 1500 kr. 

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

1844 og konungsúrkurðun 28. mai 1857 og 8 febr. 1863 að „áta bónarbrjefum sínum fylgja fullnægj- 

andi skilríki fyrir því að þeir kunni íslenzka tungu. 

Auglýst laust 4. marz 1899. 

Umsóknarfrestur til 30. júni 1899. 

Leiðrjetting (bls. 12). 

Meðalalinn í Vesturskaptafellssýslu er í verðlagsskránni fyrir 1899- -1900 talin ár aura, en 

á að vera 45 aura.



Stjórnartíðindi B 4. 61 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tíl landshöfðingja um einkennisbúning hrepps- 
stjóra. — Eptir allraþegnsamlegustum tillögum ráðaneytisins, framkomnum eptir 

móttöku brjefs yðar, herra landshöfðingi, dagsetts 28. nóvbr. f. á, hefir hans 

hátign konunginum hinn 21. f. m. allramildilegast þóknazt að fallast á, að í stað 

þess einkennisbúnings, er ákveðinn er með allrahæstum úrskurði 21. júli 1808, 

og amtmennirnir mega leyta hreppstjórum þeim að bera, er sjálfir óska þess, 

megi skipa fyrir um þannig lagaðan einkennisbúning: dökkbláan frakka 

eða jakka með tvöfaldri röð messingsknappa med hinu venjulega lögregluein- 

kenni, hönd með auga, samsvarandi yfirhöfn, vesti og buxur, dökklá að lit, 

vestið með einni röð messingsknappa, og loks dökkbláa derhúfu flata með tvö- 

földum gullborða og mjórri snúru grænni ámilli. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari 

birtingar. 

Brjef landshöfðingja tél amtmannsins yfir Norðuramtinu og Áusturamtinu 
um hlunnindi handa sparisjöði (Siglufjarðar). -- Með brjefi þessu eru sparisjóðnum á 

Siglufirði veitt sparisjóðshlunnindi með venjulegum kjörum, 

Brjaf landshöfðingja #/ amtmannsins yfir Norðuramtinu og Austuramtinu 

um framfærslu. —- Með brjefi, sem hingað hefir borizt beina leið, hefir hrepps- 

nefndin í Sauðaneshreppi skotið til mín úrskurði yðar, herra amtmaður, dagsett- 

um 29. júní f. á, um ágreining milli Sauðaneshrepps í Þingeyjarsýslu og Valla- 

hrepps í Suðurmúlasýslu útaf styrk, veittum Baldvin nokkrum Þorsteinssyni. 
Máli þessu er svo varið. Um vorið 1893 var Baldvin nokkur Þorsteins- 

son á ferð vestan úr Núpasveit til heimilis síns, Fagraness, sem er austanvert 

á Langanesi, en varð þá sturlaður á geðsmununum, svo að hann komst eigi 

lengra en að Ytra Lóni, sem er vestanvert á Langanesinu. Þar varð að taka 

hann til gæzlu sökum brjálsemi. Það sjest á skjölum málsins, að konu Bald- 

vins hefir verið gjört aðvart um þetta, því að 4. maí 1893 beiðist hún þess 

skriflega af hreppsnefndaroddvitanum í Sauðaneshreppi, að hann annist um að 

Baldvin sje útveguð læknishjálp og aðhjúkrnn, með því að hún hafi hvorki 

kringumstæður eða þrek til að hirða hann, og biður hún oddvita, „yfir höfuð að 

ráða að öllu leyti fyrir því og framúr því, sem til vandræða horfir með hanns. 

Samkvæmt þessu virðist nefndur hreppsnefndaroddviti hafa útvegað menn til 

þess að gæta Baldvins og látið sækja lækni handa honum, Kostnaðurinn við 

þessar ráðstafanir oddvita hefir verið greiddur af sveitarsjóði með 20 kr. 91 e., 

er sundurliðast þannig: fyrir fyrirhöfn oddvita við að útvega menn til að vaka 

yfir Baldvin 3 kr., kostnaður við ferð læknis 17 kr. 91 e., en vökumennirnir 

kröfðust engrar borgunar. Framlags Sauðanesbrepps, 20 kr. 91 e., krafðist hrepps- 

nefndin síðan af fæðingarhreppi Baldvins, Vallahreppi í Suðurmúlasýslu, með 

því að hann,sem veturinn 1892—-93 er talinn 48 ára, hafði eptir því, sem ómót- 

5. dag maim. 1899. 

Reykjavik. lIsafoldarprentsmiðja 

1890 

49 
24. febr. 

50 
á. april. 

öl 
10. april.
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mælt er i målinu, hvergi dvalid någu lengi eftir 16 åra aldur, til bess ad hann 

engst hafði hann dvalið í Sauðaneshreppi, nefnilega frá pvi 

1383, svo að vantaði um mánaðartíma til þess að hann hefði dvalið 

  

um fard: 

  

full 10 år bar i hreppi, er hann tjekk hinn umrædda styrk af sveitarsjóði vorið 

1893. Vallahreppur hefir neitað greiða þessa upphæð af þeirri ástæðu, að það 

sje alls eigi sannað, að Baldvin hafi verið þurfandi sveitarstyrks vorið 1893, og 

yfir höfuð neitað því, að hin umrædda hjálp eða ráðstöfun hafi verið nauðsynleg 

Þjer h: imtmaður, komizt að þeirri niðurstöðu, að hinn umkrafði 

styrkur seti eigi talizt lözn nætur sveitarstyrkur af eptirgreindum ástæðum. Fyrst 

og fremst hafi kona Baldvin alls ekki beðið um neinn sveitarstyrk, því að, þótt 

hún Þiðji oddvita um aðstoð, þá sje ekki þarmeð sagt að hún hafi óskað að hann 

tæki borgun fyrir aðstoð sína af sveitarsjóði, heldur virðist miklu líkara til að 

ætlazt til að borgun yrði greidd af eignum manns síns. Í öðru lagi 

oddvitinn eigi látið neina skoðun fram fara á eignum og ástæðam Baldvins, 

og það sje svo langt frá því að sönnur hafi verið færðar fyrir því, að Baldvin 

md
 

[9
4 

1
 

DD
 = = wa ms Fr
 

  

æ 

að fá styrk efnanna vegna, að það sje þvert á móti líklegt, að hann 

nokkur efni. Í þriðja lagi sjen engar sannanir færðar fyrir því, að 

reikningsins sjeu rjettilega taldar sveitarstyrkur, þar sem þær sjeu að 

fólenar í sendiferð til læknis og fyrirhöfn oddvita fyrir að útvega vörumenn,     oddviti enga borgun geta fengið fyrir hana, þar sem eigi sjáist í hverju 

hún sje fólgin, en það sjáist ekki að ferð eptir lækni hafi eptir atvikum verið 

nauðsynleg. Hafið þjer því úrskurðað, að umræddar 20 kr. 91 e. sje eigi rjetti- 

lega talinn sveitarstyrkur og beri Vallabreppi því eigi skylda til að greiða Sauða- 

neshreppi apphæð ed ) þossa, 
Jeg verð nú að ver Je að vera yður samdóma um að þóknun til oddvita fyrir fyr- 

irhöfn hans verði hvernig seim fer að falla burtu; aptur á móti verður það að 

álítast rjett að læknir var sóttur, samkvæmt síðar framkomnu vottorði hlutað- 

igandi læknis. En jeg verð þrátt fyrir það, að vera yður samdóma um það,     

að kostnaðurinn við læknisferðina, 17 kr. 91 e., verði eigi rjettilega talinn sveit- 

NNA með því að nauðsynleg raunsókn á efnahag Baldvins hefir eigi fram 

farið áður en þessi upphæð var greidd úr sveitarsjóði, og það er því eigi sann- 

að, að efnahagur hans hafi staðið svo, að hann hafi þurft sveitarstyrks. Því 

skal úrskurður yðar í þessu máli standa óraskaður. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr 

ar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir Suðuramtinu og Vesturamtinu 

um kostnað við barnsfæðing ógiptrar konu. — Í þóknanlegu brjefi, dagsettu 18. þ. 

hafið þjer, herra amtmaður, að gefnu tilefni frå sy slumanninum í Snæfells- 

ness- og Hnappadalssýslu beiðzt úrlausnar minnar um það, „hvort hreppsnefndir 

gætu eigi, þegar þær yrðu að kosta sængurlegu ógiftra kvenna, og barnsmóður- 

in dæji, heimtað að minsta kosti helming kostnaðarins af manni þeim, er stúlk- 

an kenndi fóstrið eða barnið, eða þá af vistarsveit eða framfærslusveit hans, sam-
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kvæmt því, sem fyrir er mælt um í lögum 24. janúar 1890, um meðgjöf með ó- 

skilgetnum börnum. 

Hafið þjer jafnframt tekið það fram, að þjer verðið að álíta, að hreppur 

barnsmóðurinnar hafi eigi þann rjett, sem henni hefði borið samkvæmt Í. gr. 

nefndra laga, til þess að heimta endu á hálfum barnsfararkostnaðinum ann- 

aðhvort hjá barnsföðurnum eða vistarsveit hans eða framfærslusveit, bví að í 4. 

gr. laganna sje sveitarstjórnum og þeim, sem annast framfærslu og uppeldi 

barnsins eptir móðurina látna, aðeins veittur sá rjetiur, sem ræðir um Í 3. gr., 

og aðeins hafður fyrir augum rjetturinn til að heimta medlagid m reð barninu. 

Barnsmóðurinni sje apturámóti í 1. gr. veittur rjettur til að fá helming barns- 

fararkostnaðarins endurgoldinn og henni heimilað að fá þetta endurgjald innheimt 

á þann hátt, sem segir fyrir um Í 3. ypsnefnd, sem hafi orðið md greida 

kostnað við barnsfarir ógipts kvennmanns, sem Í j i 

geti því eigi fengid neitt endurgoldid af pessum kostr 

um nje sveit hans. 

Með því að jeg er samdóma áliti yðar um málefni þetta, verð jeg að 

vera þeirrar skoðunar, að framanritaðri fyrirspurn eigi að svara neitandi. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr- 

ar leiðbeiningar. 

    

framf reppnum, 

barnaföð urn- 

  

Brjef landshöfðingja fél amtmannsins yfir Norðuramtinu og Austuramtint. 

Samkvæmt tilögum yðar, herra amtmaður, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 21. mara 

þ á. tmeðmælum  sýslumannsits Í Suðurmúlasýslu og beiðni hreppsnefndar. 

í Fáskrúðsfjarðarhreppi, vil jeg hjermeð samþykkja að pir gstaður umgetins 

hreppa sje fluttur frá Kolfreyjustað að Búðum, þó með þvi skilyrði, að hrepps- 

nefndin annist um, að til verði hæfilegt hús til þinghalda á hinum nýja 

þingstað. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegr- 

ar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

    

Brjef iandshöfðingja til bæjarfógetans á Akureyri um lán handa kaupstaðnum. 

Samkvæmt beiðni yðar, herra bæjarfógeti, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 22. marz 

þ. á. fyrir hönd bæjarstjórnar Akureyrarkaupstaðar, vil jeg hjermeð veita sam- 

þykki mitt til þess að bæjarsjóður nefnds kaupstaðar taki alt að 6000 kr lán til 

þess að en barnaskólahús fyrir kaupstaðinn. Jafnframt vil jeg veita hið 

umrædda lán úr landssjóði, með þeim kjörum, að það ávaxtist með 40/o árlega 

og andörborgist með jöfnum afborgunum. á 25 árum frá lántökudegi að telja. 

Þetta er yður þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegrar leið- 

beiningar. 

  

1899 
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55 Auglysing. 
28. april, Með því að 1. þingmaður Rangárvallasýslu, Sighvatur Årnason dbrm, i 

Eyvindarholti hefir afsalað sjer þingmennsku með brjefi, dagsettu 14. þ. m., þá er 
hjermeð samkvæmt 27. gr. laga um kosningar til alþingis frá 14. septbr. 1877 
fyrirskipað, að kosning skuli fram fara um miðjan júnímánuð næstkomanda á 
þingmanni fyrir Rangárvallasýslu í stað Sighvatar Árnasonar og fyrir þann þing- 
mennskutíma, er hann átti eptir. 

Þetta er hjermeð birt öllum hlutaðeigendum og jafnframt lagt fyrir kjör- 
stjórnina í Rangárvallasýslu að undirbúa kosning þessa og stjórna henni sam- 
kvæmt fyrirmælum nefndra kosningarlaga. 

Reykjavík, 23. apríl 1899. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 

Jón Magnússon. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Jóns Sigurðssonar til 

56 Svarfadardalshrepps 1898. 

Tekjur: 

1. Eign vid årslok 1897: 

Í fasteignum . . . . kr. 2310,00 
2. Jarðar afgjöld: 

a. Landskuldir 1898 

  

2011/2 al. á 451/2 a. . . . . kr. 91,68 
b. Leigur 1898 

85 ål, 451/2 . . . . —… 3868 — 130,36 

kr, 2440,36 

Gjöld: 
1. Skuld við umboðsmann frá f. á. . . . kr, 0,60 
2, Umbodslaun 1/6 af 130 kr. 36 a . . . — 21,73 
3. Borgad oddvita Svarfatardalshrepps . . — 108,03 
4, Eign til næsta års: 

Í fasteignum . . . . . — 2310,00 

kr. 2440,36 
Íslands Norður. og Austuramt, 

Akureyri, 14. jan. 1899. 

Jónas Jónasson. Páll Briem.
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Jóns Sigurðssonar 

Tekjur: 

Sjóður 1. jan. 1898: 
a. Í fasteignum . . . . 

b. í veðskuldabrjefum 
c, Ógreiddir vextir til /6—'97 
d. Í peningum 

Vextir: 
a. Af leigufje sjodsins frå 1/6 797 til 11/6 798 

b. Frå ymsum timum 

c. Innborgaðir vextir frá 1897 

Jarðarafgjöld: 
a. Landskuldir í fardögum 1898: 

12211/2 ál. á 451/2 a. 

b. Leigur sama ár: 

385 ál. 451/s a. . . kr. 175,18 

30 pd. smjår å S7 a. . . — 17,10 

legats 1898, 

kr. 12490,00 

— 18896,85 
— 78,00 
— 99267 

— 585,87 
— 51,82 
— 78,00 

— 555,79 

— 192,28 
Endurborgud lån . 

Ogreiddir vextir til 11/6 798 
Til jafnaðar við gjaldal. 2. 

Til jafnaðar við gjaldal. 6. 

Gjöld: 

Hlutdeild Kristness í Staðarbyggðarláni 

Lánað gegn fasteignarveði 

Umboðslaun, !/s af jarðarafgjöldum 

Fyrir úttektir, augl. jarðir o. fl. 

Fyrirhöfn við málaferli 
Lagt Í sparisjóð við árslok 

Til jafnaðar við tekjul. 2. c. 

Til jafnaðar við tekjul. 4. 

Eptirstöðvar til næsta árs: 

a. Í fasteignum 

Í veðskuldabrjefum 

Ógreiddir vextir 

Í sparisjóði Norðuramtsins 

Í peningum p
r
e
 

Islands Nordur- og Austuramt 

Samtals 

— 12490,00 

— 18596,85 

— 116,00 

— 1000,00 

— 1579,65 

Samtals 

Akureyri, 14. janúar 1899. 

Páll Briem, Jónas Jónasson. 

kr. 32457,52 
  

— 148,07 
— 1300,00 
— 116,00 
— 1000,00 
— 1000,00 

"kr. 37337,28 

kr. 32,00 

— 1000,00 
— 124,68 

— 10,10 

— 10,00 
— 1000,00 

— 78,00 

— 1300,00 

— 33182,50 
kr. 37331,28 

1899 
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld landsbankans 1. okíbr. til 31. desbr, 

Tekjur: 

I sjóði 1. oktbr. 1898 . . . . 
Borgað að af lánum: 

a. Fasteignarveðsslán . . . . . kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . — 

. Handveðslán . 

„ Lán gegn ábyrgð sveita og bæjar- 

"lara o. fl. . . . - . . — 

Vixlar innleystir 

Avisanir innleystar 

Nýjir seðlar frá landssjóði 
Vextir ýmiskonar 

Disconto . 

Tekjur í reikningi Landmandsbankans. 

Innheimt fje fyrir aðra 

Tekjur af fasteignum bankans 

Seld fasteign tilheyrandi bankanum 

Seld verðbrjef fyrir . 

Tekjur tilheyrandi varasjóði fyrv. sparisj ;6ds 

Reykjavikur . 

Innlög á hlaupareikning 

Sparisjóðsinnlög 

Ýmsar tekjur 

Til jafnaðar móti sjaldlið 16 A. C. 

Gjöld: 
Lán veitt: 

a. Fasteignaveðslán . . . . . kr. 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán . . . . — 

c. Handveðslán . 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjar. 

fjelaga o. fl. . . . . . . — 

Víxlar keyptir 

Ávísanir keyptar . 

Útgjöld fyrir reikning Landmandsbankans 

í Khöfn . 

Endurborgad brådabirgdalån til landssjóðs . 

Vextir at seðlaskuld bankans til landssjóðs. 

Skilað landssjóði í ónýtum seðlum 

| i 

kr, 

58268,02 

102609,57 

14534,99 

2059,95 — 

11245,00 
32856,00 
1930,00 

5400,00 kr. 

1898. 

38109,51 

178312,58 
204110,93 
34303,69 
9000,00 

38096,30 
2043,80 

101397,44 
10791,14 

902 13 
200,00 

21100,00 

100,00 
135941,45 
195021,39 

4106,64 
42965,78 

. 1016562,73 

112431,00 
147860,93 
25606,30 

139150,09 
30000,00 
5000,00 
9000,00



Flutt: kr. 

8. Utborgað af fje innheimtu fyrir aðra . — 

9. Kostnaður við fasteignir bankans . . — 

10. Útgjöld fyrir varasjöð fyrv. sparisjóðs 

Rvíkur . . . . — 

11. Útgjöld fyrir varasj jod bankans . . . — 

12. Útgjöld til bankahússbyggingar . . — 

18. Útborgað af innstæðufje á hlaupareikning . — 

14. Útborgað af innstæðufje með sparisjóðs- 

kjörum . ; . a . kr. 213611,34 

ad vidbættum dagv öxtum . . . — 181,27 — 

15. Kostnadur vid bankahaldid (laun * og fl.) . — 

16, Vextir fyrir 1898 af: 
á. Innstæðufje á hlaupareikning . . —  1988,84 

b. Innstæðufje með sparisjóðskjörum . — 84511,01 

c. Innstæðufje varasjóðs bankans . . —  6465,93 —- 

17. Ýmisleg gjöld . . . . . . er 

18. Í sjóði 31. desbr 1898 A — 
kr 

Athugasemdir: 

Landsbankinn átti 31. desbr. 1898: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a, Fasteignarveðskuldabrjef . . . kr, 929686,16 

b. Sjálfskuldarábyrgðaskuldarbrjef . . — 329812,97 

c. Handveðsskuldabrjef . . — 115632,38 

1. Skuldabrjef fyrir lånum gegn åby rgd 

sveita og bæjarfjelaga o. fl. . . — 30283, 32 kr. 

2, kgl. ríkisskuldabrjef og önnur erlend verð. 0 
brjef hljóðandi upp á samtals kr. 357300 

eptir gangverði 31. desbr. 1898 . , — 

3. Skuldabrjef Reykjavíkur kaupstaðar 

4, Óinnleyst ta víxla 

5. Óinnleystar ávísanir . . . 

6. Fasteignir lagðar bankanum út fyrir, lán- 

um að upphæð . . . . . . — 

7. Húseignir í Reykjavík . . . . — 

8. Ymislegt (bankabygging i smidum) . . — 

9. Peninga í sjóði . ; . . . . — 

kr 

Seðlaskuld bankans til landssjóðs var 31, 
desbr, 1898 . . . , , — 

Flyt: kr. þat 

12802,86 
89,78 

8,89 
70,00 

29121,50 
148210,53 

213792,61 
4994,29 

42965,18 
5589,11 

94919,06 
„ 1016562,73 

1425474,83 

342627,00 
1800,00 

135122,00 
4380,72 

420,00 
32000,00 
65007,22 
94919,06 

. 2105620,83 

500000,00 

500000,00 

1899
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Iunstæðufje á hlaupareikning s. d. 

að viðbættum vöxtum fyrir 1897 

Innstæðufje með sparisjóðskjörum s. d. 

að viðbættum vöxtum fyrir 1898 

Skuld til Landmandsbankans var 31. desbr. 

1898 . . . . . . . 
Varasjóður bankans . 

vextir fyrir 1898 . . 

Varasjóður fyrv. sparisjóð Reykjavíkur 31. 

desbr. 1898 (þaraf í húseign 7000 kr.) 
Qútborgað af innheimtu fje fyrir aðra 

Ýmsar tekjur sem enn eru eigi lagðar við 
varasjóð 

Stjórn Landsbankans 25. april 

Tryggvi Gunnarsson. Eiríkur Briem. 

Flutt: 

kr. 193222,27 

—  1988,84 

— 997711,67 
— 34511,01 
  

— 184670,84 
—  6465,93 

kr. 500000,00 

195211,11 

— 1032229,68 

126929,28 

191136,77 

12276,48 
550,00 

41294,51 
kr. 2105620,83 

1899. 

Kristján Jónsson. 

Konungkjörnir alþingismenn. 

10. april þóknaðist hans hátign konunginum allramildilegast að kveðja til alþingissetu ept- 

irnefnda menn: 

Biskup yfir Ísland Hallgrím Sveinsson, r. af dbr., dbrm. 

ÁAssessor í hinum konunglega íslenzka landsyfirrjetti Kristján Jónsson. 

Landfógeta á Íslandi Arni Thorsteinsson r. af dbr. dbrm. 

Sóknarprest til Reynivalla og Saurbæjar Þorkel Bjarnaso 

Amtmann yfir Suðuramti og Vesturamti Íslands J. J. Havsteen r. af dbr. dbrm. 

Landlækni J. Jónassen, r. af dbr. 

Embættisskipun, 

n. 

3. mai var prestaskólakandidat Jóni Stefánssyni af landshöfðingja veitt Lundarbrekkuprestakall 

i Suðurþingeyjarprófastsdæmi. 

Heiðursmerki, 

28. marz var hjeraðslæknir í 6. læknishjeraði Íslands Þorvaldur Jónsson sæmdur riddarakrossi 
dannebrogsorðunnar. 

S. d. voru hreppstjórarnir Hallgrímur Jónsson á Miðteigi í Borgarfjarðarsýslu og Sig= 

hvatur Árnason í Eyvindasholti í Rangárvallasýslu sæmdir heiðursmerki dannibrogsmanna.



Stjórnartíðindi B 5. 69 1899 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland ti! landshöfðingja um stjórnarskipunarmálið. — 59 

Ráðaneytið hefir borið upp fyrir hans hátign konunginum ávarp það til hans 26. mai 
hátignar frá efri deild alþingis, sem fylgdi með brjefi landshöfðingjans, dagsettu 

21. septbr. 1897, og hefir hans hátign 17. þ. m. samkvæmt allraþegnsamlegust- 

um tillögum ráðaneytisíns úrskurðað, að í allrahæstum boðskapi til alþingis, er 

þjer munuð fá með öðru brjefi, dagsettu í dag, skuli meðal annars svarað því, 

að, eins og nú sje ástatt, geti það eigi álitizt hentugt að stjórnin hafi upptök að 

frumvarpi til breytingar á stjórnarskipuninni, og að ástæður þær, er nánara eru 

skýrðar í tillögum ráðaneytisins og taldar eru þar gjöra óráðlega slíka ráðstöf- 

un, verði birtar á þann hátt, að sá hluti af tillögunum, er hjer að lýtur, verði 

gjörður alþjóð manna á Íslandi kunnur. 

Sá hluti þegnsamlegra tillagna ráðaneytisins, er hjer að lýtur, er þannig: 

„Í stjórnarskipunarmálinu kom á síðasta alþingi fram nytt atriði að því 

leyti sem alþingismaður Dr. Valtýr Guðmundsson kom fram með prívat frum- 

varp, um breyting á stjórnarskipunni, og bar frumvarp þetta vott um vilja til 

að ná samkomulagi við stjórnina á öðrum grundvelli en hingað til, þar sem það 

aðallega ljet sjer nægja að kretjast þess að ráðgjafanum fyrir Ísland skyldi vera 

heimilt að sitja á alþingi og taka þátt í umræðunum, er meðal annars mundi 

hafa það í för með sjer, að hann eigi gæti veitt neinu öðru ráðaneyti. forstöðu, 

meðan hann væri Íslands ráðgjafi, að hann yrði að kunna íslenzka tungu, og að 

hann, — Í líking við ákvæði grundvallarlaganna um ábyrgð ráðgjafa gegn rik- 

istáðinu, —- ætti að bera, að því er sjermál Íslands snertir, ábyrgð ekki að eins 

á því að stjórnarskipunarlögin væri eigi brotin, beldur og á stjórnarathöfnum 

yfirleitt; auk þess skyldi samkvæmt frumvarpinu breytt hinni óheppilegu orðan 

61. greinar, er komizt hafði að fyrir ógát eina. Árangurinn af umræðunum um 

þetta frumvarp hefir samt sýnt, að rjettur skilningur á stjórnlegri stöðu Íslands 

í ríkinu hefir enn eigi orðið nægilega ráðandi á alþingi. Það fór því ekki ein- 

ungis svo, að hið umgetna frumvarp var fellt í neðri deild alþingis, heldur var 

samþykkt annað frumvarp um breyting á stjórnarskránni, er fyrsta grein þess 

mælti svo fyrir, að lög þau og stjórnarathafnir, er snerta sjerstök málefni Ís- 

lands, skuli ekki borin upp í hinu danska ríkisráði eða lögð undir atkvæði þess, 

en það er sama sem að segja, að ráðgjafiun fyrir Ísland skuli ekki hafa sæti í 

hinu danska ríkisráði að því er snertir þessi málefni, og kæmi það ákvæði bæði 

í bága við 15. og 16. gr. grundvallarlaganna og er byggt á skilningi á stjórn- 

legri stöðu Íslands í ríkinu, sem hin danska stjórn ávalt hefir talið rangan og 

því staðið í móti. Að því er snertir efri deild alþingis, þá var að vísu hið prí- 

Jata frumvarp samþykkt án nokkurra slíkra ákvæða um stöðu ráðgjafans gagn- 

vart hinu danska ríkisráði. Þetta, sem skoðast hefði getað sem tilslökun af hálfu 

deildarinnar, gagnvart skilningi þeim, er stjórnin befir haldið fram, varð að 

mestu leyti þýðingarlaust sökum þess að deildin um leið samþykkti rökstudda 

dagskrá þannig lagaða: 

„Um leið og deildin lýsir yfir því, að hún heldur fast við þann skilning 

á 1. gr. stjórnarskrárinnar, að sjermál Íslands ekki skuli borin upp Í ríkisráði 

Dana eða lögð undir atkvæði þess, tekur hún fyrir næsta mál á dagskrå«, 

3. dag julim. 1899 

Reykjavik 
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Hjer vid bætist, ad efri deild i ymsum greinum breytti hinu privata 
26. mal frumvarpi þannig, að staðfesting þess hefði orðið ómöguleg, þótt það einnig hefði 

60 
26. mal. 

orðið samþykkt af neðri deild. Sjerstaklega skal áherzla lögð á það, að orðan 

frumvarpsins á 61. gr. stjórnarskrárinnar var felld, jafnframt því að deildin að 

vísu fjellst á það, að samþykkt stjórnarskipunarbreytingar eigi þyrfti nauðsyn- 

lega að hafa það í för með sjer, að alþingi yrði kallað fyr saman en annars, en 

á hinn bóginn hjelt deildin því föstu, að alþingi skyldi leysa upp, þótt stjórnin 

vildi ekki styðja málið; en þessi skipan mundi eigi koma í veg fyrir þann und- 

irróður og æsingar, er tilgangurinn er að komast hjá, með því að kveða svo á 

um, Í samræmi við ákvæði hinna dönsku grundvallarlaga, að að eins þá skuli 

alþingi leyst upp, er stjórnin vill styðja málið. Auk þess var 2. grein frum- 

varpsins af efri deild orðuð þannig, að hún ætti að gjöra hinu danska ríkisþingi 

allsendis ómögulegt að koma fram ábyrgð gegn ráðgjafanum fyrir Ísland, og þá 

ákvörðun væri eigi hægt að fallast á, með því að hún mundi koma í bága við 

14. gr. grundvallarlaganna, en hin íslenzka stjórarskrá getur engu fremur breytt 

þeirri grein grundvallarlaganna en 15. og 16. greininni. 

Þar sem svo er ástatt og með því að hinn sami rangi skilningur á 

stjórnlegri stöðu Íslands í ríkinu enn eins og hingað til virðist ráðandi á al- 
þingi, ekki einungis Í neðri deild þess, heldur og í efri deild, get jeg eigi ráðið 

til þess að verða við þeirri áskorun á stjórnina, sem fólgin er í áðurnefndu á- 

varpi efri deildar til yðar hátignar, að stjórnin hafi upptök að frumvarpi til 

breytingar á stjórnarskipuninni, og leggi fyrir alþingi frumvarp um þetta efni, 

því að jeg get ekki, eptir því sem fram fór á siðasta alþingi, gert mjer von um 

að slík tiltekja frá hálfu stjórnarinnar yrði til þess að leiða til lykta málið um 

breyting á stjórnarskránni. En skyldi það koma fram, að meiri hluti alþing- 

is yrði unninn til að æskja að ná samkomulagi við stjórnina á grundvelli hins 

privata frumvarps um breyting á stjórnarskipuninni, þá er að minni skoðun enn 

fyllsta ástæða til fyrir stjórnina, eins og á síðasta alþingi, að styðja að því, að 

á þeim grundvelli verði bundinn endir á hina löngu og gagnslausu baráttu um 

stjórnarskipunina, svo að löggjarvaldið geti framvegis gefið sig allt við efling 

hinna eðlilegu bjargræðisvega Íslands og stutt að verklegum og andlegum 

þrosk þessa, 

Þetta er yður, herra landshöfðingi, hjermeð til vítundar gefið til leiðbein- 
ingar og birtingar í B.-deild Stjórnartiðindanna. 

Brjef ráðaneytisins fyrir Ísland t/ landshöfðingja um synjun konungsstað- 
festingar á lagafrumvarpi um áfangastaði -- Með þóknanlegu brjeti, dagsettu 30. 
septbr 1897, hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað lagafrumvarp um á- 

fangastaði, sem borið hafði verið upp af þingmannahálfu og samþykkt at alþingi 
s. á, og hafið þjer lagt það til að ráðaneytið hlutist tíl um að það öðlist allra. 
hæsta staðfestingu. 

Ef lagafrumvarp þetta væri skilið eftir orðalagi þess og með hliðsjón af 
ákvörðunum þeim, sem Jónsb. landsleigub, 24. kap. inniheldur, lægi næst að á-
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lita ad tilgangurinn med frumvarpinu væri ad bua til vidanka vidtåkvardanir pessar, 26. mai 

sem auk rjettar bess, sem menn nú almennt hafa til þess eptir vild að nota 

alla þá staði, þar sem gras eigi er slegið, sem áfangastaði, jafnframt veitti mönn- 

um heimild til, þegar þörf gjörist, að taka upp áfangastaði einnig á þeim stöðum, 

sem hinn almenni rjettur eigi nær yfir, sem sje stöðum, þar sem er slægjuland, 

gegn árlegri þóknun til hlutaðeigandi ábúanda eða jarðeiganda, er sýslunefnd- 

irnar ákveða. En eptir ummælum yðar í fyrgreindu brjefi og umræðum alþing- 

is um frumvarpið að dæma, hefur þetta auðsjáanlega eigi verið tilgangurinn 

með frumvarpinu, og með því umræður alþingis auk þess eru bygðar á rjettar- 

ástandi, sem töluvert er frábrugðið því, sem. er Í raun og veru samkvæmt 

gildandi lögum, áleit ráðaneytið rjettast áður frekara væri gjört í málinu að 

leita nánari upplýsinga hjá yður með því að leggja fyrir yður ýmsar spurning- 

ar, og eru spurningar þessar teknar upp í svar yðar, herra landshöfðingi. 

Í brjefi, dagsettu 29, april t. á., bafið þjer síðan tekið fram, að sú rjettar- 

venja að vðar áliti eigi sjer hvergi stað á Íslandi, er hafi getað dregið úr gildi 

ákvarðana Jónsbókar í þessu efni, og sje þær því nú sem fyr í gildi alstaðar, 

að þjer verðið að álíta það efasamt, hvort tilgangi alþingis með frumvarpinu 

verði náð eins og það nú er orðað, og að þjer eptir nánari íhugun álítið það 

mjög Ísjárvert að halda því fram að lagafrumvarpið verði gjört að lögum, en 

að þjer á hinn bóginn áskiljið yður á sínum tíma að koma fram með breyting. 

artillögur við frumvarpið, og mætti þá, ef til vill. leggja það fyrir næsta alþingi. 

Hvort sem nú lagafrumvarpið samkvæmt orðalagi þess væri skilið á 

þann hátt sem að framan greinir, eða það — ef: sá skilningur yfir höfuð er 

mögulegur — samkvæmt skýringu herra landshöfðingjans í fyrra brjefi yðar og 

umræðum alþingis væri skilið þannig, að framvegis mætti aðeins nota þá staði 

sem áfangastaði, sem annaðhvort vegna siðvanda eða samkvæmt ákvörðunum sýslu- 

nefndanna eru eða hafa verið til þess ætlaðir, mundi frumvarpið að áliti ráða- 

 neytisins hafa í sjer fólgna mjög svo verulega galla. Eptir fyrra skilningnum 

mundi það ganga of nærri rjetti jarðeigenda, þar sem það veitti almenningi víð- 

tækari rjett til að nota land þeirra, þannig að það væri undir geðþótta sýslu- 

nefndanna komið, hvort þeir fengju þóknun fyrir það eða ekki. Ög eptir síðara 

skilningnum mundu slík lög sem þessi — jafnvel þó breyting sú væri orðin á 

rjettarástandi Jónsbókar, sem hjer er bent á — geta haft í för með sjer tölu- 

verð óþægindi fyrir ferðamenn, þar sem þeir yrðu að láta sjer nægja áfanga- 

staði þá, sem einu sinni hefðu verið úthlutaðir, án tillits til þess hvort á stöð- 

um þessum væri enn þá nægilegt gras eða eigi, og mundi þetta eptir því sem 

samgöngum hagar til á Íslandi vera landsmönnum til svo mikils baga, að það 

eigi kæmist í neinn samjöfnuð við ágang þann, er jarðeigandi hefir af því að 

ferðamenn ægja á þeim hluta af landi hans, sem aldrei er notaður til slægna. 

Með því ráðaneytið af framangreindum ástæðum eigi gat álitið ráðlegt 

að gjöra frumvarp þetta að lögum, en það á hinn bóginn mun verða tekið til 

yfirvegunar, þegar breytingartillögur yðar við frumvarpið eru komnar hingað, 

sem eigi er enn orðið, hvort á þeim yrði byggt frumvarp til laga í líka átt og 

hjer ræðir um, er lagt yrði fyrir alþingi, þá hefir ráðaneytið í allraþegnsamleg-
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26. maí ustum tillögum sínum um málið lagt það til að frumvarp þetta til laga um á- 

fangastaði eigi öðlist allrahæsta staðfesting, og hefir hans hátign konunginum 

24. þ. m. allramildilegast þóknazt að fallast á tillögur þessar. 

Þetta er yður þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknanlegrar leið- 

beiníngar og birtingar í B-deild Stjórnartíðindanna ásamt áðurnefndum tveim 

brjefum yðar, dagsettum 30. septbr. 1897 og 29, apríl þ. á. 

Brjef landshöfðingja 30. sept. 1897: 

Alþingi, sem kom saman í ár, hefir samþykkt eptir löglegan undirbúning lagafrum- 

varp um áfangastaði, sem upp hafði verið borið af þingmanna hálfu, og leyfi jeg mjer að 

senda það bæði eins og það kom frá þinginu og í danskri þýðingu. 

Samkvæmt Jónsbókar landsleigubálki 24. kap. er ferðamönnum heimilt að æja hest- 

um sínum Í annara landi, þar sem gras er eigi slegið. Nú hefur eptir því sem tímar liðu 

fram einkum á Suðurlandi, þar sem allur aðflutningur allt fram á síðustu tíma hafa farið 

fram á hestum, komizt á þær samþykktir að nota ákveðna áfangastaði, þar sem ferðamenn hafa heimt 

ing á endurgjaldslaust að á með hesta sína, tjöld og farangur, án þess að hlutaðeigandi ábú- 

andi geti hamlað því, en aptur á móti hafa komið fram mótmæli gegn því að ferðamenn æji 

hestum sínum utan þessara ákveðnu áfangastaða, þar sem þeir ern til. Vid vega- og brúa 

gjörðir þær, er fram hafa farið á seinni árum, hefur stefna aðalveganna á mörgum stöðum 

breytzt þannig, að hinir gömlu áfangastaðir nú liggja of langt úr leið til þess að ferðamenn 

geti notað þá, en ábúendur jarða þeirra, sem bezt lægju við til áfangastaða fyrir ferðamenn, 

hafa mótmælt því, að jarðeignir þeirra væru notaðar til þessa án þóknunar. 

Til þess að ráða bót á þessu hefur alþingi samþykkt lagafrumvarp þetta, og veitir 

það sýslunefndum bæði heimild til að ákveða nýja áfangastaði, þar sem þeirra er þörf, og til 

að greiða hlutaðeigandi ábúendu.i úr sýslusjóði ákveðna árlega þóknun fyrir átroðning þann, 

er það bakar þeim að nýr áfangastaður er tekinn upp í landi þeirra. 

Með því mjer virðist aðgjörðir alþingis í þessu máli heppilegar, leyfi jeg mjer þegn- 

samlegast að mæla með því að lagafrumvarp þetta öðlist allrahæsta staðfestingu. 

Brjef landshöfðingja 29. apríl 1898. 

Út af lagafrumvarpi því um áfangastaði, er samþykkt hefir verið á síðasta alþingi 

og borið var upp af þingmanna hálfu, og í tilefni af umræðum þingsins um lagafrumvarp 

þetta og brjefi mínu, dagsettu 30. septbr. s. á., er því fylgdi, hefir ráðaneytið — til þess að 

geta metið bæði, hve víðtækar breytingar á gildandi lögum mundu leiða af því, ef slík lög, 

sem hjer er farið fram á, öðluðust gildi, og hve miklum erfiðleikum það mundi verða bundið 

fyrir dómstólana aðskýra slík lög, og til þess að geta fengið nokkurnveginn áreiðanlega vissu 

fyrir því, að tilgangi alþingis með frumvarpinu sje náð eptir innihaldi þess — í hæstvirtu brjefi, 

dagsettu 4. f. m., beiðzt eptirfylgjandi nánari skýringa : 

I) Að hve miklu leyti Þsamþykktir( þær um að nota ákveðna áfangastaði, er getur 

um í fyrnefndu brjefi mínu, geti álitizt sumstaðar á Íslandi orðnar að nokkurs konar lögvenj- 

um, sem á því svæði, er þær ná yfir, hafi numið úr gildi eða dregið úr ákvæðim Jónsbókar. 

2) Hvort þessar Þsamþykktir< einungis miði til þess að binda rjett þann, er Jóns- 

bók heimilar almenningi til að æja endurgjaldslaust alstaðar þar sem eigi er slægjuland, við 

vissa ákveðna staði, þannig að hlutaðeigandi ábúandi geti bannað að nota land sitt á öllum 

öðrum stöðum, eða hvort einnig sjeu til þær rjettarvenjur, er rymki tjett þann, er veittur 

er með Jónsbók, þannig að hann einnig nái til þeirra staða, þar sem gras er slegið, og loks
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3) hvort tilgangurinn með lagafrumvarpinu sje sá, að heimild sýslunefnda til að á- 

kveða nýja áfangastaði einungis nái til þeirra staða, þar sem að vísu eigi er slegið gras, en 

þar sem þó álitið er að hið gildandi rjettarástand nú sem stendur banni að landið sje notað 

sem áfangastaður, með því að venjan hefir skapað fasta áfangastaði annarsstaðar, eða hvort 

hugsunin sje sú, að einnig megi taka upp nýja áfangastaði á þeim stöðum, þar sem 

land er slegið, —— en þá virðist heimild sú, sem sýslunefndinni er veitt til þess að greiða ár- 

lega þóknun, eigi nægileg til að tryggja eigandannm eða ábúandanum rjett þann, er hann 

samkvæmt 50. er. stjórnarskrárinnar hefir til endurgjalds. 

Ut af þessu læt jeg ekki hjá líða að taka fram það, sem hjer segir: 

ad 1) Jeg skal láta þess getið aðorðiðpsamþykktir<,er jeg hefi brúkað, er miður heppilegt, 

þar sem engar samþykktir eða ákvæði um að nota fasta áfangastaði munu vera til hjer á 

landi, en hið sanna ástand er að vissir ákveðnir staðir, einkum á Suðurlandi, hafa fremur öðr- 

um verið notaðir sem áfangastaðir. Þar sem slíkir fastir áfangastaðir hafa verið teknir upp, 

sem þó einnngis mun eiga sjer stad i Árnes- Rangárvalla- og Skaptafellsséslum, hefir rjettur 

ferðamanna til að æja með hesta sína, tjöld og annan farangur á ákveðnum stöðum nætur. 

langt eða heilan dag í augum almennings verið skoðaður sem einskonar kvöð er hvíldi á hlutaðeig 

andi jörðum, þar sem á hinn bóginn ferðamenn ættu sjerstakan rjett á að æja næturlangt á þessum 

stöðum, en þar á móti var álitið að ákvæði Jónsbókar að því er snertir fyrnefndar sýslur sjer- 

staklega ættu við styttri dvöl. Án tillits til þess að efasamt er, hvort upptekning vissra á- 

kveðinna staða sem fastra áfangastaða getur haft í för með sjer nokkra takmörkun á rjetti 

ferðamanna til þess samkvæmt Jónsbók að æja alstaðar, þar sem eigi er slægjuland, þá mun 

að líkindum eigi hægt að sýna fram á neina rjettarvenju, sem gæti hafa breytt ákvæðum Jóns- 

bókar í þessu efni. 

ad 2) Ef álíta mætti, að komizt hefði á rjettarvenja um fasta áfangastaði, þá mundi hún 

miða að því að takmarka hinn almenna rjett Jónsbókar til þess að á endurgjaldslaust alstaðar 

þar sem landið er ei notað til slægna. En þar eð naumast mun hægt. eins og áður er tekið 

fram, að sýna fram á rjettarvenju hvað fasta áfangastaði snertir, verður að álíta að ákvarðan- 

ir Jónsbókar í þessu efni sjen enn í gildi. 

ad 3) Hvaða skilning alþingi hefir viljað leggja í lagafrumvarpið, er eigi gott að 

segja, þar sem nokkrir af þingmönnum, þar á meðal 1. þingmaður Årnessyslu, Tryggvi Gunnars- 

son, virdist hafa lagt adalåherzluna á heimild þá, er með lagafrumvarpmu er veitt syslunefn- 

um til þess að greiða endurgjald ábúendum jarða þeirra, þar sem nýir áfangastaðir eru teknir 

upp, virðist svo sem aðrir t. d. 2. þingmaður sömu sýsln, Þorlákur Guðmundsson, og þing- 

maður Vesturskaftafellssýslu, Guðlaugur (Guðmundsson, með því þeir virðast gjöra ráð fyrir 

að hið gildandi rjettarástand banni að nota land annarsstaðar sem áfangastað, þar sem fyrir 

siðvenju sje teknir upp fastir áfangastaðir — leggi jafnframt eins mikla áherzlu á heimild 

sýslunefnda til að taka upp nýja áfangastaði. Að vísu álít jeg eigi að tilgangurinn hafi verið 

að veita sýslunefndum heimild til að taka upp áfangastaði á þeim stöðum, þar sem land er 

slegið, en eftir orðalagi frumvarpsins, mundi það, ef frumvarpið yrði gjört að lögum, hafa 

í för með sjer, að hlutaðeigandi ábúandi eða eigandi ef til vill eigi gætu varnað því að tekn- 

ir væru upp áfangastaðir einnig á þeim stöðum. þar sem land er slegið, og með ti.liti til 

þessa verð jeg, þegar litið er til heimildar þeirrar, seim veitt er til að greiða árlega þóknun, 

að tjá mig samdóma hinu háa ráðaneyti um, að lagafrumvarpið eigi virðist tryggja nægi- 

lega rjett þann, er eigandanum eða ábúandanum er heimilaður með 50. gr. stjórnarskrár- 

innar. 

Eftir nánari yfirvegun álít jeg því mjög ísjárvert að halda fram meðmælum mínum 

með því að umrætt lagafrumvarp öðlist. allrahæsta staðfestingu, eii. áskil mjer á sínum tíma. 
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að koma fram með breytingartillögur við lagafrumvarp þetta, og gæti það síðan, ef til vill 

komið fyrir næsta alþingi. 

, 
Brjef landshöfðingja til sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu um styrk til gufu- 

bátsferða um Ísafjarðardjúp. — Samkvæmt beiðni yðar, herra sýslumaður, fyrir 
hönd hlutaðeigandi sýslunefndar og bæjarstjórnar í þóknanlegu brjefi yðar, dag- 

settu 9. þ. m, þar sem þjer skýrið frá því að veittar hafi verið 550 kr. af sýslu- 

sjóði Norðurísafjarðarsýslu og 150 kr. af bæjarsjóði Ísafjarðar til gufubátsferða 

um Ísafjarðardjúp á þessu ári, vil eg veita í sama skyni 2500 kr. af því fje, 

sem þar til er ætlað í 12. gr. C III 2 c fjárlaganna, þó með því skilyrði að 

gufubáturinn flytii póstsendingar, er vitja skal og skila á pósthúsum á viðkomu- 

stöðum án sjerstaks endurgjalds. 

Þetta er yður hjermeð þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknan- 

legrar leiðbeiningar og eptirbreytni. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir Suðuramtinu og Vesturamtinu 
um útflutningsgjald. -—- Þjer hafið, herra amtmaður, í þóknanlegu brjeti, dagsettu 
12. f. m., skýrt svo frá, að nokkur dönsk, íslenzk og færeysk skip hafi bundizt 
i fjelagsskap um að fiska og flytja út nýtt heilafiski í sumar, þannig að skipin 
tæku sjer stöðvar við strendur landsins og fiskuðu á bátum frá þeim, annað- 
hvort í eða fyrir utan landhelgi, eptir því hvernig ástæði, en fiskur sá, er 
veiddist, yrði ekki fluttur í land, heldur fluttur nýr á gufuskip, sem lægi á 
höfn, eða jafnvel úti í rúmsjó, ef gott væri veður, og væri svo sendur beint 
til Englands. „ Hafið þjer að gefnu tilefni frá sýslumanninum í Barðastrandar- 
sýslu, sem kveðst vera í nokkrum efa um það, hvernig að skuli fara hjer að þvi 
leyti er snertir útflutningsgjaldið, þar sem í framkvæmdinni sje eigi hægt að 
greina miili þess afla, sem veiddur væri í landhelgi og sem yrði í þessn tilliti 

meðhöndlaður eptir 1. gr. laga 4. nóv. 1881, um útflutningsgjald af fiski og lýsi 

o. fl, og þess afla, sem veiddur væri utan landhelgi, sem ekkert gjald yrði 
heimtað af, ef hann eigi væri fluttnr í land, sbr. stjórnarráðsbrjet 28. júní 1882 

(Stjórnartíðindi 1882, B. bls. 119 - 120), skotið til úrlausnar minnar eptirrituðum 

fyrirspurnum: 

1. hvort innheimta beri útflutningsgjald af heilagfiski því, sem sent verður frá 

framannefndum skipum, og það jafnt, hvort það er fiskað í landhelgi 
eða utan, og 

2, hvort útflutningsgjaldið beri að innheimta, hvort sem fiskinum sje skipað 
um borð í flutningsskipið á íslenzkri höfn eða annarstaðar Í landhelgi, eða 
Í rúmsjó fyrir utan landhelgi. 

Jafnframt hafið þjer tekið það fram, að þjer sjeuð þeirrar skoðunar, 
að spurningum sýslumannsins beri að svara játandi, þar sem hjer sje um afla 
að ræða, sem taka má Í landhelgi, og verði hann því að  meðhöndlast eptir 
nefndri lagagrein. 

Út af þessu skal yður, herra amtma ur þjónustusamlega til vitundar 
gefið til þóknaulegrar leiðbeiningar og frekari birtingar, að jeg er samdóma á- 
liti yðar um þetta mál.
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Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir Suðuramtinu ag Vesturamtinu 63 

um sjerstakan þingstað Helgafellssóknar. — Samkvæmt beiðni hreppsnefndarinnar ?%- mai 

í Helgafellssveit, meðmælum hlutaðeigandi sýslumanns og tillögum yðar, herra 

amtmaður, í þóknanlegu brjefi, dagsettu 19 þ. m., vil. eg hjermeð veita samþykki 

mitt til þess að Helgafellssveit, sem hingað til hefir haft sameiginlegan þing- 

stað í Stykkishólmi við Stykkishólmshrepp, verði eftirleiðis sjerstök manntals- 

þinghá með þingstað á svonefndum Skildi, og er samþykki þetta bundið þvi 

skilyrði, að hreppsnefndin í Ilelgafellssveit sjái um að til verði á þessum 

stað sæmilegt hús til þinghalda. 

Með þessu ákvæði er engin breyting gjörð á skipun dómþingháa Snæ- 

fellsnessýslu. 

Þetta er yður hjermeð  þjónustusamlega til vitundar gefið til þóknan- 

legrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Reikningur 64 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs fátækra ekkna og munaðarlausra barna í 

syjafjarðarsýslu og á Akureyri 1898. 

    

Tekjur: kr. au. 

í. Eign frá fyrra ári: 

a. Einarsstaðir og Pjetursborg . . . —- kr. 2000 00 

b. Í sparisjóði Akureyrar. . . - —- — 1006 39 3006 39 

2. Afgjald af Einarsstöðum og Pétursborg . . 177,7, 145 60 

3. Gjafir einstakra mauna . . . . . . . . 143 55 

4. Í gjafahirzlunum fundust . . . . . . . . 28 15 

5. Vextir af innieign í sjóði . . . . . . . . 41 40 

6. 'Til jafnaðar við gjaldalið 3. . . . . . . . 146 85 

Kr. 3511 94 

Gjöld: kr. au. 

1. Styrkur til 18 ekkna . . . . . . . . . 155 00 

2. Ýmisleg útgjöld . . . . . , . . . 56 85 

3. Lagt í sparisjóð Akureyrar . . . . . . . . 146 85 

4. Eign til næsta års: 

a, Einarsstadir og Pjetursborg . . . . . kr. 2000 00 

b. Í sparisjóði Akureyrar, 1153 24 3158 24 

"kr, 3511 94 
Skrifstofu Norduramtsins, Akureyri 18. jan. 1899. 

Páll Briem.
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Prentsmiðjusjóðs Norðuramtsins 1898. 

Tekjur: kr. au. 
1. Í sjóði 1. jan. 1898: 

a. Í skuldabrjefum einstakra manna . . …… kr, 2700 00 

b. Í peningum . . . . . . . „ — 108 00 2808 00 
2, Vextir af skuldabrjefum . . . . . 0,7, 108 00 

kr. 2916 00 

Gjöld: kr. au, 
I. Styrkur veittur: 

a. Námspiltum á Möðruvallaskóla: Hannesi Jónassyni 

  

og Hallgrími Kristjánssyni . „ kr. 54 00 

b. Námsmeyjum á kvonnaskólanum á Akureyri: Ingi. 

björgu Jóhannesdóttur og Karólínu Benediktsdóttur — 54 00 108 00 
2. Í sjóði við árslok: 0 

a. Í skuldabrjefum einstakra manna , . . „ kr. 2700 00 
b.Í peningum . . . 0... ., 108 00 2808 00 

kr. 2916 00 
Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri 10. jan. 1899. 

Páll Briem. 

Lausn frá embætti, embættisskipanir m. m. 
a. Lausn frá embætti. 

12. júní var sýslumanni í Gullbringu- og Kjósarsýslu F. £. Siemsen allramildilegast veitt lausn 
frá embætti frá 31. júlí 1899 að telja með eptirlaunum samkvæmt eptirlaunalögunum. 

b. Embættisskipun og sýslana. 
16. júni var prestaskólakandidat Þorvarður Þorvarðarson at landshöfðingja settur til 

þess að þjóna Fjallaþingapvestakalli í Norðurþingeyjarprófastsdæmi fardagaárið 1899--1900. 
S.d. var presturinn sira Sigurður P. Sívertsen allramildilegast skipaður sóknarprestur 

i Hofsprestakalli í Vopnafirði í Norðurmúlaprófastsdæmi. 

24. s. m. var prestur við holdsveikraspitalann cand. theol. Friðrik Hallgrímsson af lands- 
höfðingja settur til að þjóna Útskálapr estakalli fardagaárið 189)-—1900. 

9. s. m. var sýslumaður í Húnavatnssýslu Gísli Ísleifsson af landshöfðingja skipaður 
póstafgreiðslumaður á Blönduósi. , 

Oveitt embætti. 
a. er ráðgjafi Íslands annast um veitingu á. 

Sýjstumannsembættið í Gullbringu- og Kjósarsýslu. Árslaun 3000 kr. 
Sæki aðrir en Íslendingar um embætti þetta, verða þeir samkvæmt konungsbrjefi 8. april 

1814 og konungsúrskurðum 27. mai. 1857 og 8. febr. 1863 að láta bónarbrjefinu fylgja fullnægjandi 
skilríki fyrir því, að þeir kunni íslenzka tungu. 

Auglýst laust 15. júni 1599. 

Umsóknarfrestur til 6. septbr. 1899. 

b. er landshöfðingi veitir. 

Goðdalaprestakall í Skagafjarðarprófastsdæmi (Goðdala og Á bæjarsóknir). Mat. kr. 770,77. 
Auglýst 12. júni 1899. 

Umsóknarfrestur til 98 júlí 1899



Stjórnartiðindi B 6. Ti 

Brjef landshöfðingja tíl stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um makaskipti á kirkju- 

jörð. Ráðgjafinn fyrir Ísland hefir með brjefi, dagsettu 13.f.m., tilkynnt mjer, að hans 

hátign konunginum hafi 12.s.m. allramildilegast þóknazt að veita allrahæst samþykki 

sitt ti1 þess, að makaskipti sjeu höfð á jörðinni Kolstöðum í Miðdalahreppi, sem 

er eign Suðurdalaþingaprestakalls í Dalasýslu, fyrir jörðina Syðra Skógskot í 

sama hreppi og 400 kr. í peningum, þannig, að hin fyrnefnda jörð eptirleiðis, að 

því er allar skyldur og skatta snertir, verði skoðuð sem bændaeign, en hin síð- 

arnefnda jörð sem kirkjujörð, og með því skilyrði, að hinar umgetnu 400 kr. 

verði settar á vöxtu í Söfnunarsjóði Íslands sem óskerðanlegur höfuðstóll, sem 

sje eign Suðurdalaþingaprestakalls og beneficiarius njóti vaxta af, að frádreginni 

1 krónu vaxtanna, er árlega leggist við höfuðstólinn. 

Þetta er hinum heiðruðu stiptsyfisvöldum hjermeð þjónustusamlega til 

vitundar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Reglugjörð 
um lækning hunda af bandormum o. fl. á Dalasýslu. 

1. gr. 

Í hverjum hreppi sýslunnar skal hreppsnefndinni falið að annast um 

lækning hunda af bandormum og hafa eptirlit með því, að hlýtt sje fyrirmælum 

3. gr. í lögum nr. 18, 22. maí 1890. 

2. gr. 

Hreppsnefndin skal skipta hreppnum í 3—4 deildir eptir því sem hún 

álítur þörf á, útvega lækningastað í hverri deild og setja einn áreiðanlegan 

mann til að framkvæma lækninguna í hverri deild, þó má sami maður fram- 

kvæma lækninguna í fleiri en einni deild.  Lækningamenn þessir skulu safna 

að sjer á lækningastaðina öllum hundum, úr deildunum, tvísvar á ári, Í april 

og nóvember, til lækninga. Skulu þeir tilkynna það eigendum þeirra með næg- 

um fyrirvara. Eigendum hundanna er skylt, að flytja þá á lækningastaðinn og 

vitja þeirra þangað aptur. 

3. gr. 

Hverjum hundi skal gefa inn ákveðinu skammt af ormdrepandi meðali, 

og skal lækningunni, að því er snertir inngjöfina og meðferð á hundunum á 

undan inngjöflnni og á meðan meðalið er að verka, hagað nákvæmlega eptir 

fyrirsögn læknis. 
4, gr. 

Hreppsnefndin skal í tæka tíð útvega nægar byrgðir af meðulum til 

lækningarinnar. Eigi má brúka meðal, sem lengi er búið að geyma. 

5. gr, 

Nú valda forföll, að hundur kom eigi til lækninga, og skal þá húsbóndi 

hans, svo fljótt sem auðið er á eptir, færa hann þeim, er lækna skal, en ella 

skal álítast, að hann hafi skotið honum undan lækningu. 

10. dag júlím. 1899 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja 
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6. gr. 

Hver hundur skal látinn bera hálsband, er merkt sje tölum.  Sýslu- 
nefndin skal sjá um, að allt af sjeu til næg merki á alla hunda sýslunnar, og 

skulu hreppstjórar, hver í sínum hreppi, hafa á hendi afhending og sölu þeirra. 

Nú vanrækir eigandi hunds að setja á hann rjett merki, og skal það þá sektum 

varða, en allir hundar, sem merkjalausir ganga, skulu rjettdræpir vera. 

” í. gr. 

Á hverjum hreppaskilum skulu húsbændur tilgreina tölumerki hunda 

þeirra, sem á hans heimili eru, og skal hreppstjórinn rita það í sjerstaka bók. 
Merkin skulu með sínum hætti fyrir hvern hrepp, og skal skila merkinu aptur, 

ef hundur er fluttur hreppa á milli, en fá þar aptur nýtt merki, sem hreppstjóri 

skal skyldur að láta af hendi endurgjalslaust, gegn ávísun hreppstjóra þess 
hrepps, er hundurinn var fluttur frá. 

8. gr. 

Nú tapast merki af hundi, og skal eigandi hans þegar skýra hreppstjóra 

frá því og fá nýtt merki í stað hins glataða. Hreppstjóri skal geta þess í 

hundahaldsbókinni, að merkið sje úr gildi fallið, og má enginn nota það, þótt 

það finnist. Nú drepst hundur eða er drepinn, og skal þá skila merki hans til 

hreppstjóra eða brúka það á annan hund, sem fenginn er í stað hins dauða. 

Sje það eigi gjört, skal eigandi gjalda skatt af hundinum, sem lifandi væri, unz 

hann hefir skilað merkinu eða sannað, að það sje glatað. 

9. gr. 

Lækningamenn skulu rita hjá sjer tölu og merki þeirra hunda, er þeir 

lækna, og gefa hreppsnefndinni skýrslu um, en hún sendir eina aðalskýrslu til 

sýslunefndarinnar, sem skal hafa eptirlit með, að hreppsnefndirnar gæti skyldu 

sinnar, samkvæmt reglugjörð þessari. 

10. gr. 

Lækningamönnum ber, sem þóknun fyrir starfa sinn, 30 aura á ári fyr. 

ir hvern hund, sem þeir lækna.  Borgunin greiðist úr sýslusjóði, samkvæmt 
reikningi, sem sýslunefndin úrskurðar. 

11. gr. 

Hreppsnefndir skulu, hver í sínum hreppi, brýna fyrir möunum, að 

brenna eða grafa djúpt Í jörð niður alla sulli úr fjenaði þeim, er slátrað er og 

hausa af höfuðsóttarkindum. Sje verzlunarstaður í hreppnum, eða ef kaupmenn 

láta reka saman fje til slátrunar á einhverjum vissum stöðum í hreppnum, skal 

hreppstjórinn sjá um, að þar sje nákvæmlega gætt fyrirmæla 5. gr. í lögum nr. 

18, 22. maí 1890, og kæra fyrir lögreglustjóra, ef út af er brugðið. 

12. gr. 

Vanræki hreppsnefnd, hreppstjóri eða lækningamenn að hlýða þessari 

reglugjörð, varðar það 2— 10 kr. sekt eptir málavöxtum, Sje hundi skotið und-
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an lækningu eða lækningamönnum sýnd óhlýðni eða mótþrói við hundalækning- 

ar, varðar það 1—10 kr. sekt. Sömu sektum varðar það og, ef vanrækt er að 

láta hunda bera rjett merki. Sektirnar renna Í sýslusjóð. 

Þannig samþykkt á sýslufundi Dalasýslu 1. maí 1899. 

Skrifstofu Dalasýslu 9. maí 1899. 

Björn Bjarnarson. 

Reglugjörð. 

fyrir Skagafjarðarsýslu 

um lækning hunda af bandormunm. 

1. gr. 

Sýslunefndin skipar 1, eða eptir ástæðum, fleiri menn Í hverjum hreppi, 

er annast skulu hreinsun hunda í hreppnum, og skipta þeir, ef fleiru eru, starf- 

inu milli sín, en greini þá á, sker hreppstjóri úr. Skyldir eru þeir af hafa 

starfa þennan á hendi í 3 ár í senn, en ekki eru þeir skyldir að gegna starfa 

þessum næstu 3 ár þar á eptir. Enginn, sem er í sjálfstæðri stöðu, getur skor- 

ast undan starfi þessu. 

2. gr. 

Alla missirisgamla hunda og eldri í hreppnum skal hreinsa einu sinni á 

ári í nóvembermánuði og skal öllum hundaeigendum tilkynnt í tæka tíð fyrir 

fram hvar og hvenær hundalækningin skal fram fara. 

3. gr. 

Heimilt er lækningamönnum að haga lækningum svo sem bezt þykir 

við eiga, þó svo að fulltryggilegt sje. Skylt skal öllum hundaeigendum að koma 

með hunda sína á þá staði, sem lækningamenn kunna að ákveða og hjálpa 

kauplaust til við inngjöf meðalanna, að viðlögðum sektum. 

Valdi forföll að hundur komi eigi til lækninga skal eigandi hans, svo 

fljótt sem unt er láta lækna hann samkvæmt ráðstöfun lækningamanns, en á- 

lítist ella að hafa skotið honum undan lækningu. 

4. gr. 

Lækningunni skal hagað þannig, að hunduriun sje sveltur á undan 

henni í minnsta kosti í 12 klukkutíma og að honum sje gefin inn 6—8 grömm 

af kamala-dupti, eða öðru áreiðanlegu hreinsunarmeðali að læknisráði, hrærðu 

út Í graut eða mjólk. Þareð hundarnir fá vanalega klýju eptir inntökuna, skal 

reyna að hafa af fyrir þeim, vekja hug þeirra á einhverju, láta vel að þeim, 

eða, ef það dugar ekki, með því að gjöra þá sneypta. Hús það, er lækningin 

hefir farið fram í, skal hreinsa vandlega á eptir, og brenna eða grafa vandlega 

það, sem gengið hefir niður af hundunum, 

1899 

67 

68



1899 80 

68 5. gr. 
Sýslunefndin annast um að nægilega mikið sje til af hreinsunarmeðölum 

og borga það úr sýslusjóði. Sömuleiðis skulu lækningamenn fá 25 aura fyrir 

hvern hund, sem hreinsaður er samkvæmt skýrslu þeirra, úr sýslusjóði, er skal 

borgast þeim á næsta manntalsþingi á eptir. 

6. gr. 

Jafnóðum og lækningamenn lækna hundana skrifa þeir hjá sjer á skrá, 
hve marga hunda þeir hreinsa fyrir hvert heimili í umdæmi sínu, semja síðan 

sundurliðaða skýrslu um lækninguna til hlutaðeigandi hreppstjóra fyrir næstu 

árslok, en hreppstjóri semur síðan eina sundurliðaða skýrslu fyrir allan hrepp- 

inn, og sendir hana til oddvita sýslunefndarinnar fyrir næsta sýslufund. 

1. gr. 

Skyldur er hver hundeigandi til að merkja hund sinn annaðhvort með 

fjármarki sínu á eyrum eða með helsi með bæjarnafni eða brennimarki á. 

Rjettdræpir eru allir þeir hundar, sem ekki eru merktir, og sem eru á flæking. 

Hreppsnefnd skal gæta þess vandlega að reglugjörð þessari sje fylgt. 

8. gr. 

9. gr. 

Brot móti reglugjörð þessari varða frá 1—10 kr. sektum, sem renna i 

sýslusjóð. Sýslumaður ákveður sektirnar eptir málavöxtum. 

Mál út af brotum móti reglugjörðinni skal farið með sem opinber 

lögreglumál. 

10. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 30. septbr. 1899. 
Ed at tk 

Framanrituð reglugjörð var samþykkt af sýslunefnd Skagafjarðarsýslu á 

aðalfundi hennar 21,—24, febr. 1399, 

Skrifstofu Skagafjardarsyslu 1. mai 1899. 

Eggert Briem. 
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Samþykkt 
um hreinsum hunda af bandormum í Norðurmúlasýslu. 

1. gr. 

Hreppsnefndin í hverjum hreppi sýslunnar skal sjá um að allir hundar 

í hreppnum sjeu breinsaðir, að minnsta kosti tvisvar á ári, vor og haust. 
Kostnað þann, er leiðir af hundalækningum, má borga úr hreppssjóði. Þó legg- 
ur sýslunefndin til meðul, bönd og baðlyf.
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2. gr. 69 

Til hreinsunar hunda skal nota annaðhvort kamaladupt eða arekadupt. 

3. gr. 

Þá er hreinsuninni er lokið, skal baða hundana úr sterku maurdrepandi 

baði (t. d. 1 peli creolin móti 9 pottum vatns). 

4, gr. 

Hreppsnefndin skal tvisvar á ári hverju, að lokinni hreinsun, gefa odd- 

vita sýslunefndarinnar nákvæma skýrslu um tölu hunda og lækningu á þeim. 

Skal fyrri skýrslan send fyrir 1. júlí, en hin síðari fyrir 31. desember ár hvert. 

5. gr. 

Ómerktir flækingshundar, sem enginn villtaka að sjer, skulu rjettdræpir. 

6. gr. 

Hver hundeigandi er skyldur að hafa hálsreim á hundum sínum, með 

brennimarki eða merkiplötu. 

í. gr. 

Brot gegn fyrirskipunum hreppsnefnda um hundahreinsanir, varða o— 

10 kr. sekt. En brjóti hreppsnefndin reglugjörð þessa, varðar það allt að 100 

kr. sekt. Með mál út af brotum gegn fyrirmælum þessum, skal farið sem al- 

menn lögreglumál. Sektirnar renna í hlutaðeigandi sveitarsjóð. 

8. gr. 

Samþykkt um lækningu hunda af bandormum o. fl. i Norður-Múlasýslu, 

dags. 13. ágúst 1895, með síðari breytingum, er með samþykkt þessari num- 

in úr gildi. 

9. gr. 

Samþykkt þessi öðlast gildi 1. júlí 1899. 

Samþykkt.af sýslunefnd Norðurmúlasýslu á aðalfundi hennar á Eiðum 

2. maí 1899. 
Skrifstofu Norðurmúlasýslu 16. maí 1899. 

Jóh. Jóhannesson. 

Reglugjörð 70 
fyrir búnaðarskóla Norðuramtsins á Hólum. 

1. gr. 

Það er tilgangur skólans að veita ungum mönnum þekkingu í búfræði 

og vekja hjá þeim áhuga á framförum í búnaði. Sjerstaklega skal leggja á- 

herzlu á verklega æfingu.
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2. gr. 
Amtsráðið í Norðuramtinu hefir á hendi yfirstjórn skólans, útvegar fje 

til hans og úrskurðar reikninga hans. Til þess að hafa á hendi hið nánara ept- 
irlit með skólastofnuninni kýs amtsráðið 2 menn, tilsjónarmann og endurskoð- 
anda, til 3 ára. Tilsjónarmaður skal hafa stöðugt eptirlit með því, að kennslan, 
forstaða búsins og heimilisstjórnin sje í góðu lagi. Einnig skal hann vera í ráð. 
um með skólastjóra um vandamál skólans og undirbúa þau til amtsráðsfundar. 
Endurskoðandi skal rannsaka reikninga skólabúsins, kynna sjer /andlega allan 
hag skólans og gjöra athugasemdir um það, er áfátt kann að vera. Vor hvert, 
í maímánuði, skulu þeir skrifa upp og virða eignir búsins. 

3. gr. 

Amtsráðið ræður skólastjóra og kennara og gefur þeim erindisbrjef. 
Skólastjóri hefir á hendi stjórn skólabúsins og reikningshald þess. Hann hefir 
og á hendi innheimtu á jarðarafgjöldum skólans og kirkjugjöldum Hólakirkju, 
og er reikningshaldari hennar. Reikningar skólans skulu sendir forseta amts- 
ráðsins með athugasemdum endurskoðanda, svörum reikningshaldara og tillögum 
endurskoðanda til úrskurðar fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert. 

4, gr. 
Bónarbrjef um inntöku á skólann skulu send skólastjóra fyrir lok jan- 

úarmánaðar. Skólastjóri veitir inntöku í skólann í samráði við tilsjónarmann 
og tilkynnir umsækjanda veitinguna hið allra fyrsta. 

5. gr, 

Skilyrði fyrir inntöku í skólann eru þessi: 

1. Að umsækjandi sje eigi yngri en 18 åra og eigi eldri en 28 ára. Frá þessu 
skilyrði má veita undanþágu eptir ástæðum. 

2. Að umsækjandi sje siðsamur. 

3. Að hann sje heilsugóður og hafi nægan þroska til venjulegrar sveitavinnu. 
4. Að hann sje vel læs, sæmilega skrifandi, kunni í reikningi 4 höfuðgreinir í 

heilum tölum og brotum, riti íslenzku stórlýtalaust, og skilji auðvelda dönsku. 
Skilríki frá sóknarpresti eða tveim valinkunnum mönnum fyrir þessum 

atriðum öllum eiga að fylgja inntökubeiðninni, svo og yfirlýsing frá fullveðja 
manni um, að hann gangi í ábyrgð fyrir öllum skuldbindingum umsækjanda við 
skólastofnunina. 

Við inntöku pilta á skólann skulu þeir ganga undir próf í þeim grein. 
um, sem nefndar eru í 4. tölulið. 

6. gr. 

Skólaárið telst frá miðjum maímánuði til jafnlengdar. Námstíminn er á- 
kveðinn 2 ár. Fari námssveinn úr skólanum án gildra orsaka, áður en sá tími 
er liðinn, eður sje honum vísað burtu þaðan fyrir hans eigin sök, er hann skyld- 
ur að endurgjalda kostnað þann, er skólinn hefir haft af honum, eptir því sem 
amtsráðið ákveður. Leggist piltur veikur, skal hann borga allan kostnað við
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læknishjálp og sjerstaka aðhjúkrun, svo og 1 kr. fyrir hvern dag, sem hann er 

frá verkum vor og haust, og 2 kr. fyrir hvern dag um heyskapartímann. 

i. gr. 

Námssveinar eru skyldur til að vinna að öllum heimilistörfum, svo sem 

alls konar jarðrækt, heyvinnu, húsabyggingum, móskurði, smíðum, aðdráttum o. 

s. frv. Til skiptis skulu þeir taka þátt í skepnuhirðingu sumar og vetur. Náms- 

sveinar skulu sýna skólastjóra, eða þeim, er hann felur verkstjórn, hlýðni og 

trúmennsku við þessi störf, eins og í hverju öðru. 

8. gr. 

Námssveinar fá á skólabúinu fæði, húsnæði, rúmföt, skóleður, sokka og 

vetlinga til slits, þjónustu og ljós. Bækur og ritföng leggja þeir sjer til sjálfir. 

9. gr. 

Skólastjóri getur leyft námssveinum að vera burtu frá skólanum 18 daga 

um jólin, frá 20. des. til 6. jan. 

10. gr. 

Heimilt er að leyfa inntöku á skólann þannig, að umsækjanda sje leyft 

að vera að eins á skólanum að vetrinum, ef hann fullnægir skilyrðum þeim, 

sem sett eru fyrir inntöku í skólann, færir sönnur á, að hann hafi að sumrinu 

unnið að búnaðarstörfum, og greiðir meðgjöf með sjer 150 kr. yfir 6 mánuði. 

11. gr. 

Verklega kennslan fer fram sumar og vetur, en bókleg kennsla frá 1. 

nóvbr. til 30. april; svo skal og verja 6 stundum á viku hverri í 6 vikur á 

sumrinu til grasafræðisnáms. Til bóknáms skal verja 9 stundum að jafnaði 

hvern virkan dag, en þann tíma árs má eigi ætla námssveinum aðra vinnu en 

bóknám, meira en 3 stundir á dag. Frá 1. maí til 31. oktbr. má eigi ætla þeim 

lengri vinnutíma á dag en 11 stundir utan sláttar og 12 stundir um slátt. 

12, gr. 

A. Verklega skal kennt: 
1. Þúfnasljettun og plæging. 

2. Garðahleðsla. 

3. Skurðagjörð til vörzlu og vatnsveitinga. 
4, Ræktun matjurta og fóðurjurta. 

a. Meðferð á áburði. 

6. Heyskapur og heyverkun. 

7. Fjenaðarhirðing. 

8. Meðterð mjólkur. 

9. Smíði á jarðyrkjuverkfærum. 
10. Landmæling og hallamæling. 

11. Notkun jarðyrkjuverkfæra og heyvinnuverkfæra. 

12. Verkstjórn. 
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B. Bóklegt skal kennt: 

1. 
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Jardyrkjufrædi, um eðli og samsetning jarðtegunda, áburð, túnarækt, 
framræslu og veitugjörð. 

Garðræktarfræði. 

Fóðurjurtafræði. 

Húsdýrafræði. 

Búnaðarhagfræði og búreikningagjörð. 

Dráttlist: að gjöra uppdrætti af landspildum og verkfærum. 

Rúmmálsfræði, landmæling og hallamæling. 

Reikningur: þríliða, prósentureikningur, rentureikningur og kvaðratrót. 

Náttúrufræði: efnafræði, eðlisfræði, grasafræði og dýrafræði. 

Bæði vetur og sumar skulu ennfremur haldnir á skólanum, svo opt 

sem því verður við komið, fyrirlestrar almenns efnis, er ekki að eins kennarar 

skólans haldi, heldur og aðrir, er til þess væru kvaddir. 

13. gr. 

Burtfararpróf skal halda að afloknum námstíma, að vorinu í hinu bók- 

lega, en undanfarandi haust í hinu verklega. Við prófið skulu vera 2 prófdóm- 
endur, er amtmaður kveður til þess. 

7 
2
 

so 
90 

må 

ld. gr. 

Við burtfararpróf skal gefa sjerstakar einkunnir. 

A. 1 verklegum námsgreinum fyrir: 
Þúfnasljettun og plæging. 

Garðhleðslu og vörzluskurðagjörð. 

Framræslu og veitugjörð. 

Landmæling og hallamæling. 

Garðræktarstörf. 

Heyvinnu. 

Fjenaðarhirðing. 

Verkstjórn. 

Iðni, kapp og reglusemi. 

Í þeim greinum, er prófdómendur geta eigi um dæmt eptir eigin sjón, 

ákveður skólastjóri og kennari einkunnina eptir þekkingu þeirra á námssveininum, 

B. 1 bóklegum námsgreinum fyrir: 

1. Jarðyrkjufræði. 

2. Garðræktarfræði. 

3. Fóðurjurtafræði. 

4. Húsdýrafræði. 

öo. Búnaðarhagfræði og búreikningagjörð. 
6. Dráttlist. 

7. Rúmmálsfræði. 
8. Reikning. 

9. Náttúrufræði.
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15, gr, 

Hinar sjerståku einkunnir eru: ågætlega, dåvel, vel, laklega, illa, afar- 

illa, eða í tölum 6, 5, 4, 3, 2, I. Tölurnar fyrir neðan 6 má ákveða nákvæm- 

ar með brotunum 1/3 og ?/s. Allar hinar sjerstöku tölueinkunnir skal leggja saman 

og deila með einkunnafjöldanum. Tala sú, er kemur út, reiknuð með tveimur 

decimölum, sýnir aðaleinkunnina, en aðaleinkunnirnar eru: ágætlega (5,50—6), 

dável (4,50-—-5,49), vel (3,50—4,49), laklega (2,50— 3,49); nái einhver ekki 2,50 í 

aðaleinkunn, hefir hann eigi staðizt prófið. 

16. gr. 

Hverjum þeim námssveini, er staðizt hefir burtfararpróf, skal skólastjóri 

gefa burtfararskírteini, og skal í því tilgreina aðaleinkunn þá, er hann hefir við 

prófið, og hinar sjerstöku einkunnir, er hann hefur fengið í hverri námsgrein. Í 

burtfararskírteininu skal gefinn vitnisburður um iðni og hegðun. Sá námssveinn, 

er eigi hefir staðizt burtfararpróf, eða eigi gengið undir það, á rjett á að fá vott- 

orð skólastjóra um veru sína á skólanum. 

1“. gr. 

Skýrslu um skólahaldið og yfirlit yfir efnahag stofnunarinnar skal birta 

á prenti að tilhlutun amtsráðsins. 

Reglugjörð skólans 1. sept. 1890 er úr gildi numin. 
Amtsráð Norðuramtsins, Akureyri, 28. maí 1899. 

Páll Briem. Ólafur Briem. Árni Jónsson. 

B. G. Blöndal. Stefán Stefánsson. 

Samþykkt 

um kynbætur hesta í Skagafjarðarsýslu, er sýslunefndin hefir gjört og hjeraðs- 

búar fallizt á. 

Í. gr. 

Á hausthreppaskilum ár hvert skal hreppstjóri í hverjum hreppi sýsl- 

unnar annast um, að kosin sje 3 manna nefnd, er hafi nákvæmt eptirlit 

með kynbótum hesta, samkvæmt reglum þeim, sem hér eru settar. 

2, gr. 

Kosningarrjett og kjörgengi til nefndar þessarar hefir hver sá maður í 

hreppnum, sem ekki er öðrum háður sem hjú, og er hann skyldur til að taka 

á móti kosningu 3 ár í senn. Að þeim tíma liðnum getur hann neitað að taka 

á móti kosningu jafnlangan tíma. 
3. gr. 

Nefnd þessi skal eiga með sjer að minnsta kosti 2 fundi á ári, annan að 

vorinu,*en hinn að haustinu. Á haustfundi kjósa nefndarmenn sjer formann, 

er kallar saman fundi og stýrir gjörðum nefndarinnar. Nefndarmenn eiga 

(Prentað upp). 
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heimting á að fá úr sveitarsjóði endurgjald fyrir það, sem þeir verða að borga 

út vegna fundarhalda þessara, svo og fyrir ritföng. 

4. gr. 

Nefnd þessari skal heimilt að kveðja eigendur hrossa til þess að koma 

með hryssur sínar og graðfola, er nefndin hefir óskað eptir, til sýnis á hentuga 
staði í hreppnum, og skal hún þá velja kynbótahryssur og fola svo marga, sem 
hún álítur þurfa í hreppnum. 

ð. gr. 
Fyrir lok árs hvers sendir  kynbótanefndin  sýslunefndarmanninum í 

hreppi sinum skýrslu um störf sín. — Gjörir hann við hana athugasemdir, ef 
honum þykir ástæða til, og sjer um, að skýrslan ásamt athugasemdunum kom- 
ist á næsta fund sýslunefndarinnar. 

6. gr. 

Hestar til undaneldis skulu sem mest fullnægja eptirfylgjandi skilyrðum: 

a. Að þeir vanalega sjeu ekki getnir af of skyldum foreldrum, t. d. ekki 

móður og syni eða systkinum, og að þeir sjeu af holdsömu og hraustu 

kyni. 

b. Að þeir hafi hreinan gang, vakran eða klárgengan, og að sá gangur sje 
ættgengur, helzt í báðar ættir. 

c. Að þeir sjeu einlitir og af einlitri ætt, helzt í báðar ættir, ekki hvítir og 
alls ekki glaseygðir eða af glaseygðu kyni. 

d. Að þeir sjeu gjörfulegir á vöxt og stórir, hausfríðir, kjálkaþykkir, bog- 

mekktir, þreknir um bóga og rifin vel bogadregin, beinhryggjaðir, en stutt- 

hryggjaðir, lendbreiðir, vöðvaþykkir, snögghærðir og þjetthærðir, prúðir á 

fax og tagl, rjetthætðir og hófarnir svartir eða öskulitaðir, pungsíðir og 

eistnasíðir. 

T. gr. 

Hryssur þær, er graðhesta skal undan ala, skulu að sínu leyti, að því 

er frekast verður, fullnægja þeim skilyrðum, sem sett eru fyrir graðhesta, og 

auk þess hafa útskotna nára. Eigi skulu graðhestamæður yngri vera en 5 vetra 

og ekki eldri en 15 vetra. 

8, gr. 

Aðalregla sje, að gelt sjeu öll hestfolöld, sem ekki eru fyrirhuguð til 

kynbóta, en aðrir folar, sem ekki eru folaldsgeltir og ekki ætlaðir til undaneld- 
is, skulu geltir ekki seinna en fyrir einmánaðarlok, er þeir eru á annan vetur, 

ef það er unnt skapnaðar vegna. Folar þeir, sem ekki verða geltir innan þessa 

tíma, skulu sýndir kynbótanefndinni, er þá ráði um meðferð þeirra. 

9. gr. 

Ávalt skulu hestar þeir og hryssur, sém til undaneldis eru valin, vera
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vel haldin, svo þau nái sem mestum þroska, og skal kynbótanefndin sjerstaklega 

hafa eftirlit með meðferð þeirra.  Graðhestana má brúka til undaneldis úr því 

þeir eru 3 vetra og til þess er þeir eru 5 eða 6 vetra, en hryssur skulu ekki 

leiddar til fola fyr en þær eru 4 vetra. Yngri hryssur skal, að svo miklu 

leyti sem unnt er, verja því að þær fyljist, og má kynbótanefndin með sam. 

þykki hreppsnefndar levfa eigendum unghrvssna að geyma þær í heimahögum. 

10. gr. 

Eigendur graðhesta skulu skyldir til, eftir áskorun kynbótanetndar, að 

ljá þá til undaneldis á ofannefndum aldri, og má ekki gelda þá fyr að vorinu 

en um miðjan júnímánuð, svo ekki missist góður timi af hryssum. Heimilt er 

kynbótanefndinni að ákveða eigendum graðhesta hæfilegan toll fyrir brúkun 

þeirra, og skal hann goldinn fyrir hverja hryssu, er við folanum fær, af eig- 

endum hryssanna. 

ll. gr. 

Hryssur, er fyljazt hafa, skal ekki hafa til erfiðrar brúkunar næsta mán- 

uð á eptir og sem minnst að vetrinum,  Kynbótahesta má ekki brúka hvorki 

til reiðar nje áburðar, fyr en þeir eru orðnir 4 vetra, og aldrei nema vægilega, 

meðan þeir eru notaðir til undaneldis. En að því loknu skulu þeir geltir. 

12. gr. 

Að fardögum liðnum má reka kynbótafola á afrjett, en þó skal kynbóta- 

nefndin gæta þess, að eptir sje heima Í eða 2 af þeim til miðs júnímánaðar, 

svo að tamdar hryssur verði leiddar undir þá. Leyfa má nefndin heimageymslu- 

á kynbótafola yfir sumarið, ef eigandi hans eða annar sveitarbúi með leyfi eig- 

anda  æskir þess. En ábyrgjast verður eigandi eða geymandi, að folinn gjöri 

ekki óskunda á hrossum manna utan landamerkja geymanda. 

13. gr. 

Alt það eftirlit, er hafa þarf á því, að samþykkt þessari sje fylgt, svo 

sem ráð er fyrir gjört í lögum 11. desbr. 1891 um kynbætur hesta, skal falið 

hinum kosnu kynbótanefndum. 

14. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum, alt að 50 kr. og fellur heim. 

ingur þeirra til uppljóstursmanns, en hinn helmingurinn í sveitarsjóð, þar sem 

brotið er framið. 

15. gr. 

Mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal farið með sem almenn 

lögreglumál. 

Akvörðun um stundarsakir: 

Undir eins og samþykkt þessi er komin Í gildi, skal sæta hinu fyrsta
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tækifæri að gelda alla þá graðhesta, á hvaða aldri sem eru, sem óhæfir eru til 
undaneldis eptir samþykkt þessari. 
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Samþykkt þessi er hjermeð staðfest af undirskrifuðum amtmanni til að 
öðlast gildi 1, septbr. 1899, og kunngjörist öllum hlutaðeigendum til eptirbreytni. 

Islands Norður og Austuramt, Akureyri 

Páll Briem. 

| 

Ågrip 
af reikningi landsbankans 1. janúar til 

Tekjur: 

Í sjóði 1. jandar 1899 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán . . . . . 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga o. fl. 

5, juni 1899, 

31. marz 1899, 

kr. 94919,06 

„ kr. 29688,19 
. — 37429 53 

—  11455,72 
—  1516,70 0. 80090,14 

Víxlar innleystir — 81362,30 
Ávísanir innleystar —  6055,15 
Vextir ýmiskonar — 10878,47 
Disconto . —  1467,98 
Tekjur í reikning Landmandsb. ankans ( (ty: rir seldar ávísanir 0. fl) — 40115,13 
Innheimt fje fyrir aðra — 26885,47 
Tekjur af fasteignum bankans — 100,00 
Seld verðbrjef fyrir — 3904,88 
Innlög á hlaupareikning — 99892,07 
Sparisjóðsinnlög — 144993,93 
Ýmsar tekjur . — 57,51 

kr, 596722,09 

Gjöld: 
Lán veitt: 

a, Fasteignarveðslán . kr. 55855,00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán …— 1365,00 
c. Handveðslán „— 1500,00 
d. Accreditivlán „— 804,00 kr, 65524,00 

Vixlar keyptir — 94822,60 
ávísanir keyptar . . —  2491,36 
Jtgjöld fyrir reikning Landmandsbankans i Khöfn . . — 63589,23 

Flyt kr. 226427,19



Landsbankinn átti 31. 
1. 

Ko
 

6. 
pm 

í 

8. 
9. 

Sedlaskuld bankans til landssjóðs var 

89 

Flyt: kr. 

Keypt skuldabrjef Reykjavikur fyrir 

Útborgað af innheimtufje fyrir aðra 

Kostnaður við fasteignir bankans 

Útgjöld til bankahússbyggingar 

Útborgað af innstæðufje á hlaupareikning 

Útborgað af innstæðufje með sparisjóðskjörum 
að viðbættum dagvöxtum. 

. kr, 161338, 
„28, 

„ Kostnaður við bankahaldið (laun o. fl.) 

Ýmisleg útgjöld . . . . . . , 

I sjóði 31. marz. 1899 . , , . . . , 

Athugasemdir : 
marz 1899: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 
a, Fasteignarveðskuldabrjef . 
b. Sjálfskuldarábyrgðarskuldabrjef 
Cc. Handvedsskuldabrjef . 

d. Skuldabrjef fyrir lånum gegn ábyrgð 

sveita, og bæjarfjelaga o. fl.. . . 

e. Skuldabrjef fyrir accreditivlånum . . — 

. 955852,97 
299808,44 
105676,66 

48766,62 
804,00 

Kgl. ríkissku!dabrjef og önnur erlend verðbrjef hlj óðandi upp 

á samtals 354300 kr. eptir gangverði 31. desbr. f. á. 

Skuldabrjef Reykjavíkurkaupstaðar . 

Óinnleystir víxlar 

Óinnleystar ávísanir 

Fasteignir lagðar baknanum út fyrir lánum að upphæð 

Húseignir í Reykjavík 

Bankabygging í smiðum 

Peningar í sjóði 

31. marz þ. á. 

Innstæðufje á hlaupareikning s. á. . 

Innstæðufje með sparisjóðskjörðum s. d. 

Skuld til Landmandsbankans s. á... 

Varasjóður bankans var 31. des. 1898 

Varasjóður fyrv. sparisjóðs Rvíkur 31. marz 1899 

Óútborgað af innheimtufje fyrir aðra . 

Ymsar tekjur, sem enn eru eigi lagdar vid varasjóð 

(Þar af í húseign 7000 kr.) 

Kassatekjur hafa verið kr. 442698,81 

Kassagjöld . . .— 416654,43 
Stjórn landsbankans 12. júní 1899. 

Tryggvi Gunnarsson. Æirtkur Briem. 

226427,19 
100,00 

26435,47 
13,00 

4292,41 
113743,99 

43 

11 — 161366,54 

2974,00 
406,05 

60963,44 
. 596722,09 

1410908,69 

338757,00 
1900,00 

142582,30 
816 93 

4290,00 
32000,00 
69299,63 
60963,44 

. 3061517,99 
500000,00 
181358,19 

1015878,18 
103455,18 
203153,85 
12276,48 

1000,00 
„a. 44395,11 
kr. 2061517,99 

Kristján Jónsson, 
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteðs og frú Steinunnar 

Bjarnadóttur Melsteðs fyrir árið 1898. 

Tekjur: 
Í sjóði við árslok 1897: 
a. Jörðin Harastaðir á Fellsströnd 11,1 hndr. aðdýrl. virt ákr. 800,00 
b. Í Söfnunarsjóði Íslands . . . . . „— 171,46 kr. 97 1,46 
Landskuld í fardögum 1898, 40 áln. á 53 aura eptir verðlags. 
skrá Dalasýslu 1898.-99 |, . . . . . . — 21,20 
Leigur haustið 1898, 40 pd. smjörs, er borgast í peningum, 50 a, 
fyrir pundid , . . . . — 20,00 
Vextir af inneign i Söfnunarsjóði fyr rir árið 1898 . — 6,40 

Tekjur alls: kr. 1019,06 

Gjöld: 
Í sjóði við árslok 1898: 
á. Jörðin Harastaðir á Fellsströnd, 11,1 hndr. að dýri. 

virt á . . . . . . kr. 800,00 
b. Í Söfnunarsjóði Íslands . . ' . — 177,86 
Óborguð landskuld af Harastöðum í fardögum 1898 — 21,20 
Óborgaðar leigur af sömu Jörð haustið 1898 . . — 20,00. 1019,96 

Gjøld alls: kr. 1019,06 
Skrifstofu Årnessyslu, 10. april 1899, 

Sigurdur Ólafsson. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld þúsund ára afmælissjóðs Eyjatjarðar 1898. 

Tekjur: kr. au. 
1, Eign frá í. á.: 

a. Í skuldabrjefum . . . . . … kr. 1000 00 
b. Í peningum |. . . . . . . 00 4 33 1004 33 

2, Vextir: TT 
a. Af skuldabrjefum til 11/6 '98, . . . . kr, 40 00 
b. Af innieign í sparisjóði til 31/;2 98 . . . 0 98 40 98 

3. Til jafnadar vid gjaldlid 1 20 2 2 8 45 06 
kr. 1090 37 

Gjöld: kr. au. 
1. Lagt í sparisjóð á árinu . . . . , . . . . 45 06 
2. Keypt sparisjóðsbók , . . . , . . 0 25 

Flyt kr. 4531
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Fluttar kr. 45 31 

Eign til næsta árs: 

á. I skuldabrjeum . . . . . .  . kr, 1000 00 
b. Í sparisjóði Norðuramtsins . . . . . — 45 06. 1045 06 

kr. 1090 37 

Skrifstofu Norduramtsins, Akureyri 11. jan. 1899. 

Páll Briem. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta 

og ekkna þeirra í Suðuramtinu 1898. 

  

Tekjur: 

Eptirstöðvar við árslok 1898: 

a. Innritunarskírteini, Litr. A. Fol. 82. . . kr. 3800 00 

b. Veðskuldabrjef einstaks manns . . . — 150 00 

c. Í landsbankanum . . . . . . — 1727 02 

Vextir: 

a, Af innritunarskírteini . . . . . kr, 115 50 

b. Af skuldabrjefi frå 11/6 797 til 17/6 798 . . 6 00 

c. Af bankainnlögum til #1/;2 1898 . . . — 22 67 

Endurborgad lån 

*jöld: 

Styrkur veittur þjóðjarðalandsetum og ekkjum þjóðjarðalandseta 

Til jafnaðar við tekjulið 3. 

Eptirstöðvar við árslok 1898: 

a. Innritunarskirteini, Litr. A. Fol. 82. . . kr. 3300 00 

b. Veðskuldabrjef einstaks manns . — 50 00 

|
 

kr. 

kr. 

4177 02 

144 17 

100 00 

r. 4421 19 

120 00 
100 00 

Flutt kr. 3850 00 kr. 220 00 
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75 . Fluttar: kr, 3350 90 kr. 220 00 

c. Í landsbankanum . . . . . . — 849 69 

d. Í peningum . . . . ; . 0 mmm 150. 4901 19 

kr. 4421 19 

Suduramtid, Reykjavik 10, jan. 1898. 

J. Havsteen. 

Alþingismaður kosinn. 
17. júní var Sighvatur Árnason dbrm., er hafði afsalað sjer þingmennsku, endur- 

kosinn “sen 1." þingmaður: Rangárvallasýslu fyrir þann þingmennskutíma, er hann átti eptir, 

með 194 atkvæðum af 325,.er. greidd voru;



Stjórnartíðindi B 8. 93 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um brunabótatrygging. — 
Eptir að þjer hafið kynt yður álit það, er ráðaneytið leitaði hjá forstjóra bruna- 

bótafjelags sveitabygginga í Danmörku, etatsráði Tvermoes, út af þingsályktun, 

er samþykt var af alþingi 1894 um stofnun brunabótafjelags fyrir kaupstaði og 

helztu veræzlunarstaði á Íslandi, hafið þjer, herra landshöfðingi, í brjefi dagsettu 

13. marz þ. á, látið uppi þá skoðun yðar, að skilyrðin fyrir stofnun innlends 

íslenzks brunabótafjelags eigi væru fyrir hendi og að hætta yrði því með öllu 

við áform þetta, en að þjer á hinn bóginn samkvæmt tillögum etatsráðs Tver 

moes munduð álíta það heppilegast, ef þess væri kostur, að fá brunabótafjelag 

kaupstaðanna til þess einnig að takast á hendur vátryggingu Ísafj arðar, Ákur- 

eyrar og Seyðisfjarðar, og að reynt yrði að gjöra samning við brunabótafjelag 

sveitabygginga að því er verzlunarstaðina snerti 

Jafnframt því að ráðaneytið fyrir Ísland að öllu leyti fellst á skoðun 

yðar í þessu efni, lætur það þess getið, að því er snertir frekari aðgjörðir í 

málinu, að þar sem fyrirspurn, sem gjörð hefir verið til brunabótafjelags kaup- 

staðanna, um upptöku Ísafjarðarkaupstaðs .í nefnt fjelag, hefir eins og sjá má 

af öðru brjefi, dagsettu í dag, verið svarað á þá leið, er eigi gefur neina von 

um hvorki að nefndur kaupstaður eða Akureyri og Seyðisfjörður verði teknir 

upp Í fjelagið, — er nú aðeins eptir að leita samkomulags við brunabótafjelag 

sveitabygginga. 

Áður en hægt er að snúa sjer til brunabótafjelags þessa, verður að út- 

vega eins nákvæmar skýrslur og unnt er um, hvaða kaupstaðir eða verzlunar- 

staðir óski hluttöku í samningi þessum, og að því hvern þeirra fyrir sig 

snertir um atriði þau, er koma til greina við vátrygginguna (hve háum trygg- 

ingarupphæðum búast má við, hverjar ráðstafanir til að fyrirbyggja eldsvoða 

sjeu fyrir hendi, úr hvaða efni byggingarnar sjeu, fjarlægð þeirra innbyrðis o. 

s. frv.) og eruð þjer því, herra landshöfðingi, áður frekara verður gjört Í mál- 

inu, beðinn um að leita upplýsinga þessara og senda þær hingað ásamt ummáæl- 

um yðar og væntanlegum nánari tillögum. 

Brjef þetta eruð þjer beðinn að láta birta í B-deild Stjórnartíðind. 

anna ásamt fyrgreindu brjefi yðar og áliti etatsráðs Tvermoes, sem í því skyni 

fylgir hjer með í eptirriti. 

  

3rjef landshöfðingja. 

Jafnframt því, að senda hingað álit það, er leitað hefir verið hjá forstjóra bruna- 

bótafjelags sveitabygginga í Danmörku, etatsráði Tvermoes, út af þingsályktun er samþykkt 

var á alþingi 1894 wm stofnun innlends brunabótafjelags á Íslándi, hefir ráðaneytið í hæst- 

virtu brjefi 14. janúar þ. á. með skírskotun til þeirra atriða, sem tekin eru fram í áðurnefndu 

áliti, beiðst umsagnar minnar um það, að hve miklu leyti og á hvern hátt ímyndin um inn 

lent íslenzkt brunabótafjelag gæti orðið framkvæmd. 

Að þannig gefnu tilefni skal jeg lotningarfyllst leyfa mjer að taka það fram sem 

hjer segir: 

  

1 1891, 1893 og 1894 bera með 
   

  

um mál þetta á alþingi á árunu 
   ins og umræðurnar í 

i til hinna fjögra kaupstaða 

  

; hið aformaða brunabotal 
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landsins og hinna merkilegustu  verzlunarstaða, það er að segja hpeirra  verzlunarstada, þar 

sem samanlagt virðingarverð allra bygginganna er 50,000 kr. eða þar yfir. Reyndar ber að 

athuga að kaupstaðurinn Reykjavík samkvæmt lögum nr. 32, 13. desember 1895 með fullu 
verði bygginganna er tekinn upp í hið almenna brunabótafjelag kaupstaðanna, og nýtur þar 

svo góðra kosta bæði hvað ársiðgjald og góða tryggingu snertir, að innlent brunabótafjelag 

mundi ekki geta boðið jafngóð kjör, og mun það því varla hugsanlegt að nefndur kaupstaður 

mundi sjálfviljandi vilja slíta sambandi sínu við hið almenna brunabótafjelag kaupstaðanna, 

en á hinn bóginn virðist það ósanngjarnt að neyða hann til þess með lögum. Það yrðu 

  

þannig að eins hinir 3 kaupstaðir: Ísafjörður, Akureyri og Seyðisfjörður sem mundu verða 

hluttakendur í hinu innlenda brunabótafjelagi, og eru byggingar þessara kaupstaða eptir húsa- 

skattsreikningunum fyrir 1896, sbr. Stj.tíð 1897 GC. bls. 13, samtals ca. 1 milljónar króna 

virði, og 10—1l verzlnnarstaðir, þar sem byggingar einnig eru samtals ca 1 milljónar króna 

virði. Það má þannig ekki búast við stærri tryggingarupphæð en ca. 2 milljónum króna, og 

það að eins með því skilyrði, að tryggingin sje lögboðin, en að láta trygginguna einnig ná til 

hinna minni verzlunarstaða og til bygginga fyrir utan verzlunarstaðina virðist ekki ráðlegt, 

þvi sá vöxtur iðgjaldsins sem af því orsakaðist, mundi ekki standa í viðunanlegu hlutfalli 
við það, sem þá yrði í húfi, þar sem reynzlan virðist sýna, að húsbrunar komi að tiltölu opt- 
ast fyrir fyrir utan verzlunarstaðina, og þar við bætist, að sumar af þessum byggingum, t. 

d. hvalaveiðamannahús, eru svo mikils virði, að það mundi vera innlendu brunabótafjelagi 

ofvaxið að tryggja þær. 

Ennfremur bera umræðurnar á alþingi það með sjer, að tilgangurinn með iunlendu 

brunabótafjelagi átti að vera sá, að ná vægari tryggingarkjörum en nú fást þegar tryggt er 
hjá útlendum tryggingarfjelögum; ársiðgjaldið í hinu innlenda brunabótafjelagi átti eptir því 

að verða minna en 59/,, og hefir jafnvel verið gengið út frá að iðgjaldið í hinu fyrirhugaða 

fjelagi yrði ákveðið 30%/,. Þegar, eins og nýlega er drepið á, ekki má búast við stærri sam- 

anlagðri tryggingarupphæð en ca. 2 milljónum króna, yrði ársiðgjaldið samtals ekki meira en 

ca. 6000 kr., og ef fjelagið, eins og etatsráð Tvermoes álítur, ekki á að hafa meira en % af 

ársiðgjaldinu á eigin ábyrgð, þá gæti það ekki haft meira en ca, 1500 kr. í húfi á hverjum 

stað, eða, ef ársiðgjaldið yrði ákveðið 4'/, ca. 2000 kr. Fjelagið mundi því eigi af eigin ramm- 

leik vera fært um að taka í ábyrgð aðrar byggingar en þær, sem virtar væru á 1500—-2000 

kr. og þar undir, og það eru að eins örfáar byggingar til, sem eru svo lítils virði, en ef vá- 

tryggja ætti aptur (reassurere) það sem umfram er 2000 kr., mundi vátrygging sú, er fengist 

hjá fjelaginu fyrir 3 eða 49 hafa mjög litla praktiska þýðingu. Að vísu virðist alþingi 

hafa miðað við það, að húsbrunar kæmu svo sjaldan fyrir hjer á landi, að hið fyrirhugaða 

fjelag án verulegrar áhættu mundi geta tekið byggingar, hve hátt sem þær væru virtar, í 

ábyrgð, án þess að vátrvggja aptur (reassurere), og þótt óhapp bæri að höndum, mundi lands- 

sjóður ávalt geta hlaupið undir bagga og lagt út það sem á vantaði, gegn því að það yrði 

endurgoldið af ágóða næsta árs, en eins og stjórnin að mínu áliti ekki getur stuðlað að því, 

að koma á stofn fyrirtæki, sem ad öllu leyti er byggt á vogun, eins mun það eigi gjörlegt 

að leggja á landssjóð um óákveðið áratímabil ótakmarkaða ábyrgð á fjártjóni því, sem leiða 

kynni af slíku fyrirtæki, og jafnvel þó ábyrgð þessi væri einskorðuð við 200,000 kr., sins og 

etatsráð Tvermoes hefir lagt til, mundi það vera mjög ísjárvert að skylda landsjóð til þess 

að vera viðbúinn því að leggja út slíka upphæð gegn endurgjaldi, sem óvíst er um hvort 

fæst eða að minsta kosti tekur langan tíma að greiða. Yfirleitt má segja, að landssjóður sje 

orðinn svo þungum álögum hlaðinn, að eigi sje tiltækilegt, eins og fjárhagur hans nú stendur, 

að leggja á hann nýjar kvaðir. 

Þar eð jeg heldur eigi get sjeð, að skilyrðin fyrir vátryggingu þeirri á byggingum



95 

og búshlutum fyrir alt að 10,000 kr., sem etatsráð Tvermoes getur um og sem þá yrði að 

vera sjálfviljug, sje fyrir hendi, verður að mínu áliti með öllu að hætta við að koma á inn- 

lendu  brunabótafjelagi. Á hinn bóginn er jeg alveg samdóma etatsráði Tvermoes um, að 

heppilegast væri að fá brunabótafjelag kaupstaðanna til þess einnig að taka að sjer vátrygg- 

ing á Ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði og að reynt yrði að gjöra samning við brunabótafjelag 

sveitabygginganna að því er verzlunarstaðina snertir. 

3rjef etatsráðs Tvermoes dagsett 11. jan. 1899. 

Með brjefi, dagsettu 23. janúar 1895, hefir hið heiðraða  ráðaneyti óskað álits míns 

viðvíkjandi frumvarpi því, um stofnun brunabótasjóðs fyrir Ísland, er hjer með endursendist, 

ásamt nefndaráliti því, er því fylgdi. 

Út af þessu skal jeg geta þess, að skilyrðið fyrir því, að jeg geti gjört ýtarlega 

grein fyrir skoðun minni á þessu máli, er bæði að mjer sje vel kunnugt um hvernig til 

hagar á stöðum þeim, er hjer ræðir um, en slíkan kunnugleik skortir mig, og að jeg hafi ná- 

kvæmt yfirlit yfir hið mismunandi byggingarlag er tíðkast á Íslandi, tölu bygginga í hverjum 

þeirra flokka, er þær eptir tilhögun sinni geta skiptst í og loks yfir skiptingu flokka þessara 

eptir stærðarmun. Af upplýsingum þeim, sem látnar eru í 

geta ráðið með vissu, að tala bygginga þeirra á Íslandi, er vátryggðar verða, sje svo lág, að 

tje í nefndarálitinu, þykist jeg 

eigi sje hægt að koma við á Íslandi beint reglum þeim, er almennt gilda um vátryggingu, 

en að laga verði þær eptir því sem þar tilhagar. Jeg hefi snúið mjer til ýmsra sem kunnugir 

ern á Íslandi og leitast við að fá hjá þeim svo ýtarlegar upplýsingar í þessu efni, að jeg gæti 

stutt skoðun mína með tölum. Mjer hefir því miður ekki tekist þetta eins vel og jeg hefði 

óskað, og þar eð störf mín hafa hamlað því, að jeg gæti tekizt á hendur ferð til Íslands, 

gju, til þess að kynna mjer landsháttu, hefi jeg eigi sem jeg nú Í tvö ár hefi haft í hy 

lengur viljað draga að láta í ljósi álit mitt um málið, jafnvel þótt það mestmegnis verði að 

byggjast á teoretiskum athugunum, og verð jeg þá að geta þess, að eptir því sem frumvarp- 

id í heild sinni er orðað og þar sem það eigi setur neitt takmark fyrir upphæð trygginga 

þeirra, er takast eiga á hendur, þá verð jeg að álíta að stofnun slíks sjóðs, sem hjer ræðir 

    

um, sje mjög athugaverð. il frekari sönnunar skal jeg taka fram það, sem hjer segir. 

yðar að standa 

í vissu hlutfalli við ársiðgjaldið, svo að einn einstakur húsbruni eigi geti orðið öllu fjelaginu 

að falli, og gagnkvæmilegt ábyrgðarfjelag er fært um að takast á hendur hlutfallslega meiri 

ingu en hlutafjelag, af því það getur tekið til innbyrðis á- 

  

   Í sierhverju vátrygeingarfjelagi verður upphæð hverrar einstakrar ábyr 
] J yggngartjelag J 

    

áhættu á hverri einstakri tryg; 

byrgðar og jafnað niður á alla hluttakendur, þegar óvenjulegan skaða ber að höndum, en 

samt sem áður mun það þó, ef litið er á málið frá vátryggingarfjelagsins hlið, vera að færast of 

mikið í fang fyrir gagnkvæmilegt tryggingarfjelag, er byrjar starf sitt, að hætta meiru sjálft en 

hjer um bil £ af ársiðgjaldinu, og þar sem nefndarálitið byggir á því, að búast megi við, að 

í mesta lagi verði vátryggt fyrir alls 4 milljónir , en 12000 kr. borgaðar í iðgjöld, þá ætti 

hið fyrirhugaða fjelag ekki að takast á hendur stærri áhættu á hverjum einstökum stað en 

3000 kr. En þar sem skýrslur þær, er jeg hefi leitað mjer, bera með sjer, að veralunarhús 

opt eru fleiri en eitt hús, og að sum þessara húsa eru meira en 20--25000 kr. virði, þá er 

það auðsætt, að það í rauninni hefir enga verulega þýðingu, að iðgjaldið fyrir þessar 3000 

kr. sje að eins30/,, , ef leggja skal 5%/, á alla hina tryggingarupphæð verzlunarhúsanna, til þess 

að geta vátryggt vátrygginguna Í öðru fjelagi (reassurere), því vitanlega verður fjelagið að borga 

hið aukna iðgjald sem  endurtrysgingarfjelagið heimtar, en ef fjelagið tekur að eins á sjálft 

sig áhættuna af þeim 3000 kr., þá er auðsætt að það muni líða mjög langur tími þar til 

safnast geti sjóður sem nokkru nemi, hversu vel sem gengur fyrir fjelaginu. Eptir því sem 
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fjelaginu safnast sjóður, getur það aukið upphæð þess fjár, sem það sjálft tekur á sig ábyrgð 
á, en fyr en sjóður þess er að minsta kosti þrisvar til fjórum sinnum stærri en hin stærsta 
upphæð,. sem fjelagið tekst á hendur ábyrgð á, getur eigi verið að ræða um neinn afgang, 
þar sem eigi þarf nema tvo húsbruna til þess að allur sjóðurinn tæmist. Eptir því sem jeg 
hefi heyrt, brunnu verzlunarhús F. Holmes á Vestdalseyri við Seyðisfjörð fyrir 3 árum síðan, 
og eru verzlunarhús þan, 3 að tölu með 6 álna millibili, er byggð voru upp af rústum þeirra 

metin á hjer um bil 24000 kr, á Oddeyri við Eyjafjörð á sama verzlun 4 hús og er eitt 
þeirra 20 til 25000 kr. virði og annað hátt upp í það; sagt er að verslunin Örum € Wulff 
eigi verzlunarstöð þar er tvö hús sje hvort fyrir sig virt á hjerumbil 25000 kr. Af þessu 
sjest að mögulegleiki er til þess, að einn einstakur Þúsbruni geti valdið fjártjóni, sem er mörg- 
um sinnum stærra en 12000 kr. iðgjald það, er nefndin hefir gjört ráð fyrir. Til frekari 
skýringar og samanburðar skal jeg geta þess, að ydet gensidige Losåre-Selskab« i Danmörku, 
sem árlega fær 700,000 kr. í iðgjóld og sem á höfuðstól er nemur 34 milljón krónum, eigi 
tekur á sjálft sig áhættu fyrir meira en 100,000 kr. af byggingum af þeirri tegund sem tíðk- 
ast á Íslandi. Auðvitað má treysta á heppnina og komast hjá að endurtryggja í öðru fjelagi, 
en þó vel fari, er ekki wm afgang að ræða, fyr en kominn er sjóður, sem að minnsta kosti 
sje þrisvar sinnum stærri en hin stærsta áhætta, sem fjelagið tekur á sig, og jafnvel stærri. 
En þetta getur líka misheppnazt. 22. gr. lagafrumvarpsins gjörir þá ráð fyrir að landssjóð- 

   ur leggi fram það sem á vantar, gegn því að fá upphæðina endurgoldna af ágóða fjelagsins, 

en húsbrunar eru mjög mistíðir og reynslan hefir sýnt að þá getur borið að höndum hvern 
á fætur öðrum mörg ár Í röð — eins og nú sem stendur í Danmörku — og bå er um eng- 
an ágóða að ræða svo árum skiftir; þessari grein verður því að líkindum að breyta þannig, 

ð að endurgjaldi til landsjóðs á hinni útlögðu upphæð sje svo hag:    „að llagt sje á vátrvggjendur 
um tiltekið áratímabil aukaiðgjald, en ef vátryggingin er eigi lögboðin, er engin vissa fyrir 
að upphæðin verði borguð, nema því að eins að bætt verði við því ákvæði, að vátryggjandi 
skuli greiða alla upphæð aukaiðgjaldsins sem eptir stendur, ef hann gengur úr fjelaginu. Auk 
þess getur það verið ísjárvert fyrir land 

  

óð að taka á sig ótakmarkaða ábyrgð, og væri því 

sjálfsagt rjettast að einskorða hana við 150,000 til 200,000 kr., en lægri upphæð má það 
eigi vera. 

Mjer virðist nefndin byggja álit sitt á því, að húsbrunar komi að tiltölu sjaldan 
fyrir á Íslandi, og þessi skoðun styðst að vísu við það. að húsbrunar í teykjavík um vist 

áratímabil að eins hafa numið 13000 kr. en spurningin er, hvort upphæð sú, sem afgangs 

verður, fram yfir það sem skaðinn nemur, er nægileg til að bæta upp fjártjón það er af því 

getur leitt, ef einhver af hinum stærstu byggingum, sem vátryggðar eru, brennur. Þar sem 

nefndin álítur 3%, nægilegt iðgjald af 4 milljónum króna, gjörir hún ráð fyrir að árlega 

brenni aðeins 3 hús af hverju þúsundi vátryggðra bygginga, er hver nemi þeirri upphæð sem 

st, með því að deila með tölu hinna vátryggðu húsa í 4 milljónir, en á hinn bóginn er 

  

engin vissa fyrir því að byggingar þær, sem brenna eigi, nemi tíu sinnum stærri upphæð 

en meðaltalsupphæðin. 

Nú getur verið og er jafnvel líklegt að hinar stærri verslanir eigi vilji vátryggja í 

sjóði í innlendu ábyrgðarfjelagi þar sem þær ógjarnan vilja eiga á hættu að iðgjald það, er 

þær eiga að greiða hækki stórum, og með því þær auk þess verða að vátryggja vörubyrgðir 
sínar í sjóðum, þar sem byggingar þeirra nú einnig eru vátrygðar og þar sem þær eru 

óhultar fyrir því að iðgjald þeirra fari eigi fram úr 50), 

Ef stofna ætti vátryggingarfjelag á Íslandi, væri sjálfsagt rjettast að fara sjer hægt 

fyrst í stað og takast eigi á hendur stórar ábyrgðir. Ef kostur er á nokkurn veginn 

hæfilega mörgum  vátryggingum, þar sem bygging og búsgögn nema alt að 10,000 krónum,
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vildi jeg ráða til að búsgögn væru tekin með í vátrygginguna og að fjelagið fyrst um sinn 76 

eigi tæki að sjer tryggingar er næmu hærri npphæð en 10,000 krónum, annaðhvort fyrir 

byge 
Með því að setja slík takmörk gæti fjelagið, þótt eigi væri það með öllu hættulaust, tekið á- 

hættuna á sjálft sig, og mætti þá setja ábyrgð landsjóðs 30,000 til 40,000 kr., og ef fjelag- 

inu farnaðist vel og því safnaðist jafnstór sjóður, gæti það smátt og smátt hækkað upphæð 

  Þinguna eingöngu, eða fyrir byggingu og búsgögn til samans, eða fyrir búsgögn eingöngu. 

  

þá, er það tækist á hendur að ábyrgjast. 

Útborgun þeirri á bónus, er ræðir um í nefndarálitinu verður, hvernig sem fer, að 

fresta um lengri tíma, og jeg álít að heppilegast væri, þegar sá tími er kominn, að um ut 

borgun á bónus geti verið að ræða, að hann þá yrði greiddur með því að færa niður iðgjaldið, 

en það getur eigi orðið fyr en fjelagið hefir eignast varasjóð, sem er fjórum til fimm sinnum 

stærri en upphæð sú, er hin hæsta trygging nemur. 

Það eru mjög litlar líkur fyrir því að Reykjavíkurbær, muni fáanlegur til að tryggja 

hús sín í innlendum brunabótasjóði, þar sem bærinn í brunabótafjelagi dönsku kaupstaðanua 

aðeins greiðir 4,500 kr. í iðgjald af ábyrgðarupphæð, er nemur ca. 23 milljónum króna, og 

skiptist niður á ca. 500 vátryggjendur, og auk þess eigi þarf að óttast að lagt verði á hann 

aukaiðgjald. Ef sjálfstæður brunabótasjóður ætti að takast á hendur brunabótaábyrgð í hin- 

um stærri kaupstöðum, mundi það að mínu áliti vera heppilegra fyrir Ísland, ef hægt væri 

að fá brunabótafjelag kanpstaðanna til þess einuig að takast á hendur vátryggingar á Ísafirði 

Aknreyri og Seyðisfirði, og ef til vill einnig í verzlunarstöðunum, eðaðef brunabótafjelag kaup- 

staðanna ekki væri fáanlegt til þess, að þá væri leitað samkomulags við brunabótafjelag 

sveitabygginga þeim viðvíkjandi. 

Jeg skal hjer í stuttu máli taka fram niðurstöðu þá, er jeg samkvæmt framanrituðu 

hefi komizt að: 

1. Ef sjerstakur brunabótasjóður verður stofnaður fyrir Ísland, ætti hann eigi að taka að 

sjer vátryggingar er nemi stærri upphæð en 10,000 kr. 

2. Sjóðurinn ætti eigi að greiða bónus, en Í lagafrumvarpið ætti að setja það ákvæði, að 

þegar sjóðurinn hefði eignast höfuðstól (varasjóð) sem væri 5 sinnum stærri en hin 

stærsta vátrygeingarnpphæð er hann tekur að sjer, gæti komið til mála að færa niður 

iðgjöldin. 

3. Í 22. gr. ætti að einskorða ábyrgð landssjóðs við vissa upphæð, t. d. 200,000 kr, ef 

eigi er ákveðið neitt víst um stærð upphæða þeirra, er teknar eru í ábyrgð, en við 50,000 

kr., ef upphæðin er einskorðuð vid 10,000 kr. og búshlutir einnig teknir í ábyrgð. 

Loks ætti að setja það ákvæði, að ef ábyrgðurupphæð landssjóðs skerðist, eigi að viuna 

það upp með því, að leggja á aukaiðgjöld, sem jafna má niður á vátryggjendur svo ár- 

um skiptir meðan þeir tryggja Í sjóðnunn. 

Viðvíkjandi fyrirspurninni um hvort tiltækileet væri að sjóður þessi, ef hann kæm- 

ist á, tæki bæi í ábyrgð, skal jeg að endingu taka fram, að jeg álít að því ætti að fresta 

þangað til sjóðurinn er kominn vel á fót, en þar sem á hinn bóginn naumast mun vera hægt 

að gjöra sjer neina hugmynd um hvernig slíkt mundi reynast, mætti máske fyrst um sinn 

  

láta sjer nægja að taka prestssetur í ábyrgð, til þess með því að fá reynzlu fyrir, 

ar bæi taka ætti í ábyrgð. 

Brjef landshöfðingja fíl amfmannsins yfir Norðuramtinu og Austuramfinu 

um sveitfesti og framfærslu þurfalings. — Með brjefi, dagsettu 7. f. m., hafið þjer, g, jó 

herra amtmaður, sent hingað erindi með fylgiskjölum frá hreppsnefndinni Í
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Þverárhreppi í Húnavatnssýslu, þar sem hún áfrýjar til mín úrskurði yðar, dag. 
settum 28. jan. þ. á, um sveitfesti Guðlaugar nokkurrar Skarphjeðinsdóttur og 
framfærslustyrk henni veittan. 

Ítat þessu skal yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birt- 
ingar, að framan nefndur úrskurður yðar, skal standa óraskaður. 

Úrskurður amtsins. 

»Eptir að hafa meðtekið brjef yðar, herra sýslumaður, dags. 5. þ. m. viðvíkjandi 
sveitfestismáli Guðlangar nokkurrar Skarphjeðinsdóttur, vil jeg eigi draga að leggja úrskurð á 
mál þetta, þar sem hreppsnefnd Þorkelshólshrepps krefst þess, að hreppsnefnd Þverárhrepps 
verði skylduð til að greiða af sveitarsjóði styrk veittan áðurnefndri Guðlaugu Skarphjeðins- 
dóttur vistarárið 1896 til 1897 o. s. frv. 

Hreppsnefnd Þorkelshólshrepps skýrir svo frá málavöxtum: Haustið 1895 varð Guð. 
laug, sem þá var vinnukona í Miðhópi í Þorkelshólshreppi, svo veik á geðsmununum, að al- 
drei mátti yfirgefa hana, því að hún sótti eptir að fara einförum, og það jafnvel þótt hún 
væri Í rúminu. Guðlaug þessi var fædd í næstu sveit, Þverárhreppi, og hafði komið beint 
þaðan í Þorkelshólshrepp og var vistarárið 1895--96 9. dvalarár hennar í hreppnum. Um 
vorið leitaði húsmóðir Guðlaugar því til hreppsnefndar Þverárhrepps og bað hana að ráðstafa 
Guðlaugu og talaði um þetta við þáverandi oddvita hreppsins, og var þá með honum annar 
maður úr hreppsnefndinni. Oddviti sagði henni þá að tilkynna hreppsnefnd Þverárhrepps 
þetta skriflega og gjörði hún það, en hreppsnefndin svaraði því engu, en Í prívatbrjefi færð- 
ist oddvitinn undan að ráðstafa Guðlaugu. Þá leitaði húsmóðir Guðlaugar til hreppsnefndar 
Þorkelshólshrepps, og krafðist að hún ráðstafaði Guðlaugu og fjekk oddvitinn brjef húsmóður- 
iunnr sama dag sem sýslumaðurinn hjelt manntalsþingið í hreppnum. Oddviti Þverárhrepps 
var þá staddur þar og talaði sýslumaður þá um við hann að ráðstafa Guðlaugu, en hann 
neitaði þessu, og því lagði sýslumaður fyrir hreppsnefnd Þorkelshólshrepps að ráðstafa henni. 

Oddviti Þorkelshólshrepps kveðst svo hafa gert ýmsar tilraunir tilað koma Guðlaugu 
fyrir, en það hafi gengið erfitt, því að menn vildu eigi hafa geðveikan kvennmann hjá sjer, 
en um þessar mundir hafi Jóhann bróðir Guðlaugar komið henni fyrir í næstu sýslu og studdi 
þá oddvitinn að því og gekk í ábyrgð fyrir meðgjöf með Guðlaugu, en tilkynning um það, 
að Guðlaugu væri ráðinn fullnaðarverustaður, kom eigi til oddvita fyr en seint um sumarið. 
Með brjefi dags. 5. nóvbr. 1896 tilkynnti oddviti Þorkelshólshrepps hreppsnefndinni í Þverár- 
hreppi þá ráðstöfun á Guðlaugu, að hann hefði ráðið hana til ársveru með meðlagi 1 kr. á 
dag, og skoraði á hana að gefa ábyrgð fyrir meðgjöfinni, en hreppsnefnd Þverárhrepps van- 
rækti að svara þessu brjefi í marga mánuði. Með brjefi dags. 14. marz 1897 tilkynnti odd- 
viti Þorkelshólshrepps, að haun hefði orðið að greiða af sveitarsjóði hreppsins 100 kr. upp í 
meðgjöf með Guðlaugu, og skoraði á hreppsnefnd Þverárhrepps að endurborga þessa upphæð. 
En þar sem hreppsnefnd Þverárhrepps enn vanrækti að svara, þá leitaði oddviti Þorkelshóls- 
hrepps aðstoðar sýslumanns í málíun, og krafðist þess, að hreppsnefnd Þverárhrepps yrði 
skylduð til, að greiða hinar útlögðu 100 krónur, og það, sem síðar yrði að borga með Guð- 
laugu. Síðar meir kemur fram í málinu reikningur yfir dvalarkostnað Guðlangar nm 455 daga 
að upphæð 455 krónur. 

Hreppsnefndin í Þverárhreppi hefur þrátt fyrir ítrekaðar áskoranir eigi fengist til 
þess að gefa yfirlýsingar sínar um það, hvort hún viðurkenndi að (ruðlaug hefði verið 
sveitlæg í Þverárhreppi vorið 1896, eða að Guðlaug hefði verið geðveik, og ber fyrir sig í 
síðasta brjefi sínu, dags. 2. þ. m. að sjer sje ókunnugt um þetta. Þar sem hún sjálf ber
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þetta fram, þá verður að taka þetta trúanlegt, en afleiðingin verður að vera sú, að hún get- 

ur eigi mótmælt þeim staðhæfingum, sem liggja fyrir í málinu um þessi atriði. Það verður 

því að taka framburð oddvitans í Þorkelshólshreppi til greina sem ómótmæltan, enda styðst 

hann við önnur skjöl í málinu og þar á meðal brjef þáverandi sýslumanns í Húnavatnssýslu, 

dags. 8. júní 1897, og hin fyrri brjef hreppsnefndar Þverárhrepps, þar sem henni virðist vera 

fullkunnugt bæði um sveitfesti og geðveiki Guðlaugar þessarar. 

Samkvæmt ómótmæltum upplýsingum frá oddvita Þorkelshólshrepps er Gnðlaug 

fædd í Þverárhreppi og var þar þangað til vorið 1887, er hún fór vistferlum í Þorkelshóls- 

hrepp, þar sem hún dvaldi samfleytt í 9 ár til vors 1896; þetta vor fluttist hún úr hreppn- 

um og því er auðsætt, að hún hefir eigi unnið sjer sveit í Þorkelshólshreppi, og þar sem ekki 

getur komið til mála, að hún hafi uunið sjer sveit annarstaðar, verður að álíta að hún eigi 

sveitfesti í fæðingarhreppi sínum Þverárhreppi. 

Þar sem hreppsnefnd Þverárhrepps heldur eigi hefir getað mótmælt staðhæfingum 

oddvitans í Þorkelshólshreppi um geðveiki Guðlaugar, þá verður að taka þær til greina, enda 

styðjast þær við allt annað, sem kemur fram í málinu, og þar á meðal það, að hreppsnefnd 

Þverárhrepps óskaði þess sjálf, að Guðlaugu væri settur fjárhaldsmaður sumarið 1896, sem eigi 

gat byggst á öðru, en að hreppsnefndinni hafi þá verið fullkunnugt um geðveiki Guðlaugar. 

Það verður því að teljast bein skylda hreppsnefndarinnar í Þorkelshólshreppi að hlýða skipun 

sýslumannsins um að taka Guðlaugu til umönnunar sem þurfaling, og þar sem hreppsnefnd 

Þverárhrepps hefir borið fyrir, að Guðlaug hafi eigi beðið um styrkinn, þá er slíkt fjarstæða 

um geðveikan mann. 

Að því er snertir kröfu Þorkelshólshrepps um endurgjald frá Þverárhreppi, þá ligg- 

ur fyrir bein krafa um endurgjald á 100 kr. í brjefi oddvitans, dags. 8. apríl 1897, og er 

þar einnig krafist að fá það, sem stendur eptir af ársmeðgjöfinni, en þá lá enginn reikningur 

fyrir um ársmeðgjöfina Síðar kemur fram reikningur um meðlag með Guðlaugu í #55 daga 

að upphæð 455 kr. Þessarar upphæðar er eigi beint krafist af Þorkelshólshreppi, en það er 

þó auðsjáanlega meiningin í brjefi oddvitans, dags. 20. des. 1897, og með tilliti til þess, að 

hreppsnefnd Þverárhrepps hefir bæði gefist kostur á að segja álit sitt um upphæð reiknings 
  

ins, og líka látið þetta álit sitt uppi, þá þykir eigi ástæða til þess að vísa kröfunni frá að 

neinu leyti. 
Hreppsnefnd Þverárhrepps ber það fyrir að hún hafi eigi fengið tilkynning um að 

hreppsnefnd Þorkelshólshrepps hefði tekið Guðlaugu til umönnunar, en fyrst og fremst virðist 

hreppsnefnd Þorkelshólshrepps hafa eftir atvikum tilkynnt þetta nægilega snemma, og Í ann- 

an stað verður að álíta það sem fullnægjandi tilkynning, þar sem sýslumaður eftir að hafa 

skorað á oddvita Þverárhrepps, að taka Guðlaugu til umönnunar, og eptir að oddvitinn hafði 

neitað því að hlýðnast, í viðurvist hans lagði fyrir oddvita Þorkelshólshrepps að sjá um Guð. 

laugu, og auk þess hlaut hreppsnefnd Þverárhrepps, sem með auðsjáanlegri athygli hefir fylgt 

ráðstöfunum á Guðlaugu í öllu, að vera fullkunnugt um alla meðferð á henni. 

Meðlagið með Guðlaugu, sem er 1 kr. á dag, eralls eigi ósanngjarnt, þegar tekið er 

tillit til geðveiki hennar. En það sem er eigi rjett hjá hreppsnefnd Þorkelshólshrepps, er að 

hún hefir eigi hirt um að koma eigum þurfalingsins í peninga og verja þeim til meðlags 

með honum, en hins vegar má færa það til afsökunar að hún mátti eptir atvikum ætla, að 

ráðstafanir hennar væru að eins til bráðabyrgða og að hreppsnefnd Þverárhrepps, sem var á 

næstu grösum, mundi þá og þegar taka þurfalinginn til umönnunar, enda gat það verið, að 

  

hreppsnefnd Þverárhrepps hefði heldur viljað annast um þetta. Það hefir verið lagt fyrir 

hreppsnefnd Þverárhrepps, hvort hún vildi að hreppsnefnd Þorkelshólshrepps kæmi eigum 

Guðlaugar í peninga og borgaði þá upp í meðlag Guðlaugar, en hún hefir enga kröfu gjört 
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til slíks, þykir því eigi ástæða til að skylda hreppsnefnd Þorkelshólshrepps til slíks, heldur 

verði framfærsluhreppurinn að gjöra það, eptir því sem honum þykir við eiga. 

Oddviti Þorkelshólshrepps hefir gefið skýrslu um eigur Guðlaugar, eptir því sem 

hann hefir getað fengið upplýsingar um, og eptir að hreppsnefnd Þverárhrepps hefir haft 
tækifæri til að láta uppi álit sitt um þetta atriði, verður eigi álitið að neitt af eigum Guð. 
laugar hafi misfarist frá því að hún var tekin til umönnunar af Þorkelshólshreppi, og í ann- 
an stað hafa með því fengist fullnægjandi upplýsingar um það, að eigurnar voru svo litlar 
að þær hefðu lítið hrokkið til framfæris Guðlaugu í veikindum hennar, eins og sýslumaður á 
sínum tíma aflaði sjer upplýsinga um, er hann lagði fyrir hreppsnefnd Þorkelshólshrepps að 

sjá um Guðlaugu. 

Af meðlaginu 455 kr. hafa verið greiddar 30 kr. af eigum Guðlaugar og 5 kr. af 

bræðrum hennar, og stendur þá eptir 420 kr. 

Samkvæmt framanrituðu er hreppsnefnd Þverárhrepps hjermeð gjört að skyldu að 
borga þessar eptirstöðvar að upphæð 420 kr. sem meðlag með Guðlaugu Skarphjeðinsdóttur 
til sveitarsjóðs Þorkelshólshrepps. 

Það er vítavert í máli þessu, að hreppsnefnd Þverárhrepps dró að svara brjefi odd- 

vitans í Þorkelshólshreppi, dags. 5. nóvbr. 1896, um nærri 5 mánuði, án þess að hún hafi í 
nokkru rjettlætt þennan drátt, og ennfremur er það vítavert af hreppsnefnd Þverárhrepps, að 
hún hefir eigi látið í tje upplýsingar í þessu máli, sem heimtaðar hafa verið af henni og sem 

henni annaðhvort hefir verið fullkunnugt um, eða að minnsta kosti mjög auðvelt að atla sjer€. 

Almenn reglugjörð 

um fjallskil fyrir Vestur-Skaptafellssýslu. 

Amtsráðið í Suðuramtinu 

gjörir kunnugt: Samkvæmt lögum 22. marz 1890, um löggiltar reglugjörðir 
sýslunefnda, og lögum 24. nóvbr. 1893, um breyting á fyrnefndum lögum, 22. 

marz 1890, er hjermeð staðfest og löggilt eptirfylgjandi 

Almenn reglugjörð 

um fjallskal fyrir Vestur-Skaptafellssýslu, 

sem samin er af sýslunefndinni í tjeðri sýslu, og skal reglugjörðin öðlast gildi 

1. septbr. 1899. 

1. Um upprekstur og notkun afrjettar. 

1. gr. 

Allur geldur sauðfjenaður, trippi og stóðhross skal á afrjett komið þegar 

8 vikur eru af sumri, nema ótíð eða gróðurleysi banni, en lömb og dilkær viku 

eptir fráfærur, enda sje þá venjulegum grenjaleitum lokið. Reka skal í afrjett 

miðja, nema afrjettareigandi eða hreppsnefnd hafi öðruvísi mælt fyrir. Heima- 

lönd þau er heimild er fyrir að nota til upprekstra, skal í þeim efnum, er að 

fjallskilum lúta skoða sem afrjetti, enda sjeu þau notuð á þann hátt af fleirum 

en landeigendum sjálfum. Um eignartakmörk afrjetta og heimalanda fer að öðru 

leyti eptir því, er lög ákveða.



101 

2, gr. 
Nu vill eigandi eða umrådamadur jarðar nota heimaland sitt til upp- 

rekstra fyrir sjálfan sig eða aðra og skal hann fá til þess leyfi hreppsnefndar, 

er jafnframt kveður á, hve margt upprekstrarfje hann má taka í land sitt. 

Synji hreppsnefnd um leyfið, má bera málið upp fyrir sýslunefndinni, er leggur 

endilegan úrskurð á. En sje landeigandi óánægður með tölu þess fjár, er hon. 

um er leyfður upprekstur fyrir í heimalandi sínu, getur hann krafizt ítölu, er þá 

skal framkvæmd af dómkvöddum mönnum og eiður unninn að. 

Kostnaður við itöluna greiðist úr hreppssjóði, ef hún gengur nefndinni á 

móti, en ella af beiðandanum. -- Hver sá, er notar heimaland sitt til upprekst- 

urs án þess heimild sje fengin til þess á þann hátt, er hjer segir, eða tekur 

fleira upprekstrarfje í land sitt, en heimild er fyrir, skal sæta sektum eptir 

þessari reglugjörð. 

3. gr. 

Nú liggja saman heimalönd hreppa, er ætla má að notuð verði til upp- 

rekstra eða sumarbeitar fyrir geldfje og skulu þá hlutaðeigandi hreppsnefndir 

sameiginlega gjöra ákvarðanir um notkun þeirra, svo og um smalanir og önn- 

ur fjárskil. 

4. gr. 

Fráfæring skal sitja í 3 sólarhringa heima eða í upprekstrarlandi. 

Tamin hross má eigi reka í afrjett, nema hreppsnefnd leyfi. — Mannýg 

ar nautkindur má alls eigi í afrjett reka og varðar 20— 100 kr. sekt, ef gjört er, 

auk skaðabóta. Rjett er hreppsnefnd að láta handsama á kostnað eiganda slík. 

ar nautkindur og færa heim til hans, ef reknar hafa verið í afrjett. 

ð. gr. 

Nú rennur fje úr afrjett að sumri til, svo spillir engjum og málnytu, og 

geta þá búendur þeir, er hlut eiga að, borið sigupp um það við hreppsnefndina, er 

þá getur ákveðið dag, er reka skal fjeð til afrjettar og kvatt til nágranna. 

Það er skylda þeirra, er næstir búa afrjetti, að varna því eptir föngum, að at- 

rjettarfje renni að sumri til fram í búfjárhaga. 

6. gr. 

Hver sá, er tekur upprekstrar-fjenað til hagagöngu, skal skyldur til að 

gefa hreppsnefnd sinni, ef hún óskar þess, skriflega skýrslu um það á hverju 

vori, hve margt fje hann hefir tekið og at hverjum, svo og hve margra göngu- 

manna hann eigi von frá fjáreigendum. 

ll. Um fjármörk 

í. gr. 

Sjerhver fjáreigandi skal hafa glöggt eyrnamark á fje sínu. Hafa má 

auk þess brennimörk eða önnur glögg og skýlaus einkenni, et mark verður 

óglöggt. 

g
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8. gr. 

Almenna markaskrå fyrir sysluna skal semja 10. hvert år og skal hun 
prentuð á kostnað sýslusjóðs. Fyrir prentun marks í skránni greiði hver mark- 

eigandi 50 aura í hvert sinn, er renna í sýslusjóð. 

9. gr. 

Nú vill einhver taka upp nýtt sauðfjármark og skal hann þá tilkynna 

það fyrir 20. júní oddvita hreppsnefndarinnar, en oddvitar hreppsnefndanna 

sendi fyrir júlílok ár hvert til sýslumanns skrá yfir nýupptekin mörk í hreppn- 

um og birtir hann þau í opinberu blaði. Hinar sömu reglur gilda og fyrir þá, 

er flytja nýtt mark inn í sýsluna. Fyrir mörk, er þannig eru upptekin eða 

flutt inn, skal greiða 1 kr. til sýslusjóðs. 

10. gr. 

Eigi má í sýslunni marka neinn fjenað undir önnur eyrnamörk, en þau, 

er auglýst eru á þann hátt er segir í 8. og 9. gr.  Vanræki markeigandi að 

auglýsa mark sitt á fyrirskipaðan hátt, skal rjettarstjóri og hreppsnefnd, þegar 

til rjetta kemur, fara með fjenað hans, sem óskilafje; sanni eigandi að eyrna- 

markið sje hans, skal afhenda honum fjeð gegn því, að hann greiði hið ákveðna 

gjald fyrir auglýsing marksins. Ef hann hefir áit markið eða tekið það upp áð- 

ur en safnað var til markaskrár eða af ásettu ráði vanrækt að skýra frá því 

eptir 9, gr., skal hann að auki sæta sektum eptir þessari reglugjörð. 

Ill. Um fjallgöngur. 

11. gr. 

Þrennar skulu löggöngur á hverju hausti. Låggångur skulu byrja í 

hverju afrjettarfjelagi um sig þá daga, er venja er til. Nú þykir hreppsnefnd 
ástæða til, að skipa göngur fyr en venjulegt er, vegna fjármarkaða eða ískyggi- 

legs tíðarfars eða af öðrum ástæðum og skal hún þá kveðja búendur í hreppn- 

um til fundar og bera þessa fyrirskipun undir atkvæði þeirra. Samþykki meiri 
hluti fundarmanna fyrirskipun nefndarinnar, skulu allir, er fjallskil eiga að gjöra 

í því fjelagi, skyldir að hlýða henni. 

12. gr. 

Með gönguseðlum skal hreppsnefnd kveðja menn fyrirfram til hverrar 

fjallgöngu og skulu þeir sendir bæ frá bæ um afrjettarfjelagið með nægum fyr- 

irvara. I gönguseðlunum skal hreppsnefnd tilgreina hverjir leggja skuli menn 

á hvert afrjettarsvæði, nefna til gangnaforingja, svo og þá er sækja eiga fje í 

utanhreppsrjettir. Skipa má hreppsnefnd aukagöngur, þegar hún álítur nauð- 

synlegt eða aðalgöngur hafa misheppnast. 

13, gr. 

Enginn fjáreigandi, sem löglega er sjálfs sín, getur skorazt undan að 

gjöra fjallskil í löggöngum þeim, er hjer eru ákveðnar, eptir niðurjöfnun hrepps-
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nefndar.  Bágstöddum einyrkjum og heilsulitlum má hreppsnefnd veita undan- 

þágu frá einni eða tveim göngum. 

14. gr. 

Hver sá, er óhlýðnast fyrirskipan hreppsnefndar um að gjöra fjallskil í 
einhverri af þessum löggöngum, eða sendir þann mann í göngu, er leitarforingi 

og meiri hluti leitarmanna álíta eigi liðgengan eða svo illa útbúinn að klæðn- 

aði, reiðskjóta eða öðru, að hann sje óhæfur í gönguna, skal sæta sektum frá 

5—50 kr. og að auki borga í sveitarsjóð skaðabætur fyrir gangnarof, eptir mati 

2 óvilhallra manna, er sýslumaður útnefndir. 

  

15. gr. 

Gangnaforinginn á hverju afrjettarsvæði um sig skal skipa fyrir um, 

hvernig göngunum skal haga og hafa alla stjórn á þeim. Hann skal sjá um að 

fjársöfnin sjeu rekin til rjettar í góðri reglu og kveðja menn til að gæta safns- 

ins, til þess er það er afhent vöktunarmönnum eða rjettarstjóra.  Gangnamenn 

eru skyldir að hlýða gangnaforingjanum meðan á leitinni stendur, og til þess 

er safnið er afhent við aðalrjett og varðar óhlýðni sektum. 
Gjöri gangnaforingi sig sekan í hirðuleysi eða óreglu, skal hann sæta 

sektum. 

16. gr. 

Þar sem afrjettir tveggja eða fleiri hreppa liggja saman, svo að eigi 

skilja jöklar, stórár eða sandauðnir, er það skylda hreppsnefndanna, að láta 

göngurnar í þá afrjetti fara fram jafnhliða. Skulu gangnaforingjarnir skyldir 

til að haga göngunum svo, að leitarmenn, er næstir eru afrjettamótum, nái sam- 

an í leitinni og að samhliða sjeu smalaðar báðar afrjettir. — Rísi ágreiningur 

af þessu milli hreppsnefnda, sker sýslunefndin úr, eða oddviti hennar til 

bráðabirgðar. 

17. gr. 

Þar er hver maður skyldur að gjöra fjallskil, er hann notar afrjett eða 

upprekstrarland. Noti hann afrjett utan þess sveitafjelags, er hann er búsettur 

í, getur þó hreppsnefndin í því sveitarfjelagi, er fjáreigandi er búsettur Í, gjört 
honum þar hálf fjallskil, til móts við aðra fjáreigendur í fjelaginu, ef nefndin 

álítur að afrjettin verði að öðrum kosti eigi vel smöluð. 

IQ
 

Es
 

18. gr. 

Hreppsaefndir skulu sjá um, að byggð sjeu hentug skýli fyrir gangna- 

menn, þar sem þess er þörf og má greiða kostnað þann, er af því leiðir úr 

sveitarsjóði. 

19, gr. 

Heimilt skal hreppsnefnd ef hún álítur þess þörf, að fyrirskipa göngu á 

afrjett að vori til, til þess að smala geldfje til rúningar. Hið sama gildir og að 

því er snertir smölun til fráfærna. Skal hreppsnefndin skipa fyrir um tilhögun 

á þessum göngum og um skil á fje því, er finnst.
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IV. Um smölun heimalanda, 

20. gr. 

Hreppsnefnd getur fyrirskipað almenna smölun geldfjár á vorin til rún- 
ingar og sömuleiðis almenna smölun til fráfærna. 

91 21. gr. 
Fje það, er kemur fyrir fjarri eiganda eptir rúningartíma eða fráfærur, 

ef það er fje í ull eða ómörkuð lömb, er finnandi skyldur að handsama, ef hann 
getur, og skal hann rýja það, er í ull er, að því leyti hægt er, og marka lömb 
undir eyrnamark móður. Hann skal gjöra eiganda glögga grein fyrir og fyrir 
ómak sitt ber honum þóknun, er hreppsnefnd ákveður. 

22. gr. 

Hver maður, sem jörð hefir til ábúðar eða umráða skal skyldur til að 
smala vandlega heimaland sitt á haustum, svo opt sem hreppsnefnd fyrirskipar 
og það eins þótt hann eigi þar ekki fjárvon sjálfur. 

fanræki nokkur að smala heimaland sitt, getur hreppsnefnd látið smala 

það á kostnað hans, og greiðir hann þá að auki sekt, sem fyrir gangnarof 

eptir 14, gr. 

23, gr. 

Hreppsnefndin skal skipa fyrir um reglulegar göngur í heimalöndum, 

með samlögum búenda eptir því sem bezt hagar á hverjum stað. Allan þann 

fjenað, er eigi tilheyrir þeim er land á, skal skilvíslega reka til rjettar þeirrar, 

er það á að ganga til. 

24. gr. 

Hreppsnefndin skal hafa eptirlit með að heimalönd sjeu smöluð eptir 

rjettir á haustin og getur fyrirskipað almennar smalanir sama dag víku um all- 

an hreppinn. Skulu þá rekstrar ganga eptir töfludrætti bæ frá bæ, nema 

hreppsnefnd álíti annað haganlegra. 

25. gr. 

Skyldur er hver búandi að hirða fje það, er finnst í landi hans, eptir að 
almennum smölunum er lokið, og reka til næsta bæjar á þeirri leið, er það á 

að ganga. 

26. gr. 

Fjárrekstrar, er ganga eiga bæ frá bæ, skulu áfram halda tafarlaust. 

Sleppi nokkur fjárreksti, tefji hann að óþörfu eða beiti illri meðferð við fjeð, 
skal hann sæta sektum. 

V. Um rjettir og rjettahöld. 

21. gr. 

Almenningsrjettir og lögrjettir skulu halda sjer, þær er nú eru. Vilji 

hreppsnefnd gjöra breyting á þessum rjettum er henni það heimilt, ef meiri 

hluti búenda í afrjettarfjelaginu er þvi samþykkur og sýslunefndin veitir leyfi 
til þess.
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Hinar sömu reglur gilda og að því er snertir, hverja afrjett og heima- 

lönd smala skuli til hverrar rjettar. 

28. gr. 

Allir búendur eru skyldir að vinna að byggingu og viðhaldi rjetta, eptir 

því er hreppsnefnd fyrirskipar. Nægilegt dilksrúm skal hver búandi hafa og 

skal hreppsnefnd sjá um, að rjett og dilkar sjeu í góðu standi kveldinu fyrir 

hvern rjettardag og láta á kostnað þeirra, er hlut eiga að, bæta úr því, er á- 

fátt kann að vera. 

Hrossarjett fylgi hverri lögrjett, þar sem þört er á, svo og dilkar fyrir 

utanhreppsfje, er hlutaðeigandi hreppar byggja og halda við. 

29. gr. 

Hreppsnefnd skipar rjettarstjóra, er hafa skal umsjón yfir fjárdrætti og 

skilum öllum í rjettinni, og skipa fyrir um öll störf, og getur hún ákveðið hon- 

um þóknun fyrir starf sitt, er greiða má úr sveitarsjóði. Hann skal vera kom- 

inn til rjettar í tæka tíð. — Óhlýðni við skipanir rjettarstjóra varðar sektum. 

Hverjum þeim manni, sem með hávaða, áflogum eða fyrir drykkjuskap truflar 

eða hindrar rjettarstörfin, getur hann vísað burt úr rjettinni og varðar slíkt 

sektum fyrir þann, er í hlut á. 

30. gr. 

Rjettarstjórinn skal skipa tvo áreiðanlega markglögga menn til að rann- 

saka fje það, er dregið hefir verið í utanhreppsdilka, áður en það er rekið frá 

rjettinni. — Enginn má hleypa út úr dilk, ríema rjettarstjóri leyfi, enda sje þá 

allt fje í rjett komið. 
Rjettarstjóri skal sjá um, að mönnum sje gefinn kostur á að láta mæð- 

ur helga sjer ómerkinga. — Hann skal kveðja menn til að skoða úrgang Í öll- 

um rjettum og eptir hina síðustu rjett skrifa upp lýsing á óskilafje og birta í 
næstu hreppum, að því leyti kostur er á. — Hann skal, að því leyti þörf er á, 

koma útrtiningi fyrir í gæzlu milli rjetta og eptir síðustu rjett til þess sala 

fer fram. 

31. gr. 
I eda vid almenna fjárrjett má enginn blóðmarka kind. 

VI. Um óskilafje, eptirleitir o. fl. 

32. gr. 

Þegar lokið er síðustu rjett, skal rjettarstjóri senda hreppstjóra lýsing á 
því fje, sem í óskilum er og skal hreppstjóri gjöra ráðstafanir um sölu á því og 

auglýsa hana með hæfilegum fyrirvara. Hreppstjóri skal nákvæmlega rannsaka 

við votta, hvort óskilafje er rjett lýst. Óskilafje, er finnast kann eftir rjettir, 
skal afhent hreppstjóra og gjörir hann ráðstafanir um sölu á þvi. 

33. gr. 

Fyrir lok hvers árs sendir hreppstjóri til þess manns, er sýslunefnd til- 
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nefnir, greinilega lýsing á öllu óskilafje, er selt hefir verið í hreppnum, en hann 
sendir skrá yfir seldan óskilafjenað í sýslunni til birtingar í opinberu blaði. 
Andvirði þess fjár, er enginn hefir fyrir septemberlok næstan á eptir helgað 
sjer, fellur í sveitarsjóð. 

34, gr. 
Um ómerkinga fer eptir Jónsbókar landsleigubáli 49.1 

35. gr. 
Nú vilja menn gjöra eptirleit þegar lokið er hinum almennu löggöngum 

og skulu þeir fá til þess leyfi hreppsnefndar. Fje það, sem finnst í eptirleitum, 
skal virða af 2 óvilhöllum mönnum, er hreppsnefnd kveður til þess. Borgun 
fyrir eptirleitafje má eigi fara fram úr !/s af andvirði fullorðins fjár, en 1/2 af 
lömbum. Skyldir eru landeigendur að bjarga fje úr ógöngum, ef hægt er. 
Bjarglaun fyrir fje, er náð hefir verið úr ógöngum ákveður hreppsnefnd eptir 
atvikum. 

Fyrir fje, sem finnst í heimalöndum eptir söfn, borgast enginn gangnatollur, 

VII. Um framkvæmd reglugjörðarinnar. 

36. gr. 
Sýslunefndin hefir á hendi yfirstjórn allra fjallskilamála í sýslunni. Und- 

ir hennar úrskurð má skjóta sjerhverjum ágreiningi, er rísa kann út af þessari 
reglugjörð, að svo miklu leyti hann eigi heyrir undir dómsúrslit. Oddviti sýslu- 
nefndarinnar getur til bráðabirgðar skorið úr öllum þeim málum, er undir nefnd- 
ina eru borin, ef hlutaðeiendur óska þess. Enginn getur með áfrýjun til sýslu- 
nefndar skotið sjer undan hlýðni við þá fyrirskipan, er hann kærir yfir. 

31. gr. 
Hreppsnefndirnar hafa á hendi framkvæmd reglugjörðarinnar í hinum 

einstöku atriðum. Það er skylda hreppsnefndanna að fylgja nákvæmlega fyrir- 
mælum reglugjörðarinnar og hafa strangt eptirlit með að hún sje eigi brotin. -- 
Um þau atriði viðvíkjandi framkvæmd reglugjörðarinnar, er sjerstakleg eru fyr- 
ir hvern hrepp, eða hvert afrjettarfjelag, getur hreppsnefnd með ráði búenda 
samið fastar almennar reglur og lagt þær undir samþykki sýslunefndar. Þær 
reglur mega eigi fara í bága við þessa reglugjörð nje raska rjettahöldum eða 
fjárskilum hreppa milli í sýslunni. Um fjárleitir í Skaptáreldhrauninu, skulu 
oddvitarnir í Kirkjubæjar- Leiðvallar- og Skaptártunguhreppum gjöra nánari 
fyrirskipanir í samræmi víð þessa reglugjörð. 

1) Nú villast dilkar (ómarkaðir, sem móðir mörkuð eigi ber vitni um) í rjett, — — -- 
þá skal bóndi sá, er rjettina varðveitir sýna grönnum sínum dilka þá, áður hann leggur sitt 
mark á (að síðustu rjett) og eignast hann þá. En ef þaðan af ganga dilkar ómerktir, þá má svo 
gjöra hver maður í sínu landi, hvar sem þeir kunna fram að koma, sá er sauði á. — Nú 
finnur maður fje ómarkað í almenningi eptir síðustu rjett, það, sem móðir mörkuð ber eigi 
vitni um, þá eignast sá það fje, er finnur.
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38, gr. 18 

Heimilt er hreppsnefnd að fela einum eða tveim kjörnum mönnum úr 

sínum flokki allar framkvæmdir í fjallskilamálum, er hreppsnefndin eptir þess- 

ari reglugjörð hefir á hendi. 

39. gr. 

Brot gegn þessari reglugjörð varða, þar sem ekki er annað sjerstaklega 

ákveðið, sektum frá 2—100 kr., er renna í sveitarsjóð. 
Með mál, er af slíkum brotum rísa, skal farið sem almenn lögreglumál. 

Amtsráð Suðuramtsins, Reykjavík, 6. dag júlím. 1899. 

J. Havsteen. 

Reglugjörð 79 

fyrir Austur-Barðastrandarsýslu um fjallskil, eyðing refa o. fl. 

Amtsráðið í Vesturamtinu 

gjörir kunnugt: Samkvæmt lögum 22. marz 1890, um löggiltar reglugjörðir 

sýslunefnda, og lögum 24. nóvbr. 1893, um breyting á fyrnefndum lögum, 22. 
marz 1890, er hjermeð staðfest og löggilt eptirfylgjandi 

Reglugjörð 

fyrir Austurbarðastrandarsýslu um fjallskil, eyðingu refa o. fl, 

sem samin er af sýslunefndinni í nefndri sýslu, og skal reglugjörðin öðlast gildi 

1. september 1899. 

I. Stjórn. 

1. gr. 

Málefni þau, sem þessi reglugjörð á við, standa undir umsjón og fram- 

kvæmd hreppsnefndanna í Austurbarðastrandarsýslu, hverrar Í sínum hreppi. 

Þær eiga að gæta þess, að reglugjörðinni sje hlýtt, og að þeir, sem brjóta móti 

henni, verði kærðir. 

2, gr. 

Sýslunefnd Austurbarðastrandarsýslu hefir yfirstjórn alla. Til hennar 

má skjóta öllum úrskurðum og ráðstöfunum hreppsnefndanna. Þó verður sjer- 

hver þegar að hlýða fyrirskipunum hreppsnefndarinnar, hvort sem hann áfrýj- 

ar þeim eða ekki, en álíti sýslunefnd að honum hafi verið órjettur gjör og hann 

hatt skaða af, ákveður hún honum sanngjarnar bætur úr sveitarsjóði. 

Il. Um sauðfjármörk og markaskrár. 

3. gr. 

Hata skal sjerstakt brennimark fyrir hvern hrepp i syslunni, og skal 

brennimerkja með því allar hyrndar kindur á vinstra horni. Hreppsnefnd skal 

sjá um, að til sjeu að minnsta kosti ö slík brennimörk í hverjum hreppi, er
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hreppsbúar fái lánuð endurgjaldslaust.  Brennimörkin má borga með fje úr 
sveitarsjóði 

Brennimörkin skulu vera þannig: 

Fyrir Geiradalshrepp B 1. 

Fyrir Reykhólahrepp B 2. 

Fyrir Gufudalshrepp B 3. 

Fyrir Múlahrepp B 4. 
Fyrir Flateyjarhrepp B 5. 

4. gr. 

Sjerhver fjáreigandi skal hafa greinilegt mark á fje sínu. Enginn má 
hafa afeyrt, nje fleiri en tvö mörk í einu. Nú eignast maður kind, er hann fær 
eigi markað undir sitt mark, skal hann þá brennimerkja hana á hægra horni 
með sínu eigin brennimarki, et hyrnd er, en sje hún kollótt, skalhann færa svo 
nærri sínu marki, sem unnt er, og festa spjald eða klæði með fangamarki 
sínu í eyrun. 

5. gr. 
Markaskrá fyrir sýsluna skal endurprenta svo opt, sem sýslunefndinni 

þykir þörf á. Skipar sýslunefndin fyrir um undirbúning og samning á marka- 
skránni, og lætur síðan prenta hana á kostnað sýslusjóðs. Skylt er hverjum 
markeiganda að láta prenta mark sitt, þegar markaskrá er prentuð. 

6. gr. 
Nú vill einhver taka upp fjármark, og skal hann þá tilkynna það hrepps- 

nefndaroddvitunum í aðliggjandi hreppum sýslunnar, er iunfærir það í marka- 
skrá sína. Enginn má taka upp mark, sem annar sýslubúi hefir. Sá, sem 
tekur upp nýtt mark, greiði þar fyrir eina krónu til oddvita hreppsins, er apt- 
ur greiðir hana í sýslusjóð. Breyting á marki er sama og nýtt mark. 

í. gr. 
Nú flytur markeigandi inn í sýsluna, skal hann þá tilkynna mark sitt á 

þann hátt, sem segir í 6. gr. Eigi hann sammerkt við nokkurn í sýslunni, skal 
hann þá leggja niður það mark, ella semja við hlutaðeiganda um notkun þess. 

III. Um fráfærur og rekstur geldfjár til fjalla. 

8. gr. 
Enginn má tæra ám frá, nema í góðu veðri. Skulu lömb setin eigi 

skemur en 3 sólarhringa í heimahögum. Enginn má kefla lömb. 

9. gr. 
Hver maður skal reka allt geldfje sitt til fjalla að vorinu, Í eigið land, 

ef til er, ella fái hann sjer upprekstur.  Upprekstrartollur skal vera 5 aurar 
fyrir lamb og 8 aurar fyrir fullorðna kind og 2 kr. fyrir hross, ef eigi er öðru. 
vÍsi umsamið. Gjalddagi á þessu er 31, okt. ”
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10. gr. 

Nú búa tveir eða fleiri saman á jörðu, og þykir einhverjum meðbúandi 

sinn, eða eigandi, hafa ofskipað beitarland jarðarinnar, hefir hann þá rjett til á 

sinn kostnað að krefjast ítölu í landið, er skal gjörð af úttektarmönnum hrepps- 

ins, eða ef þeir forfalla vegna ekki geta framkvæmt hana, þá af mönnum, er 

sýslumaður útnefnir. Skulu þeir meta, hve mikill fjenaður megi vera í beitilandi 

jarðarinnar, svo að ekki sje ofskipað. Sá, sem er óánægður með itölu, getur kraf- 

izt yfirítölu eptir reglum þeim, sem gilda um yfirúttekt. Ítölu skal hlíta þann- 

ig, að hverju jarðarhundraði álízt fylgja tiltölulegur hluti beitarlandsins. Þó er 

landið því að eins ofbeitt, að í beitarlandi allrar jarðarinnar til samans gangi 

meiri fjenaður, en vera má eptir ítölunni. Sá, sem ekki hlítir ítölu, greiðir 

sektir samkvæmt reglugjörðinni. 

Sama rjett til að krefjast ítölu hefir nágranni, ef honum þykir land ná. 

búa síns ofskipað. Sömuleiðis skal hreppsnefnd láta gjöra ítölu í allt beitarland 

hreppsins, ef helmingur ábúanda krefst þess, og greiðist þá kostnaðurinn víð Í- 

töluna úr sveitarsjóði. 

IV. Um fjallskil. 

il. gr. 

Tvennar skulu fjallleitir á hausti. Hinar fyrri skulu byrja mánudag i 

22, viku sumars, nema hreppsnefnd mæli öðruvísi fyrir. Svo getur og hrepps- 

nefnd skipað eptirleitir eina eða fleiri, ef þurfa þykir. Allt fje úr fjallleitum 

skal rekið til rjettar. 

12, gr. 

„Sjerhver ábúandi er skyldur til að gjöra fjallskil fyrir fje sitt, hjúa sinna, 

lausamanna og húsmanna, sem á hans vegum eru, og ennfremur fyrir fje því, 

sem hann hefir tekið til uppreskturs úr öðrum hreppum. 

13, gr. 

Hreppsnefndin skal å åri hverju skipa fyrir um fjallgöngur og allt, sem 

þar að lýtur. Skal hún birta skipanir sínar með nægum fyrirvara. Falið get- 

ur nefndin einum eða fleiri úr sínum flokki að stjórna fjallskilum. Við niður- 

Jöfnunina skal einungis haft tillit til fjárfjölda. Hreppsnefndin skal kjósa svo 

marga leitarforingja, sem þörf er á, til að stjórna göngunum, og getur enginn 

skorazt undan því, enda þótt hann sitji ekki í hreppsnefnd. 

14, gr. 
Sjerhver sá, sem er óáuægður með fjallskilaniðurjöfnun, skal ekki síðar 

en á næstu hausthreppaskilum kæra slíkt skriflega fyrir hreppsnefndinni, og er 

nefndin skyld til að hafa svarað kærunni innan mánaðar frá því, er kært var. 

Skotið getur kærandi málinu til sýslunefndar, enda hafi hann gjört það fyrir 

lok þess árs. 

15. gr. 

Skylt er hverjum þeim, er fjallskil á að gjöra, að hlýðnast tafarlaust 
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skipunum hreppsnefndarinnar, og það allt að einu, þótt hann sje óánægður með 

þær og ætli að kæra þær. Nú vanrækir einhver að gjöra fjallskil, og skal þá 

hreppsnefndin eða leitarforinginn kaupa menn og hesta á hans kostnað, svo 

fjallskilaskyldu hans sje fullnægt. 

V. Um rjettarhöld og meðferð á óskilafje. 

16. gr. 

Þessar eru lögrjettir: 

Í Geirdalshreppi í Gautsdal. 
Í Reykhólahreppi á Kinnarstöðum. 

I Gufudalshreppi hjá Djúpafjarðarbotni og Kollafjarðarbotni. 

Í Múlahreppi við Axlir hvorartveggju. 

Skal úr fyrri göngum rjettað þessa daga: 

Í Gautsdalsrjett fyrsta leitardag. 
Í Kinnarstaðarjett miðvikudag næstan eptir. 

Í Djúpadalsrjett þriðjudag i 22. viku sumars. 
Í Kollafjarðarrjett mánudag í 22. viku sumars. 

Í Axlarrjett eystri mánudag í 22. viku sumars. 

Í Axlarrjett vestri þriðjudag í 22. viku sumars. 

17. gr. 

Skyldir eru landeigendur og ábúendur að leyfa rjettarstæði og rjettar- 

byggingu. Valdi rjettarbygging usla á engjum, er rjett að endurgjalda það af 

viðkomandi sveitarsjóði í eitt skipti fyrir öll, eptir mati tveggja óvilhallra manna. 

Nefnir hreppsnefnd til annan, en ábúandi hinn. Komi þeim ekki ásamt, skulu 
þeir kjósa hinn þriðja. Ræður afl atkvæða um endurgjaldið.  Jarðarábúandinn 
hefir engin umráð yfir rjettinni að undanskildum sínum eigin dilk. 

18. gr. 

Rjett å ad vera å sem haganlegustum stað, og svo gjörð: 

a. Að almenningur sje nógu stór. 

b. Að sjerhver búandi hafi nógu stórt dilkrúm fyrir allt afrjettarfje af 

heimili sínu. 
c. Að nógu stórt dilkrúm sje til fyrir allt utanhreppsfje. 

Skal hver hreppur eiga þar dilkrúm, er hann á fjárveon og kosta 

það sjálfur, nema öðruvísi sje um samið milli hlutaðeigandi hrepps- 

nefnda. 

d. Að dilkur sje til fyrir sölufje, ef hreppsnefnd álítur þess þörf. 

ce. Að allir veggir rjettarinnar og dilkanna sjéu traustir og stöðugir, 

og svo háir hvervetna, að engin sauðkind geti stokkið upp á þá. 
Hreppsnefnd skipar að öðru leyti fyrir um rjettarbyggingu og árlegt 

viðhald. Ábúendur skulu skyldir til að kosta rjettarbyggingu og áðgjörð. Nú 
vanrækir einhver að vinna að rjettarbyggingu eða aðgjörð, skal þá hreppsnefnd 

tafarlaust kaupa menn á hans kostnað, til að gjöra verkið.
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19, gr. 

Oddviti er rjettarstjóri, nema hann skipi annan. Hver ábúandi er skyld- 

ugur til að vera rjettarstjóri eitt ár í senn, ef honum er skipað. Rjettarstjóri 

skal stýra rjettarhaldinu svo alt gangi sem greiðast og með sem beætri reglu. 

Hann skal nefna tvo fjárglögga menn til að skoða í dilkana áður út er hleypt. 

sjá um eptir föngum að lambsmæður helgi sjer ómerkinga og mýjetninga og 

að síðustu töfludraga úrtíning allan. Enginn má marka fje í lögrjett, nema með 

leyfi rjettarstjóra. 

Allir, sem við rjettarhaldið eru, skulu hlýða rjettarstjóra í öllu, því er 

góða reglu og gott skipulag snertir. 

20. gr. 

Markkalið og mýjetið fje, sem ekki þekkist, má selja að afloknu rjettar- 

haldi. Hið annað óskilafje skal skoða uákvæmlega og senda glögga lýsingu af 

því í næstu hreppa á alla vegu, svo fljótt sem unnt er. Hreppsnefndin skal 

koma óskilafjenu í gæzlu og er hver búandi skyldur að hafa þann starfa á hendi 

i 3 ár í röð, ef hreppsnefnd krefur og honum er það mögulegt. 

Gæglukaup skal vera 4 aurar um sólarhring fyrir kind hverja. Það fje, 

sem eigendur ekki hafa helgað sjer, skal selt við opinbert uppboð eptir 14 daga 

frá síðari fjallleit. 
21. gr. 

Skylt er hverjum manni að greiða sem bezt fyrir fje annara, þar til 

heyrir að reka heimtufje bæ frá bæ og handsama þær kindur, er slangra sam- 

an við heimtufje, og koma þeim til skila, annaðhvort til eiganda eða þess manns, 

sem geymir óskilafjenað. Hver, sem gerir sig sekan í skeytingarlausri og harð- 

ýðgislegri meðferð á heimtufje, þar með talið, að svelta það inni, reka það 

óþyrmilega eða týna því, skal kærður til hegningar. 

22. gr. 

Fjallafje, sem finnst eptir að búið er að selja óskilafje, skal rekið til 

oddvita, er lætur reka það til eiganda, sje hann eigi langt burtu, ella selja það 

við opinbert uppboð. Allan kostnað greiðir eigandi fjárins, áður en það er af- 

hent. Þó getur finnandi rekið slíkt fje til eiganda, eða gætt þess, allt á kostn- 

að hans, ef slíkt yrði álitið haganlegra. 

23. gr. 

Fyrir lok nóvembermánaðar skal hreppsnefnd hver senda oddvita sýslu- 

nefndarinnar skýrslu yfir seldar óskilakindur í breppnum, með mörkum þess og 

einkennum. Því næst skal oddviti sýslunefndarinnar auglýsa í opinberu blaði 

á kostnað sýslusjóðs alt það óskilafje, sem á því ári hefir verið selt í sýslunni, 

með mörkum þess og einkennum.  Gefi eigandi sig fram og sanni eignarrjett 

sinn að hinu selda óskilafje innan þriggja mánaða frá birtingu auglýsingarinn- 

ar, fá! þeir andvirði þess að frádregnum öllum kostnaði. Að öðrum kosti renn- 

ur andvirði óskilafjár í hlutaðeigandi sveitarsjóð. 

* 
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VI. Um stóðhross. 

24, gr. 
Skyldur er sjerhver að koma öllum ótömdum stóðhrossum sínum á fjall, 

ef það er til í hreppnum, svo snemma á vori hverju, sem árferði og önnur at- 
vik leyfa eptir áliti hreppsnefndar. Engum er heimilt að hafa stóðhross í heima- 
högum frá því þau áttu að rekast og allt fram til rjetta að hausti nema hrepps 
nefnd og nágrannar leyfi. Eigandi ábyrgist að stóðhross geri engan skaða. Nú 
sanga stóðhross í landi annara, og má þá landeigandi taka þau í gæzla, en 
gjöra skal hann eigandanum  aðvart innan tveggja sólarhringa um að útleysa 
þau móti gæzlukaupi, 10 aura fyrir hvert hross um sólarhring, og gjaldi eig- 
anda að auki skaðabætur fyrir landspjöll og annan kostnað eptir mati tveggja ó- 
vilhallra manna, 

VIL Um eyðingu refa. 

25. gr. 

Á vori hverju skulu hreppsnefndir annast um, að reglulegar grenjaleitir 
fari fram Í tæka tíð um allan hreppinn, bæði á afrjettum og heimalöndum, á 
þann hátt, sem hentast þykir og tryggilegast. Skal hún birta hverjum búanda 
hvernig grenjaleitum skuli hagað.  Vanræki nokkur búandi, að hlýðnast slíkri 
skipun hreppsnefndar, hefir hún heimild til að ráða menn til grenjaleita á þess 
kostnað, er sýnt hefir vanrækslu í því efni. 

26. gr. 

Í hvert sinn, sem gren finnst, skal tafarlaust tilkynna það skotmanni 
þeim, sem hreppsnefndin skal áður hafa útvegað. Skal skotmaður svo fljótt, 
sem því verður við komið, fara á grenið. 

21. gr. 

Varast skal að hafa með sjer hund á greni eða í grenjaleit. sem og allt 
annað, er fælt getur dýrið á burtu, eða orsakað, að það flyti yrðlinga. Það 
skal með öllu bannið, að rjúfa greni eða spilla því á annan hátt og varðar 
það sektum, allt að 25 kr., ef út af er brugðið. 

28. gr. 
Fyrir sólarhring hvern, er skotmaður liggur á greni, skal gjalda hon 

um 3 kr. í kaup, og vökumanni jafn mikið, ef hann er verkfær maður, en sjálf. 
ir sjá þeir sjer fyrir fæði. Auk þess fær skotmaður 4 kr. fyrir fyrra dýrið, 
sem hann vinnur, en 8 kr. fyrir hið síðara. Ekki á skotmaður heimting á 
borgun samkvæmt þessari grein, nema hann hafi farið á grenið eptir beiðni 
eða ráðstöfun hreppsnefndar. Sá, sem drepur yrðling, hvort það er gjört á 
greni eða utan grenis, skal fá 50 aura fyrir hvern. 

29. gr. 
Ekki skal gjalda skotmanni kaup fyrir að liggja á greni lengur en. þrjá 

*
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solarhringa,  Yfirgefi hann grenid innan þess tíma án gildra orsaka, og hafi 

hann eigi unnið bæði dýrin, fyrirgjörir hann daglaunum sínum. Aldrei skal á 

greni liggja eptir að bæði dýrin eru unnin, en eitra skal skotmaður rækilega, 

ef yrðlingar eru eru eptir í greninu; Hreppsnefnd leggur til eitrið 

30. gr. 

Åliti hlutaðeigandi reyndur skotmaður, að hagfelt sje að gjöra byrgi eða 

skothús á þeim grenjum, er refar leggja vanalega í, skal hreppsnefnd láta gjöra 

það eptir fyrirsögn hans. 

31. gr. 

Hver sem drepur hlaupatóu á þeim tíma, er skinnið er ónýtt sem vergl. 
unarvara, skal fá 3 kr. að launum, á hvern hátt, sem hann vinnur henni bana, 

Fyrir að vinna bitvarg má hreppsnefndin heita allt að 12 kr. verðlaunum. 

32. gr. 

Sá sem gjörir kröfu um verðlaun fyrir tóudráp, hvort það er heldur 

eptir 29. eða 31. gr., skal jafnan sýna skottin af hinum drepnu tóum til sann- 

indamerkis. Þyki hreppsnefnd þess þurfa, er honum ennfremur skylt, að sanna 

á annan hátt, að hlaupatóur hafi drepnar verið í þeim hreppi, þar sem laun- 

anna er krafizt. Skottin tekur hreppsnefndin og brennir þau síðar á fundi. 

33. gr. 

Hreppsnefndir skulu árlega útvega nægilegt eitur til refadráps og síðan 

annast um rækilega eitrun hver í sinum hreppi, á tímabilinu frá 20. des. til 20. 

marz árlega, og gefa sýslunefndinni síðan nákvæma skýrslu um eitrunina og 

árangurinn af henni, eptir því sem kunnugt er um hana, Vanræki hreppsnefnd 

eða einhver, sem það hefir verið á hendur falið, að eitra, varðar það sektum. 

34, gr. 

Missi maður yrðling, sem hann er að ala, skal hann sekur um 25 kr. 

fyrir hvern þeirra. Fær uppljóstrarmaður helming sektarinnar, en hinn helm, 

ingurinn rennur í sveitarsjóð, þar sem yrðlingurinn sleppur. Enginn má ala 

yrðling, nema hann áður setji hlutaðeigandi hreppsnefnd nægilegt veð fyrir, eða 

fái ábyrgðarmenn, er hún tekur gilda. Vanræki nokkur að útvega sjer ábyrgð- 
armann, eru yrðlingar hans rjett dræpir og hann sekur, eins og þeir hefðú 

sloppið. Þó má skotmaður ala upp yrðlinga til afnota til grenjavinnslu, án þess 
að setja veð eða ábyrgðarmann fyrir. 

35. gr. 

Allan kostnað við eyðingu refa í heimalöndum, á almenningum og af- 

rjettum þeim, er sveitafjelög eiga, skal greiða úr sveitarsjóði. Að öðru leyti 

greiðist kostnaður við refaeyðingu af. hlutaðeigandi landeiganda,
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VIIL Almenn åkvædi. 

36. gr. 

bar sem upphæd sektar er eigi åkvedin vid einstakar greinir i reglu- 
gjård bessari, varda brot gegn henni 1—200 kr, sekt.  Sektin rennur i sveitar- 

sjóð þess hrepps, sem brotið er framið.í, nema öðruvísi sje ákveðið. 

37. gr. 

Mál, sem rísa at brotum gegn þessari reglugjörð, skal fara með sem 

opinber lögreglumál. 

38. gr. 

Með reglugjörð þessari er úr gildi numin öll eldri ákvæði um refaeyð- 
ingar og fjallskil í Austurbarðastrandarsýslu. 

Amtráð Vesturamtsins, Reykjavík 4. dag júlímán. 1899. 

J. Havsteen. 

Samþykkt 

fyrir Rangárvallasýslu um friðun á skógi og mel, um hindrun sandfoks 
og um sandgræðslu. 

Sýslunefndin í Rangárvallasýslu hefir samkvæmt lögum 13. apríl 1894, 

um samþykktir til að friða skóg og mel, og lögum 15. febr. 1895, um að gjöra 

samþykktir um hindrun sandsfoks og um sandgræðslu, gjört eptirfylgjandi sam- 

þykkt fyrir Rangárvallasýslu um friðun á skógi og mel, um hindrun sandfoks 

og um sandgræðslu. 

I. Um friðun á skógi og mel. 

1. gr 

Hvergi er heimilt að rifa mel, víð eða lyng. Skóg skal eigi höggva, 

ekki slá melstöng eða víðarlauf, nema samkvæmt heimild í eptirfarandi greinum. 

2. gr. 

Í Landmannahreppi, Rangárvallahreppi, Fljótshlíðarhreppi og Vestur- 
eyjafjallahreppi skipar sýslunefnd skógarverði, einn í hverjum hreppi. Skulu 

þeir skipaðir til þriggja ára í senn og taka úr sýslusjóði 3 kr. í þóknun fyrir 

dag hvern, sem þeir sakir starfa síns eru frá heimili sínu. Auk þess getur 

sýslunefnd eptir atvikum veitt þeim sjerstaka þóknun, sem þó má eigi fara 

fara fram úr 25 kr. á ári. 

3. gr. 

|. Skógarvörður skal hafa umsjón með skógum og melgróðri í hreppnum 

og gefur sýslumaður honum erindisbrjef, er að þessu lýtur. Hann hefir vald til
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þess að ákveða, hvort skógur eða melland skuli friðað, þó eigi nema fyrir ð 

ár í senn. 

d, gr. 

Skóg má höggva tvisvar á ári, og tiltekur skógarvörður hvenær það 

skuli gjört, og auglýsir það með nægum fyrirvara á mannamótnm. Hann skal 

vera viðstaddur skógarferðir, og sýna skógarmönnum, hvar, hvernig og hve 

mikið skuli höggvið og hafa vandlega gætur á að fyrirmælum hans um skógar- 

höggið sje hlýtt. 

5. gr. 

Fyrir sláttubyrjun skal skógarvörður hafa skoðað allt melland í hreppn 

um. Ákveður hann þá, hvort og hvar melgras eða víðarlauf skuli slegið og 

vísar landyrkja til, hvernig með skuli farið. Síðan skal hann á hausti líta ept- 

ir, hvort fyrirmælum hans hafi verið hlýtt. 

II. Um hindrun sandfoks og sandgræðslu. 

6. gr. 

Skógarvörður skal lita eptir, hvort land spillist af sandfoki og athuga, 

hvort auðið er að veita því fyrirstöðu. Hann skal og aðgæta, hvar helzt megi 

án ofmikils kostnaðar græða upp sanda. 

1. gr. 

Nú þykir skógarverði nauðsyn á, að gjöra tilraunir til, að varna sánd- 

foki eða hann álítur heppilegt að stofna til sandgræðslu. Snýr hann þá máli 

sínu skriflega til hreppsnefndar, færir rök fyrir því, og gjörir áætlun um kostn- 

að verksins. Er þá hreppsnefnd skyld til að gjöra áreið á staðinn, og ef meiri 

hluti aðhyllist skoðun skógarvarðar, gjörir hún ráðstöfun til að verkið verði 

framkvæmt, er hún hefir áður vandlega íhugað kostnaðinn við það. Skal skóg- 

arvörður jafnan hafa eptirlit með að verkið sje vel og skynsamlega at hendi 

leyst. 

8. gr. 

Kostnaðaðinum við framkvæmd verksins skal jafnað þannig niður, að 

ábúandi og jarðeigandi leggja fram !/< hvor, en sveitarsjóður 1/2, nema því að 

eins að kostnaðurinn nemi meiru en 100 kr. á ári, og skal þá sýslusjóður 

greiða helming á móti sveitarsjóði af því, sem þar er fram yfir, enda skal þá 

fá samþykki sýslunefndar til að verkið sje unnið. Nemi kostnaðurinn éigi meiru 

en 25 kr., skal þó ábúandi eða landyrki standast allan kostnaðinn gegn endur- 

gjaldi frá jarðeiganda að helmingi. Jarðeigandi og landyrki eru eigi skyldir að 

leggja meira fram en 50 kr. af kostnaðinum og aldrei frekar en nemur afgjaldi 

jarðarinnar. Kostnað við sandgræðslu og sandvarnarfyrirtæki, sem unnin eru Í 

áfrjettum, kostar sveitarsjóður og sýslusjóður að helmingi hvor. Ábúandi skal 

ábyrgjast 'skilvísa greiðslu á kostnaðarhluta jarðeiganda, enda hafi hann rjett 

til að ósekju að halda eptir svo miklu af eptirgjaldinu, sem kostnaðarhluta 

hans nemur. 
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9. gr. 
Hreppsnefnd skipar mann til þess að sjá um framkvæmd verksins, 

Gjörir hann nefndinni glöggan reikning fyrir kostnaðinum og er henni þá skylt- 
að, greiða hann tafarlaust, nema því að eins að ágreiningur verði um upp- 
hæð hans. Skulu þá tveir menn, er sýslumaður tilnefnir, álíta verkið, og er 
þeirra úrskurður fullnaðarúrslit. Sá málspartur, er málið gengur á móti, skal 
greiða málskostnað. 

III. Almennar ákvarðanir. 

10. gr. 

Skógarverðir skulu í bók rita, er sýslumaður löggildir, allt sem að sýsl- 
an þeirra lýtur. Þeir skulu eptir nánari fyrirmælum sýslumanns semja árlega 
skýrslu um ástand skóga og mellands og yrking þess og senda þær sýslumanni 
fyrir lok febrúarmánaðar hvers árs. Bók sína skulu þeir sýna sýslumanni á 
manntalsþingi. 

11. gr. 

Vanræki skógarvörður eða hreppsnefndarmenn skyldu sína, skulu þeir 
sekir um 10--100 kr. Önnur brot gegn samþykkt þessari varða sektum frá 5 
— 100 kr., og rennur annar helmingurinn til uppljóstrarmanns, en hinn í 
sýslusjóð. 

Samþykkt þessi, sem almennur hjeraðsfundur hefir fallizt á, er hjermeð 
staðfest af undirskrifuðum amtmanni til þess að öðlast gildi 1. septbr. 1899. 

Þetta er hjermeð kunngjört öllum hlutaðeigendum til eptirbreytni. 

Suðuramtið, Reykjavík 15. júlí 1899. 

J. Havsteen. 

Samþykkt 
um kynbætur hesta í Rangárvallasýslu. 

Sýslunefndin í Rangárvallasýslu hefir samkvæmt lögum 11. desbr. 1891. 
um samþykktir um kynbætur hesta, gjört eptirfylgjandi samþykkt um kynbæt- 
hesta í Rangárvallasýslu: 

1. gr. 

Gelda skal svo Hjótt, sem auðið er skapnaðar vegna, alla hesta, sem 
eru skjóttir, hvitir, glámóttir, snúinhæfðir, hvíthætðir, þreklitlir og illa vaxnir, 
eða hafa aðra þá galla, sem rýrir verð þeirra. Sama gildir og um hesta, sem 
eru af kyni með fyrtöldum göllum, eða eru fæddir af náskyldum foreldrum, eða 
eru unðan merum yngri en 3 vetra, eða eldri en 15 vetra. Laungröðum hest- 
um eru eigendur skyldir til að farga svo fljótt sem unnt er.



    skulu eigendur 

og unnt er, og skulu öll merfolöld, er fæðast 

Hryssum með göllum þeim, 

skyldir til: 

eptir 1. janúar 1905, drepin 

  

      hanstinu, ef þau fyrtalda 

  

   tr) am mare ss mm JA va Al 4 , Þri . er Skylt er hverjum manni að graðhesta sine skulu  þeli 

seltir, áður en hrossum er sleppt úr ri. I idan 

eigi vera yngri en 3 c „ e n 6 vetra og     
neitt meðan þeir eru hafðir til undaneldis. 

1, sem settar eru Í 

2 
   

    

   

Hreppsnefndir skulu hafa eptirlit med, 

  

1.—3. gr., verdi blytt, en 

månnum, er | ndi 

    

ða skipaðir 

sveitarsjóði, 

r 

lögum um horfelli á skepnum 26 

Kostnaður við framkvæmd 

  

sje graðhestu1 og hafi 

flest bau einkenni er nú 
E 

  

a. ad hann eigi sje og syni eda 

svstkinum, og 

b. ad hann hafi hreinan 

ættgengur Í 

c. að hann sje 

d. að hann sje 

hár, bringmakk: 

en stuttbryg ður, 
fax, rjetthæfður og svarth: 

       

    

    

"illra harirlrin malla 
. élkaps are, makka.   

    

getur sýslunefnd veitt eiganda 

  

    Brot gegn sambykkt 30 kr. og rennur 

  

annar helmingur þeirra í sveitarsjóð, en hin 

Samþykkt þessi, sem almennur þleraðstundur hefir fallizt á, er hjer 

ð öðl gildi 1. septbr. 1899. 

nm til eptirbreytni. 

  

með staðfest af undirskrifuðum amtmann „ til 

Þetta er hjermeð kunngjört 
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Reikningur 
Nemendasjóðs Möðruvallaskóla 1897. 

Tekjur: 

Hjá reikningshaldara sjóðsins frá f. á. . . . . . kr. 
Innstæða í Söfnunarsjóði 1. jan.. . . . . . sm 
Vextir borgadir å årinu . . . . . . . mm 
Tillög . . . , . . . . . om 

Samtals: kr." 

Utgjöld: 

Innstæða í Söfnunarsjóði 1. jan. . . . . . . kr. 
Vextir lagðir við innstæðu . . . . — 
Styrkur til 4 nemenda í Möðruvallaskólanum . . . . omm 
Hjá reikningshaldara sjóðsins . . . . . . .…— 

Samtals: kr. 
Möðruvöllum í Hörgárdal 12. apríl 1899. 

Jón Á. Hjaltalín. 

Reikningur 
Nemendasjóðs Möðruvallaskóla 1898. 

Tekjur: 

Hjá reikningshaldara sjóðsins frá t. á. . . . . kr, 
Innstæða í Söfnunarsjóði 1. jan. . . . . . keen 

Vextir borgadir å årinu . . - . . . Loe 

Tilldég . . . . . . . . . mm 

Samtals: kr. 

Útgjöld: 

Innstæða í Söfnunarsjóði Í. jan.. . . . . kr. 

Vextir lagðir við innstæðu . . . . . 00 

Styrkur til 4 nemenda í Möðruv allaskólanum . . . Kom 

Lagt í Söfnunarsjóð . . . . . . . ke 

Hjå reikningshaldara sjóðsins . . . . . . . or 

Samtals: kr. 
Möðruvöllum í Hörgárdal 12. april 1899, 

Jón A. Hjaltalín. 

4,50 
1395,17 

46,93 
60,00 

1506,60 

1395,17 
46,93 
40,00 
24,50 

1506,60 

24,50 
1449,10 

55,69 
46,44 

1442,10 
55,69 
40,00 
30,00 
0,94 

1568,73



Á Synodus, sem haldin var 28. og 29. júní, var úthlutað fje þvi, 3000 kr., sem veittar eru 

fyrir árið 1899 í A. b. 6 í hinum núgildandi fjárlögum, auk 700 kr. af prestekknasjóðnum og SÍ kr. 
40 a. af árgjöldum brauða eða samtals 3781 kr 40 a. og var úthlutunin samþykkt með brjofi lands- 
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Styrkur til uppgjafapresta og prestaekkna. 

höfðingja, dags. 5. júlí, að því er landssjóðsstyrkinn snertir. 
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I. Uppgjafaprestar : 

Benedikt Eiriksson frå Holtabingum . 
Magnus Gislason frå Saudlauksdal 
Jón Jónsson frá Stað á Reykjanesi 
Einar Vernharðsson frá Stað í Grunnavík 

Pjetur Guðmundsson frá Grímsey 

Gunnar Ólafsson frá Höfða 

ll. Prestaekkjur: 

Kristbjörg Þórðardóttir frá Valþjófsstað 
Ragnhildur Metúsalemsdóttir frá Hjaltastað 
Guðlaug Guttormsdóttir frá Skeggjastöðum 
Guðríður Magnúsdóttir frá Kolfreyjustað 

Guðríður Jónsdóttir frá Ási. 

Guðrún Helga Jónsdóttir frá Vallanesi 
Helga Árnadóttir frá Skarðsþingum 
Guðrún Þorsteinsdóttir frá Þingmúla. 

Kristín Thorlacius frá Saurbæ 

Agnes Þorsteinsdóttir frá Vatnsfirði . 

Solveig Einarsdóttir frá Kirkjubæjarklaustri 

Steinunn Eiríksdóttir frá Þingmúla 

Guðrún Pjetarsdóttir frá Arnarbæli 

Solveig Einarsdóttir frá Holti 
Ingibjörg Jónsdóttir frá Stóruvöllum . 

Margrjet Magnúsdóttir frá Hvammi 

Guðrún Pálsdóttir frá Stóranúpi 

Margrjet Erlendsdóttir frá Stafafelli 

Vilhelmína Kr. Steinsen frá Árnesi 
Helga Magnúsdóttir frá Glæsibæ 

Metta Einarsdóttir frá Statatelli 

Sigriður Jónsdóttir frá Gaulverjabæ . 

Þuríður Kúld frá Helgafelli 
Jónina Markúsdóttir frá Húsavík . 
Ragnhildur Þorsteinsdóttir frá Höskuldsstöðum 

Þorbjörg Jónsdóttir frá Kolfreyjustað 

Ragnheiður Pálsdóttir frá Staðastað . 
Rannveig Gísladóttir frá Sauðlauksdal 

Sigriður Snæbjarnardóttir frá Saurbæ 
Margrjet Þórðardóttir frá Gaulverjabæ . 

Halldóra Jónsdóttir frá Nesþingum 

Helga Arnórsdóttir frá Ísafirði 
Guðlaug Eiríksdóttir frá Reynivöllum 

Guðrún Sveinbjarnardóttir frá Otrardal 

Steinunn Guðmundsdóttir frá Suðurdalaþingum 
Steinunn Jakobsdóttir frá Suðurdalsþingum. 

Flyt: kr. 2345,00 

35 

80 

40 

50 

20 

70 

30 

100 

110 

35 

60 

50 

45 

20 

120 

60 

70 

50 

60 

30 

25 

60 

30 

50 

50 

80 

70 

30 

40 

70 

60 

40 

1898 

84



39 
II. 

40. 

41. 

42. 

44, 

45, 
46. 

17. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54, 

Do. 

56. 

[4
] 

B
S
 |

 

120 

Fluttar: 

Oddfríður Gísladóttir frá Tröllatungu 

Valgerður Benjaminsdóttir frá Gufudal 

Vigdis Einarsdóttir frá Stað í Grunnavík 

Valgerður Jónsdóttir frá Ásum 

Guðrún Ólafsdóttir frá Árnesi 

Guðrún Ólafsdóttir frá Melstað 

Steinunn Jónsdóttir frá Höskuldsstöðum . 

Sigurbjörg H. Þorgrímsdóttir frá Þingeyrum 

Gróa Erlendsdóttir frá Stöð í Steingrímsfirði 

G. Jóhanna Jóhannesdóttir frá Bergsstöðum 

Hólmfríður Jónsdóttir frá Mælifelli 

Þóra Rósa Sigurðardóttir frá Miklabæ 

Halldóra Vigtúsdóttir frá Breiðabólstað . 

Valgerður Þorsteinsdóttir frá Lundarbrekku . 

Kristjana Pálsdóttir frá Möðruvallaklaustri . 

Guðbjörg Aradóttir frá Þóroddstað 

Sigriður Jónsdóttir frá Þönglabakka 
Anna J. Kristjánsdóttir frá Þóroddstað . 

Ingibjörg Hinriksdóttir frá Stokkseyri 

Guðrún Björnsdóttir frá Sauðanesi 

Guðrún Ólafsdóttir frá Garpsdal 

kr. 2345,00 
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65 

kr. 3781,40 

26. júlí var sýslumaður Franz E. Stemsen at landshöfðingja settar sýslumaður í Gull- 

brangu- og Kjósarsýslu á eigin ábyrgð frá 1. ágúst 1899 að telja, þangað til 

yrði gjörð. 

önnur ráðstöfun



Stjórnartíðindi B. 9. 121 

Utkomið í A-deild Stjórnartíðindanna. 
Bráðabirgðalög, er nema úr gildi bráðabirgðalög fyrir Island 29. apríl 1898, er 

banna dönskum þegnum liðveizlu til handa ríkjum, er í ófriði eiga, undirskrif- 
uð af konungi 24. maí 1899. (A. nr. o, bls. 4647). 

Konungsbrjef um setning alþingis, undirskrifað af konungi 17. maí 1899. (A.nr.7, 
bls. 48—49). 

Boðskapur konungs til alþingis, undirskrifaður af konungi s. d. (A. nr. 7, bls.50--51)}. 
Konungsbrjef um lenging alþingistímans, undirskritað at konungi s. d. (A. nr. 8. bls. 

52— 53). 

Reglugjörð handa læknaskólanum í Reykjavík, undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir 

Ísland 26. júní 1899 (A. nr. 9, bls. 54—61). 
Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist 

konungs, undirskrifuð af konungi 9. júlí 1899. (A. nr. 10, bls, 62--—63). 

Auglýsing um pest í Alexandríu, undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir Ísland 26. júlí 

1899. (A. 11, bls. 64— 65). 

Brjef landshöfðingja fíl biskupsins yfir Íslandi um bygging nýrrar kirkju á 
Hesteyri, — Samkvæmt beiðni safnaðarins í Staðarprestakalli í Aðalvík, sam- 

þvkki hlutaðeigandi hjeraðsfundar og tillögum yðar, herra biskup, í brjefi yðar 

13. þ. m., vil jeg hjer með veita samþykki mitt til þess, að í nefndu prestakalli 

verði byggð kirkja á Hesteyri, sem hafi sameiginlega sókn og sjóð við kirkjuna 

á Stað í Aðalvík, 

Þetta er yður hjer með til vitundar gefið til leiðbeiningar og birtingar. 

Skýrsla 
um fund amtsráðsins í Suðuramtinu 23.—26., júní 1899. 

Ár 1899, 23. dag júním. var aðalfundur amtsráðsins í Suðuramtinu settur 

og haldinn í Reykjavík af forseta amtsráðsins, amtmanni Júlíus Havsteen, ásamt 

amtsráðsmönnunum, Guðlaugi Guðmundssyni, sýslumanni á Kirkjubæjarklaustri 

(úr Vesturskaptafellssýslu), síra Skúla Skúlasyni í Odda (úr Rangárvallasýslu), 
prófasti síra Valdimar Briem á Stóranúpi (úr Árnessýslu), Jóni Gunnarssyni 

verzlunarstjóra í Keflavík (úr Gullbringu- og Kjósarsýslu) og prófasti síra Guð- 

mundi Helgasyni í Reykholti (úr Borgarfjarðarsýslu). 

Þessi mál komu til umræðu á fundinum: 

1. Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suðuramtsíins 

fyrir 1898; var hann falinn amtsráðsmönnunum úr Rangárvallasýslu og 
Árnessýslu til endurskoðunar. 

2. Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Suðuramtsins fyrir 1898, 

sem var framlagður, var falinn amtsráðsmanninum úr Gullbringu. og Kjós- 

arsýslu til endurskoðunar. 

3. Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þjóðjarðalandseta í Suðuramtinu 
fyrir 1898, sem ennfremur var framlagður, var falinn amtsráðsmanninum 

úr Gullbringu. og Kjósarsýslu til endurskoðunar. 

28. dag ágústm, 1899. 

Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja. 
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4. Enn fremur lagði forseti fram reikning yfir tekjur og gjöld búnaðarskólans 
(a

p 

á Hvanneyri eða reikning yfir viðskipti amtsins við búunaðarskólastofnunina 

1898—1899, reikning skólastjóra yfir tekjur og gjöld skólabúsins 1898— 99, 
með tilheyrandi jafnaðarreikningi skólabúsins 31. maí 1899 og sjóðsreikning 

skólabúsins i898—99, og skrá yfir eigur skólabúsins 1. júní 1899, Þessir 

reikningar voru afhentir amtsráðsmönnunum úr Vesturskaptafellssýslu og 
Borgarfjarðarsýslu til endurskoðunar. 

Forseti skýrði frá því, að hann hefði samkv. áskorun amtsráðsins á fundi 
þess 30. júni—2. júlí ft. á, skrifað sýslumönnunum í Borgarfjarðarsýslu, 
Gullbringu- og Kjósarsýslu og Árnessýslu „ 15. júli f. á., og samkv. áskorun 

amts sráðsins í Vesturamtinu á fundi þess, 8.— 10. júní f. á, sýslumönnunum 
í Strandasýslu, Barðastrandarsýslu (að því leyti er snertir austurhluta Jet 
unnar), Dalasy stu Snæfellsness og Hnappadalssýslu og Mýrasýslu 13. s. m., 
og skipað svo fyrir, að almennar fjárskoðanir og baðanir skyldu framfara 
á komandi hausti og skyldi þeim vera lokið fyrir jól, sbr. Stj.tíð. 1898, B, 
bls. 141 og 155. Skýrslur um árangurinn af skoðununum og böðununum og 
um heilbrigðisástand sauðfjárins í hverjum hreppi, skyldu komnar til amts- 
ins fyrir lok febrúarmán. 

Ennfremur skýrði forsetinn amtsráðinu frá innihaldi þeirra brj efa, sem 
hann hefði skrifað sýslumönnunum í Árnessýslu og Rangárvallasýslu 16. júlí 
f.á., útaf áskorun ráðsins um, að gjörðar yrðu nauðsynlegar ráðstafanir til 
þess, að hepta samgöngur við Rangárvallasýslu, svo sem með því, að banna 
flutning lífsfjár yfir Þjórsá, ef horfurnar skyldu spillast 1nilli Hvítár og 
Þjórsár. 

Forseti lagði fram skýrslur þessar, sbr. að öðru leyti Stjórnartíðindi 1899, 
B. bls. 136— 138 aptur að orðunum: >eptir skýrslum hlutaðeigandi sýslumanna. 

Forseti bar því næst undir amtsráðið, hverjar ráðstafanir mundu til- 
tækilegastar gagnvart fjárkláðanum að haustinu til og framvegis. 

Amtsráðið ályktaði að skora á forseta, að fyrirskipa hinar venjulegu 
sjerstöku ráðstafanir í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, Dalasýslu, Kolbeinsstaða- 
hreppi í Snæfellsness. og Hnappadalssýslu, Kjósar-, Kjalarness. og Mosfells- 
hreppum í Guilbringu- og Kjósarsýslu og Þingvallasveit í Árnessýslu. Að 
öðru leyti skyldu haustskoðanir fram fara á hinu svo nefnda kláðagrunaða 
svæði í báðum ömtunum, og baðanir í þeim hreppum, þar sem kláða yrði 
vart. 

Samt skyldi vera leyfilegt, að viðhafa tóbakssósuíburð í stað baðana. 

  

Forseti lagði fram skýrslu amtsdýralæknisins, dags. 15. þ. m., um ferðir 
hans um Gullbringu. og Kjósarsýslu og Árnessýs lu á síðastliðnu hausi, til 
þess að bólusetja fje gegn bráðapest og kenna það öðrum, sbr. skýrslu um 

fund amtsráðsin í Suðuramtinu 30. júní — 2. júlí f. á. (Stj.tíð. 1898, B. bls. 

146). Dýralæknir skýrir svo frá, að það bóluefni, sem hann hafi tengið 
frá Kaupmannahöfn síðastliðið hanst, hafi eigi reynzt eins vel, og hann hafi 
búizt við, eptir bólunefninu frá 1897 að dæma; hafi því bólusetningar eigi
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orðið eins almennar og æskilegt hefði verið. Af skýrslum þeim, sem hann 

til þessa hefði fengið, — nokkrar væru ókomnar, — sæist, að af þeim 

6500 kindum, sem hann og þeir, sem hann hefði kennt bólusetningu, hefðu 

bólusett, hefðu drepizt c. 3,59/0 eða talsvert meira en haustið 1897, því að þá 

hafi drepizt að eins 1 af 1000; þetta væri þó hverfandi lítið í samanburði 

við það, sem bráðapestin dræpi árlega af óbólusettu fje. 

Dýralæknir skýrir ennfremur frá, að Árnesingar hafi fengið hjá sjer 

alt það bóluefni, sem þeir hefðu beðið um, og sömuleiðis Þórður Stefánsson 

frá Varmalæk það bóluefni, sem beðið hefði verið um handa honum. 

Amtsráðið ályktaði að skora á dýralækni að útvega og hafa til nægi- 

legt bóluefni handa þeim, sem lært hafa að bólusetja og æskja eptir að fá 

það. 

„ Forseti skýrði írá því, hvernig hlutaðeigandi sýslumenn hefðu fullnægt 

úrskurðum þeim, sem amtsráðið hefði lagt á sýslusjóðs- og sýsluvegasjóðs- 

reikningana fyrir 1897. 

Þá voru lagðir fram sýslusjóðs- og sýsluvegasjóðsreikningarnir úr öllum 

sýslum amtsins fyrir 1898, sem höfðu verið endurskoðaðir af endurskoðend- 

um sýslunefndanna, og yfirfarnir af forseta ráðsins. 

Reikningarnir voru því næst úrskurðaðir af amtsráðinu. 

Þá voru framlögð og yfirfarin endurrit af gjörðabókum sýslunefndanna. 

A. Úr Vesturskaptafellssýslu frá 6. og 7. apríl þ. á. 

B. Úr Vestmannaeyjasýslu frá 21. jan. þ. á. 

Jafnaðarsjóðsgjaldið 83 kr. 85a er ekki talið í áætluninni yfir tekjur 

og gjöld sýslunnar fyrir 1899. 

C. Úr Rangárvallasýslu frá 57. april þ. á. 
D. Úr Árnessýslu frá 1215. april þ. á. 
E. Úr Gullbringu- og Kjósarsýslu frá 14. og 15. nóv. f. á, 2527. april 

þ. á. og 18. maí þ. á. 

Jafnaðarsjóðsgjaldið 1041 kr. 46 a. er ekki talið í áætluninni yfir tekj- 

ur og gjöld sýslusjóðsins fyrir 1899. 
Niðurjöfnunin, 1950 kr. fer fram úr því, sem jafna má níður án sam- 

þykkis amtsráðsins, samkvænit 43. gr. tilsk. 4. mal 1872, um sveitarstjórn 

á Islandi, sbr. 26. gr.4., og sem er 1850 kr. 28 a. Sýslumaður hefði átt 

að leita samþykkis amtsráðsirs til þessarar niðurjöfnunar, en ráðið vildi 

samt eptir atvikum samþykkja hana; það býst samt við, að nefndin gæti 
þess eptirleiðis, að bera slíka niðurjöfnun undir amtsráðið. 

Forseti skýrði frá, að hann með brjefi, dags. 30. nóv. f. á., hefði leyft, 

að sýslunefndin tæki 400 kr. lán upp á 10 ár og með svo vægum kjörum, 
sem hægt væri að fá, handa Guðmundi Stefánssyni á Hvassabhrauni, til 
þess að ljúka við byggingu gistihúss þar fyrir ferðamenn, þannig að hann 

setti húsið að veði fyrir láninu með Í. veðrjetti. 

Forseti skýrði enn fremur frá, að hann hefði með brjefi, dags. 12. maí 

þ. á., leyft eða samþykkt, að sýslunefndin tæki 1000 kr, lán úr landsjóði
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handa Birni hreppstjóra Þorlákssyni á Varmá til þess, að kaupa nýjar 
vinnuvjelar gegn tryggingu, sem væri fólgin í öðrum veðrjetti í eignarjörð 
hans Varmá og ábúðar- og timburhúsi þar. — Landshöfðingi hafði svo í 
brjefi, dags. 15. mai þ. á., veittlánið vaxta. og afborganalaust fyrsta árið, 
en þar eptir skyldi það ávaxtast með 31/2 af hundraði árlega og endur. 
borgast á 28 árum. 

Amtsráðið fjellst á þessar gjörðir torseta. 
F. Úr Borgarfjarðarsýslu frá 7.—9. marz þ. á. — Samþykkt var að sýslu- 

vegasjóður Borgarfjarðarsýslu mætti taka 800 kr. lán til þess að gjöra 
brú á sýsluveginum hjá Skoraholti í Leirársveit. 

Forseti skýrði frá, að hann hefði skrifað sýslumönnunum 16. Júli og 22. sept. 
f. á, og sagt þeim fyrir um tilhögun þeirra skýrslna, er sendar skyldu amts- 
ráðum eptirleiðis ár hvert fyrir lok maím., um styrktarsjóði alþýðufólks, sem 
sýndu ástand sjóðanna við lok hvers liðins árs. Þessar skýrslur skyldu 
þannig liggja fyrir í fyrsta skipti á árinu 1900, og skyldu sýna, hvað mikið 
hver sjóður ætti við byrjun ársins, hve mikið gjald hefði verið innheimt á 
árinu og aðrar tekjur sjóðsins, svo sem gjöld fyrir leyfisbrjef til lausamennsku, 
tölu gjaldenda, karla og kvenna, og eign sjóðsins í Söfnunarsjóði Íslands við 
lok ársins. 

Ennfremur skýrði forseti frá ástandi styrktarsjóðanna við árslok 1898 
samkv. þeim upplýsingum, sem fyrir lágu í brjefum sýslumannannai Mýra- 
og Borgarfjarðarsýslu 13. júlí f. á. og 28. marz þ. á., Í Vestmannaeyjasýslu, 
28. okt. f. á. og 81. maí þ. á., í Gullbringu- og Kjósarsýslu 4. marz þ. á. og 
Í Skaptafellssýslu 10. f. m., og í meðteknum endurritum af gjörðabókum 
sýslunefndanna, en við árslok 1898 skyldu sýslumenn taka við innheimtu 
gjalda til sjóðanna og allri reikningsfærslu þeirra, samkv. lögum 18. des. 
1897 um breyting á lögum um styrktarsjóði handa alþýðufólki. 

A. Vesturskaptafellssýsla. Eptir gjörðabókarútskriptinni var allt í lagi við 
árslok 1898 nema í Hörgslandshreppi; úr þeim hreppi vantaði reikningsskil 
fyrir 1897 og 1898, en eptir brjefi sýslumannsins, dags. 10. maí þ. á., sem 
var framlagt, var nú gjörð ráðstöfun til að eign sjóðsins til ársloka 1898 
eða tekjurnar 1897 og 1898 væru borgaðar. 

B. Vestmannaeyjasýsla. Þar var alt í beztu röð og reglu eins og að und- 
anförnu. 

C. Rangárvallasýsla. Þar var allt í lagi að því undanteknu, að sparisjóðs- 
bækurnar úr Hvolhreppi og Fljótshlíðarhreppi og Austureyjatjallahreppi 
vantaði, eða voru eigi framlagðar á fundinum 5.—T. april þ. á. 

D. Árnessýsla. Frá sýslumanni var engin skýrsla komin um ástand al- 
þýðustyrktarsjóðanna þar í sýslu við árslokin 1898, og skýrði forseti frá 
því, að hann hefði með brjefi, dags. 19. þ. m., skorað á sýslumann, að 
láta sjer slíka skýrslu í tje sem fyrst, þótt hann á hinn bóginn gengi út 
frá því vísu, að sýslumaðurinn hefði af venjulegri reglufestu sinni geng- 
ið eptir sjóðunum hjá hlutaðeigendum, þegar eptir áramótin,
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E. Gullbringu- og Kjåsarsysla. Eptir endurritinu úr gjörðabók syslunefnd- 

arinnar, vidvikjandi fundarbaldi hennar 25.—27. apríl þ. á., var eigi ann- 

að að ráða, en að reikningar úr öllum hreppum sýslunnar fyrir 1896 og 

1897 hafi verið framlagðir og úrskurðaðir á fundinum. Við þessa rann- 

sókn hafði það komið fram, að megn óregla hefði átt sjer stað í einum 

hreppi sýslunnar af hálfu eins manns, sem áður hefði verið þar hrepp- 

stjóri, og sem nú sæti með 159 kr. 50 a. sem væru tekjur alþýðustyrkt- 

arsjóðsins þar í hreppnum frá 1891 og 1892. 

Forseti skýrði frá, að hann befði með brjefi, dags. 19. þ. m., heimtað 

skýrslu sýslumanns um það, í hvaða ástandi hann hefði tekið á móti al- 

þýðustyrktarsjóðunum við árslok 1898, og skorað á hann að heimta af 

fyrnefndum manni það fje, sem hann þannig ranglega hefði í vörzlum 

sínum og fullar bætur fyrir það tjón, sem sjóðurinn hefði orðið fyrir við 

fjárhald hans og eptir atvikum koma fram ábyrgð gegn honum samkv. 

136. eða 144 gr. hegningarlaganna. 
F. Borgarfjarðarsýsla. A fundi sýslunefndarinnar T-—9. marz þ. á. voru 

aðeins komnir reikningar fyrir 1898 úr 2 hreppum, úr hinum voru eigi 

reikningar komnir; gat forseti þess, að hann þegar hefði heimtað skýrslu 

sýslumanns hjerað lútandi. 
Samkvæmt brjefum sýslumanns, dags. 13. júlí f. á. og 28. marí þ. á., 

var nú komið til skila, og sent í Söfnunarsjóðinn, styrktarsjóðsgjaldið úr 

2 hreppum sýslunnar, þar sem óregla hafði átt sjer stað, sbr. skýrslu um 

fund amtsráðsins, 30. júní-. 2. júlí f á. 

Amtsráðið lýsti því yfir, að það byggist við, að sýslumenn yfir höfuð 

hefðu látið sjer annt um, að öll skil lægju fyrir við afhending sjóðanna í 

þeirra hendur, þar sem þeir hefðu alla ábyrgð á þeim frá 1. jan. 1899, 

samkv. fyrnefndum lögum 18. des. 1897. 

Forseti skýrði frá því, viðvíkjandi málum um stofnun allsherjarbúnaðarfje- 

lags fyrir allt landið, þannig að hin ömtin gengju í búnaðarfjelag Suðuramts- 

ins, að málinu hefði verið frestað á fundi búnaðarfjelagsins ð. júlí f. á. vegna 

þess að amtsráðin í Norður. og Austurömtunum hefðu á aðalfundum sínum 

í fyrra frestað úrslitum þess af sinni hálfu til næstu funda (sbr. Stj.tíð. 1898, 

B. bls. 171— 172 og bls. 178), en eptir að forseti hafði skýrt amtsráðinu Í 

Vesturamtinu frá þessu á nýafstöðnum fundi þess, hefði það álvktað, að 

lýsa því yfir, að þar sem tilboði þess frá því í fyrra eigi hefði verið sinnt, 

þá stæði það tilboð eigi lengur. 

Forseti lagði fram sýnishorn af eyðublöðum þeim, sem hann hafði búið til og 

látið prenta, samkv. ályktun amtsráðsins í fyrra, undir skýrslur þær, sem 

hreppstjórar eiga að senda sýslumanni árlega, samkv. lögum 26. febr 1898, 
um horfelli á skepnum, og gat þess, að svo væri komizt að orði í gjörða 

bókarútskriftinni úr Árnessýslu, „að eyðublöðin væru mjög ógreinileg og ó 

hentug, og að óskað væri eftir nýum og betri sýnishornum (fyrirmyndum), 

en ekki var sagt neitt um það, að hverju leyti þeim væri ábótavant. Forseti 

skýrði einnig frá, að þessi eyðublöð hefðu ekki heldur fundið náð fyrir aug- 
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um sumra syslunefnda i Vesturamtinu, en pær hefdu heldur ekki sagt neitt 
hvað að væri. Apfur á móti hefði amtsráðið í Vesturamtinu álitið eyðu- 

blöðin góð og gild. 

Amtsráðið samþykti þá ályktun sýslunefndarinnar í Árne essýslu, að leggja 
mætti niður lögferjuna á Öndverðarnesi í Grímsnesi yfir Hvítá og lögferj- 
una í Tungu í Grafningi yfir Sogið, þar sem lögferjur á þessum stöðum væru 
orðnar óþarfar eptir að sýslunefndin hefir tekið upp nýja lögferju yfir Sog- 
ið hjá Alviðru í Ölfusi. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Árnessýslu, dags. 26. apríl þ. á., þar 
sem hann samkv. ályktun sýslunefndarinnar fer þess á leit, að amtsráðið 
vildi enn að nýju beina þeirri ósk til landshöfðingjans, að hann ákveði sem 
fyrst, hvar flutningabrautir skuli liggja um Árnessýslu að svo miklu leyti 
sem það eigi væri þegar ákveðið, 

Amtsráðið ályktaði, að beina þessum tilmælum til landshöfðingja með 
meðmælum sínum. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Árnessýslu, dags. 25. april þ. 
þar sem hann fer þess á leit fyrir hönd sýslunefndarinnar, að amtsrådi 
vilji beina þeirri málaleitun nefndariunar til landshöfðingja með meðmælum 
sínum, að vegurinn frá Lækjarbotnum upp að Svínahrauni verði sem fyrst 
varðaður. 

Amtsráðið ályktaði, að mæla þessari beiðni. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Árnessýslu, dags. 25. april þ. á., 
þar sem hann skýrir frá þeirri ályktun sýslunefndarinnar, að mæla sem 
bezt með því, að amtsráðið vildi veita sælahúsverðinum á Kolviðarhóli allt 
að 100 kr. styrk fyrir þetta ár í viðurkenningarskyni fyrir dugnað hans og 
greiðvikni við ferðamenn. 

Amtsráðið ályktaði, að veita honum þennan styrk. 
Forseti lagði fram frumvarp til almennrar reglugjörðar um fjallskil fyrir 
Vesturskaftafellssýslu, sem amtsráðið samþykkti til þess að öðlast gildi 1. 
sept. 1899. 

Amtsráðið sá sjer eigi fært að samþykkja tillögu sýslunefndarinnar í Vest- 
urskaftafellssýslu, um sameining 5. og 6. yfirsetukennaumdæmis sýslunnar 
í eitt umdæmi, sem yrði hið 4. umdæmi, sbr. skýrslu um fund amtsráðsins 
30. júní — 2. júlí 1898, (Stj.tíð. 1898, B. bls. 147), fyrir sakir víðlendis og 
torfærna. 

Umdæmin verða þá þessi: 
1. Frá Skeiðarársandi að Geirlandsá (Hörgsland shreppur). 
2. Kirkjubæjarhreppur að undanskildum Skaftárdal og Á. 
3. Langhoitssókn (Meðalland). 

d. Þykkvabæjarklaustursókn (Álptaver). 
5. Ása- og Búlands-sókn (Skaftártunga með Á og Skaftárdal). 
6. Höfðabrekku- og Reynis-sóknir (Hvammshreppur). 

-3
 Dyrhóla- og Sólheimasóknir (Dyrhólahreppur).
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Að gefnu tilefni frá prestinum síra Þorkeli Bjarnasyni á Reynivöllum, lýsti 
amtsráðið því yfir, að sýslunefndin í ullbringu- og Kjósarsýslu hefði haft 

fulla heimild til þess að leyfa honum að ganga úr hreppsnefnd samkv, 9 

gr. tilsk. 2. maf 1872, um sveitarstjórn á Íslandi. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Skaptafellssýslu, dags. 31. maí þ. 

á., þar sem skýrt er frá því, að sýslunefndin í Vesturskaptafellssýslu hefði 

út af framkominni beiðni frá hreppsnefndinni í Leiðvallahreppi um 200 kr. 

styrk af sýslusjóði til greiðslu ýmsra skulda, sem uppá hreppinn stæðu og 

gjaldendur eigi gætu risið undir, samþykkt að bjóðast til að ábyrgjast allt 

að 500 kr. lán fyrir hreppinn, ef sannað yrði með rannsókn 2 utanhrepps- 

manna, er sýslumaður tilnefndi, að hallærishætta væri í hreppnum. Hrepps- 

nefndinni hafi svo verið tilkynnt þessi ályktun sýslunefndarinnar 8. april, 

en eigi hafi hún enn beðið um framkvæmd á hinni umræddu raunsókn, 

enda muni hafa rætzt nokkuð úr matvælaskorti í hreppnum; hefir sýslu. 

maður þá eigi fundið ástæðu til, að skipta sjer frekara af þessu, en í fyr- 

nefndu brjefi sínu beiðzt leiðbeiningar amtsins, ef eitthvað kynni hjer að vera 

athugavert við aðgjörðir sýslunefndarinnar. 

Forseti bar nú þetta mál undir amtsráðið, sem lýsti því yfir, að það á. 

liti rjett að farið hjer, en vill samt taka það fram, að svonefnd hallærislán 

handa hreppum eigi að takast upp á sýslusjóð, eða með öðrum orðum, sú 
hjálp, sem einhver hreppur þarfnast sökum hallæris, það er að segja yfir. 

vofandi hungursneyðar, verður að greiðast af sýslusjóðnum, og verður eigi 

heimtuð endurgoldin af þeim hreppi, sem hjálpina hefir fengið, sbr 39. gr. 

5. tilsk. 4. maí 1872, um sveitarstjórn á Íslandi. Ef ástand einhvers hrepps, 
sem þegið hefir hallærishjálp skyldi blómgast svo aptur, að það væri út- 

látalítið fyrir hann, að endurborga þá upphæð, sem honum hefir verið hjálp- 

að um, þá er vitaskuld ekkert því til fyrirstöðu að hreppurinn gjöri það, 

og er slikt enda vel til fallið, en skyldaður til þess verður hreppurinn ekki. 

Forseti lagði fram erindi frá hreppsnefndinni í Vatnsleysustrandarhreppi, 

dags. 31. f. m., þar sem hún fer þess á leit, að amtið vildi gjöra sem allra- 

bráðasta ráðstöfun til þess, að hreppnum yrði veitt sú upphæð, 2000 kr. 

sem hún hefði beðið sýslunefndina í Gullbringu- og Kjósarsýslu um, til þess 

að afstýra mannfelli og hungursneyð þar í hreppnum, og í annað stað fella 

úr gildi þær ákvarðanir, sem sýslunefndin hefði gjört á fundi sínum 18. f. 

m., út af beiðni hreppsnefndarinnar um hina nefndu hjálp, sem sje þær, að 

ef bjargarvandræði kæmu fyrir í sýslunni fyrir næsta sýslunefndarfund, svo 

mikil, að hlutaðeigandi hreppsnefndir gætu eigi ráðið fram úr því, þá skyldi 

taka upp hið bjargþrota fólk, er beiðæt hefði sveitarstyrks, og skipta því nið- 

ur á alla hreppa sýslunnar á kostað sýslusjóðs, og álítur hreppsnefndin það 

ólöglegt, að flytja fólk útúr hreppnum, til framfærslu annarstaðar, og held- 

ur því fram, að mikið tjón muni einmitt hljótast af því, að vinnuafli verði 

fluttur út úr hreppnum, svo matjurtagarðar og tún standi óræktuð. 

Forseti gat þess, að hann hefði eigi getað álitið, að fyrnefnd ályktun
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sýslunefndarinnar væri ólögleg í sjálfu sjer, eða svo vaxin, að hann hefði 
heimild til þess að fella hana úr gildi til bráðabirgða, samkv. 37. gr. tilsk, 
4. maí 1872, um sveitarstjórn á Íslandi, heldur álitið rjettara, að leggja mál- 
ið fyrir amtsráðið á tilstandandi fundi þess, og þá sjer í lagi spurninguna um, 
hvort sú aðferð, sem sýslunefndin hefir hugsað sjer að viðhafa hjer, sje ein- 
hlýt til þess, að ljetta af þeirri neyð, sem von er á í fyrnefndum hreppi, 
og hvort ekki muni nauðsynlegt, að leggja nokkurt fje fram til þess. 

Jafnframt var lagt fram brjef sýslumannsins í Gullbringu- og Kjósar- 
sýslu, dags. 18. þ. m., innihaldandi umsögn hans um fyrnefnt erindi hrepps- 
nefndarinnar, og ennfremur brjef hreppsnefndarinnar til amtsráðsins, dags. 
21. þ. m., þar sem er skýrt frá hinu bága ástandi í hreppnum, og vitnað 
til framsends læknisvottorðs, en nú sje ástandið orðið þeim mun verra en 
áður, sem vinnufærir menn sjeu nú margir farnir í annan landsfjórðung til 
þess að leita sjer atvinnu þar; ennfremur er skýrt svo frá í brjefi þessu, 
að hreppsnefndin hefði skrifað sýslumanni 24. f. m., og beðið hann um, að 
ráðstafa 10 ómögum af 4 heimilum, sem kvartað hefðu yfir bjargarskorti, 
og sem hreppsnefndin sá engin ráð til þess að liðsinna. Beiðni þessi hafði 
verið bygð á ákvörðun þeirri, sem sýslunefndin hafði gjört á fundi sínum 
18. f. m.  Hreppsnefndin hefði svo enn skrifað sýslumanni 30. f. m., um 
þetta, og var það brjef, sem sýslumaður hafði sent amtsráðinu með fyr- 
nefndu brjefi sínu, dags. 18. þ. m., einnig framlagt. 

Amtráðið tók síðan þetta mál til umræðu, og fjellst að öllu leyti á, að á- 
kvörðun sú, sem sýslunefndin gjörði 18. f. m., væri í alla staði lögleg, og 
að hún væri hið einasta tiltækilega úrræði, en vel að merkja, et henni 
fylgja skjótar og hyggilegar framkvæmdir. Nú gat amtsráðið eigi sjeð, að 
gjörðar hefðu verið nokkrar undirbúningsráðstafanir í þá átt, að flytja ó- 
maga Vatnsleysustrandarhrepps í aðra hreppa sýslunnar, og bentu hin áð- 
urnefndu brjef, sem sje brjef breppsnefndarinnar til sýslumanns, dags. 30. 
f. m, með tilheyrandi skilríkjum fyrir því, að menn á fleiri heimilum í 
hreppnum hefðu sagt sig til sveitar, og brjef hreppsnefndarinnar til amts- 
ins, dags. 21. þ. m., til þess að eigi lægi annað fyrir en eintóm ákvörðun 
sýslunefndarinnar, en engar framkvæmdir, enda virðast ummæli sýslumanns- 
ins í fyrnefndu brjefi hans til amtsins, dags. 18. þ. m., ganga í þá átt, að 
eigi væri ástæða til þess, að gjöra neitt hreppnum til hjálpar. Afleiðingin 
af því, að ekkert hefði verið gjört enn til þess að framkvæma ályktun 
sýslunefndar, gæti, að áliti amtsráðsins eigi verið önnur en sú, að óhjá- 
kvæmilegt væri að hjálpa hreppnum þegar með matvælum eða peningum 

til matvælakaupa, og ályktaði amtsráðið því, að skora á sýslunefndina, að 
halda fund sem allra fyrst og veita Vatnsleysustrandarnreppi allt að 1000 

kr. styrk þegar í stað, til þess að afstýra þeirri neyð, sem auðsjáanlega 

votir yfir þar, og jafnframt setja þegar í stað þær ráðstafanir í verk, sem 

nauðsynlegar eru til framkvæmdar þeirri ákvörðun, sem gjörð var á auka-
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fundi sýslunefndarinnar 18. f. m., en treysti oddviti sjer eigi til að takast 

þetta verk á hendur einn, verður nefndin að skipa honum aðstoðarmenn. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Gullbringu- og Kjósarsýslu, dags. 15. þ. 

m. þar sem hann skýrir frá því, að landshöfðingi hafi eptir beiðni sýslu- 
nefndarinnar látið verkfróðan mann mæla upp veginn eða vegalengdina frá 

Hafnarfirði suður á Vogastapa, og gjöra áætlun um kostnað við vegalagn- 

ing yfir nefnt svæði. Sýslumaðurinn hefir nú sent amtsráðinu uppmæling 

þessa og áætlun um kostnaðinn, sem er talinn að muni nema 82340 kr., og 

útdrátt úr gjörðabók sýslunefndarinnar, viðvíkjandi fundarhaldi hennar, 25. 

—21. apríl þ. á, sem sýnir, að nefndin hefir falið oddvita, að sækja um 

allt að 20000 kr. styrk til alþingis úr landssjóði til vegalagningar frá 
Reykjavíkurlandi suður að Kúagerði, og jafnframt ákveðið, að leggja jafn- 

mikið fje til vegagjörðarinnar og fengist úr landssjóði, en ástæður fyrir því, 

að vegalengdin er talin frá Reykjavík, er eptir skýrslu sýslumannsins sú, 

að vegur er þegar lagður á kostnað sýsluvegasjóðs frá Reykjavíkurlandi og 

suður í Hafnarfjörð, sem hefir kostað hátt á 10,000 kr. 

Jafnframt því að skýra frá þessu, hefir sýslumaður, áður en hann gjörði 

frekara Í þessu, óskað eptir leiðbeining amtsráðsins um, hvort tiltækilegt 

væri, eins og ástandið væri í sýslunni, að baka sýslusjóði þann kostnað, 

sem slík vegagjörð hefði í för með sjer. 
Meining sýslumannsins mun vera sú, að fá samþykki amiísráðsins til 

þess, að taka lán það, sem nauðsynlegt yrði til þess að leggja kostnað í 

þessa vegagjörð, og kemur það fram hjá honum, að lánið eigi að takast 

upp á sýslusjóð. 
Amtsráðið hafði ekki neitt á móti því, að tekið yrði allt að því 10,000 

kr. lán upp á sýslusjóð eða sýsluvegasjóð eða báða þessa sjóði, með því 

skilyrði, að 20,000 kr. fengjust úr landssjóði á móti nefndum kostnaði og 

þeim kostnaði, sem þegar er lagður í vegagjörðina milli Reykjavíkurlands 

og Hafnarfjarðar. 
Amtsráðið samþykkti þá ályktun sýslunefndarinnar í Árnessýslu, að hinn 

svonefndi Melavegur frá Selfossi til Eyrarbakka skyldi numinn úr sýslu- 

vegatölu, en vegur þessi er orðinn ónauðsýnlegur sakir flutningabrautarinn- 

ar, sem verið er að leggja frá Eyrarbakka uppað Ölfusá, og sem verður 

fullgjör í sumar. 
Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Rangárvallasýslu, dags. 13. apríl 

þ. á., þar sem hann beinir til amtsráðsins þeirri ályktun eða tillögu nefnd- 

arinnar, að ákveðin verði flutningabraut trá Þjórsá að Rauðalæk hjá bæn- 

um Efri Rauðalæk og þaðan að Árbæ, 

Amtsráðið ályktaði, að beina þessari málaleitun til landshöfðingja. 

Forseti lagði fram brief sýslumannsins í Rangárvallasýslu, dags. 12. april 

þ. á., þar sem hann ber undir samþykki amtsráðsins, að leggja megi niður 

Sandhólaferju á Þjórsá frá 15. júlí til 15. sept. ár hvert. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 
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26. Forseti lagði fram skýrslu um kennsluna á kvennaskólanum í Reykjavík 

27. 

1898—99, og um vorprófið þar og ennfremur reikning yfir tekjur og gjöld 

skólans frá 1. sept. 1897 til 31. ágúst 1898. 

Amtsráðið veitti skólanum 100 kr. styrk úr jafnaðarsjóði, 

Endurskoðendur lögðu fram: reikning yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suð- 

uramtsins 1898, reikning yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Suðuramts- 

ins s. á. og reikning yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og þurfa=di 
þjóðjarðalandseta og ekkna þeirra í Suðuramtinu s. á. og voru þeir sam- 
þykktir. 

Amtsráðið fann ástæðu til að lýsa því yfir, að eigi þyrfti að fylgja nein 
sjerstök skilagrein fyrir jafnarsjóðsgjaldi hverrar sýslu, eins og gjört hafði 
verið ráð fyrir í brjefi amtsins, dags. 19. ágúst Í. á. 

Framlagður var aptur reikningur yfir tekjur gjöld búnaðarskólans á Hvann- 
eyri, eða um viðskipti amtsins við búnaðarskólastofuunina 1898--99, reikn- 
ingur skólastjóra yfir tekjur gjöld skólabúsins 1898—99 og fl, eptir að þess- 
ir reikningar höfðu verið endurskoðaðir af þeim amtsráðsmönnum, er þar- 
til höfðu verið kvaddir. Reikningar þessir voru samþykktir án athugasemda, 
en þó vildi amtsráðið, að eptirleiðis fylgi sjerstök skýrsla um smjörsölu og 
viðskiptareikningar búsins við kaupmenn. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Hvanneyrarkirkju fyrir 1897-98 var 

ókominn. 

Forseti lagði því næst fram skýrslu skólastjóra um kennslu á skólanum 
1897 —98, og um framkvæmd hansíjarðabótastörfum og húsabyggingum á skóla- 
setrinu. Á skólanum, höfðu verið 8 námssveinar að sumrinu en T að vetrinum, 
að sumrinu ð Í efri deild, en 3 í yngri deild, en að vetrinum 4 í efri deild en 

3 Í yngri. Framkvæmdir skólans í jarðabótarstörfum voru þessar: 
a. Sljettaðir í túni 1926 {| faðmar. 

b. Grafinn vörzluskurður með garði, lengd 166 faðmar, meðalbreidd 6 
fet og dýpt 2 fet. 

c. Hlaðinn vörzluskurður af torfi, lengd 136 faðmar, hæð 4--5 fet, og 

meðalþykkt 4 fet og gjört lokræsi af möl 14 faðmar. 

Að því leyti, er snertir húsabætur, voru eldri peningshús umbætt að 
nokkru og byggð heyhlaða ytir 1400 heyhesta. að lungd 27. áln., breidd 12 áln., 
stafahæð 8 áln. Við báðar hliðar hlöðunnar að endilöngu eru 12 álna breiðir 
skúrar með 4 garðastæðum hvor, og taka til samans 320 sauðkindur. Húsið 

er allt úr timbri og járnvarið að undanteknum norðurgafli. 

Hús þetta hafði orðið dýrara en áætlað var, sem sé 6045 kr. 97 a., en 

þar af var kostað af skólabúinu 799kr. 10a. Húsið mátti samt eigt heita dýrt, 
þegar tekið er tillit til stærðar þess og hins vandaða frásangs á því. 

Samkvæmt hinum framlögðu reikningum, er skólastofnunin nú í skuld 

við amtmann um 2428 kr. 55 a.; auk þess eru óborgaðar 400 kr. af launum 

skólastjóra fyrir 1898--99; skuldir búsins eru um 900 kr.og er þar í skuld við 

skólastjóra 207 kr. Aptur á móti ertil enn af tekjum 2000 kr. af þeim 2586
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kr. sem samkvæmt ákvörðun amtsráðsias í fyrra skyldu greiðast af jafnaðar. 

sjóðsgjaldinu á þessu sumri.  Jafnhliða þessu falla til útborgnnnr til búsins nú 

þegar við byrjun þessa yfirstandandi skólaárs, allt að því 1000 kr. 

Fjárhagur skólastofnunarinnar er þannig mjög bágborinn og er alveg 

nauðsynlegt að kippa þessu í lag, þannig, að tekjur skólans sjeu til taks, þegar 

útgjöldin falla til, og eigi þurfi að ætla á tekjur, sem alls ekki koma til fyr en 

skólaárið er á enda. Að taka enn lán er frágangssök og að biðja um sjerstak- 

an eða aukinn styrk úr landssjóði, er tilgangslaust. Það eina ráð til þess, að 

rjetta fjárhaginn við og koma því ólagi af, að skólastjórnin eða gjaldkeri skól- 

ans þurfi að taka fyrir sig fram, er að nota nokkuð af búnaðarskólasjóðnum með 

samþykki landshöfðingja í þarfir skólans, eins og hann hefir leyft Norður- og 

Austurömtunum að nota búnaðarskólasjóðinn þar, í hinu fyrgreinda amti að öllu 

leyti, til búnaðarskóla, 

Amtsráðið ályktaði, að fá samþykki landshöfðingja til þess, að mega 

nota eða hafa til taks allt að því 5000 kr. nú þegar af stofnfje búnaðarskóla- 

sjóðs Suðuramtsins, en af jafnaðarsjóðsgjaldinu fyrir 1900 skyldi ekki greiða 

neitt til hins nýbyrjaða eða yfirstandandi skólaárs 1899— 1900, heldur skyldi taka 

af því tillag amtsins til skólans fyrir skólaárið 1900— 1901. 

Forseti lagði fram brjef stjórnarnefndarinnar, dags. 2. þ. m., þar sem 

skýrt er stuttlega frá fjárhag búsins og gjörðar tillögur um fjárveitingar til 

skólabúsins; er þar jafnframt skýrt svo frá, að innistandandi skuldir búsins sjeu 

nú um 900 kr. meiri en út'standandi skuldir þess, og að þær væru svo miklar, 

kæmi sjerstaklega til af því, að laxveiði hafi algjörlega brugðizt í fyrra sumar. 

Við það bættist, að verzlunarhorfurnar væru mjög bágar. Þess vegna yrði ekki 

komizt af með minna til skuldalúkninga, matvælakaupa, kaupafólks og vinnu- 

fólks en 2000 kr. eða sömu upphæðina og í fyrra, sem sje 1400 kr. til búsins 

og 680 kr. til skuldalúkningar. ínnfremur hefir stjórnarnefndin í brjefi, dags. 
6. marz bp. á., sem var framlagt, farið þess á leit, eða lagt það til, að keyptir 

verði 2 heyvagnar, sem kosta muni 120 kr. hvor og ein aktýgi fyrir hjer um bil 

TO kr. og ennfremur smjörgjörðaráhöld fyrir 457 kr., alls 767 kr. 

Ennfremur skýrir stjórnarnefndin frá nauðsyninni á því, að byggja 

haugshús og í sambandi við það geldneytafjós, og væri æskilegt, að þetta gæti 

orðið á sumrinu 1900, en þó kæmi það ser vel, að veitt yrði nú þegar dálitið 

fje til undirbúnings þess, svo sem til þess að sprengja grjót og draga saman 

grjót í grundvöll þegar á þessu yfirstandandi skólaári. 

Amtsráðið samþykkti þessar fjárveitingar í þarfir skólans, og að því leyti, 

er snerti undirbúning til þess að koma upp haugshúsi og geldneytafjósi mætti 

nota á þessu skólaári 200 kr. Um bvgging hússins skyldi engin ákvörðun tekin 

fyr en á næstu amtráðsfundi. 

Forseti lagði fram brjef stiptsyfirvaldanna, dags 19. april þ. á, og þar 

með fylgjandi erindi prófastsins í Borgartjarðarprófastsdæmi, dags. 4. s. m., um 

að kevpt verði organ handa kirkjunni á Hvanneyri, sem áður hefir verið farið 

fram á; ennfremur var fram lagt skjal eða yfirlýsing frá 24 sóknarmönnum 
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um útvegun orgar.sins, sem vitnar i ålyktun safnadarfundar í hitt hið fyrra 

hlutaðeigendur skuldbinda sig til að launa organleikara. 

Amtsráðið veitti til þessa 250 kr., að meðtöldum flutningskostnaði hingað 

til Reykjavíkur. 

Samkvæmt því, sem tekið er fram, var samin svohljóðandi áætlun um 

tekjur og gjöld skólans fyrir 1899—- 1900: 

Tekjur: 

I. Landssjóðsstyrkur á árinu 1900 . . „ kr. 2500 

2. Gjald eftir 1. gr. laga 4. júní 1898 um breyting 
á gjaldheimtum til amtsjóða og sýslusjóða og 

tekjur frá búnaðarskólasjóði fyrir 1899 . „ — 1600 

3. Ur sjálfum búnaðarskólasjóðnum , . . — 4300. kr, 8400 

Gjöld: 
1. Afborgun upp í lán og vaxtagreiðslur: 

a. til landsjóðs. . . . . kr. 1504 

b. til landsbankans . . - . — 1262 

c. til kirkjusjóðs . . . mm 144 92910 

2. Skuldir frá fyrra ári: H 

a. Vid reikningshaldara . . . — 428 

b. Skuldir innistandandi . . . — 900 

ce. Við skólastjóra  . . . — 600 — 1998 

3. Laun skólastjóra {899 1900 . . . . — 1000 

4. Laun aðstoðarkennara 1899.--1900 . . „ — 200 

5. Til smíðakennslu. . . . . RE 100 

6. Til bókakaupa handa lærisv einum , . — 70 
7. Til hjualauna, verkalauna daglanamanna, mat- 

væla og kaupstadarvarnings, . . . . — 1400 

8. Til organs handa Hvanneyrarkirkju . . — 250 

9. Til undirbúnings haugshúsbyggingar . . . — 200 

10. Önnur útgjöld  . . . . . . . —— 342 8400 

Þá var samið yfirlit yfir efnahag búnaðarskólastofnunarinnar í far- 

dögum 1899. 

Eignir: 

1. Hvanneyri með kirkjujörðum, hjáleigum 

ítökum, að kirkjunni sjálfri fráskilinni . kr. 16000 00 

2. Kirkjan á Hvanneyri . . . . — 3800 00 
3. Hús önnur en jarðarhús , . — 22900 00 

4. Lifandi peningar . „ — 5256 00 

5. Jarðyrkjuverkfæri og hey skaparáhöld . — 1247 25 

6. Bækur og kennsluáhöld . . . — 313 30 

Flyt: kr, 49516 55
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Fluttar: kr. 49516 óð 

1. Smíðatól og fl.. — 192 50 

8. Skip og laxv eiðaáhöld — 319 00 

9. Heyfyrningar og búsafleifar — 4010 00 

10, Annad lausafje — 2157 90 

11. Útistandandi skuldir — 507 78 kr. 36703 73 

Gjöld: 

1. Óborguð lán: 

a. til landssjóðs kr. 26117% 90* 

b. úr landsbankum — 8150 00#% 

c. úr Kirkjusjóði . — 1100 00 

d. úr búnaðarskólasj. 1000 00. — 36367 90 

2, Ymsar skuldir. ST 2239 00 
3. Mismunur — 18096 83 .. 56703 73 

29. Þá var rædd og samþykkt áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins á 

árinu 1900: 
Tekjur: 

1. Væntanlegar eptirstöðvar við árslok 1899 kr. 600 00 

2. Jafnaðarsjóðsgjald: (Þar með talið gjald 

samkv. 1. gr. laga 4. júní 1898, um breyt- 

ing á gjöldum til amtsjóða og sýslusjóða — 5700 00. kr. 6300 

Gjöld: 

„ Kostnaður við amtsráðið kr. 600 00 

2. Ferðakostnaður . „ — 200 00 

3. 6. afborgun upp Í rentugreiðslur til Ölfus- 

árbrúarinnar . . . . . — 482 63 

4. Kostnadur samkv. lågum 2. okt. 1891, um 

skipun dyrlækna å Islandi — 300 00 

5. Menntamál (kvennaskóliun í Reykjavík) — 100 00 

6. Gjald tilbúnaðarskólans á Hvanneyri á skóla- 

árinu 1900- 1901 samkv. 1. gr. laga 4. 

júní 1898, um breyting á gjöldum til amtsjóða 

og sýslusjóða . — 840 00 

Flyt: kr. 2522 63 

*) 1. Eptirstöðvar af láninu frá 10. jan. 1885 kr. 800 93 

2 — — — 8. júní 1896 — 2098 45 

3. —>— — —  — 3. sept. 1892 — 8673 31 

4. Lán án afborgana 24. nóv. 1888 . —- 11800 00 

5. Eptirstöðvar af láninu frá 30. júlí 1894 — „2145 21 

kr. 26117 90 

#**) 1, Eptirstöðvar af láninu frá 25. júli 1895 kr. 8150 00 

2. Lán frá 19. júlí 1898 — 5000 90 
kr. 8150 00 
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ST Fluttar: kr. 2522 63 
1. Tillag til búnaðarskólans á Hvanneyri fyrir 

skólaárið 1900—1901 . . . . . — 8000 00 
8. Ymisleg ttgjåld — . . . .„ — 300 00 
9. Eptirstöðvar . . . . . . . —— 477 37 kr, 6300 

Með því eigi má jafna niður nema 4578 kr. 36 a. samkv. 56. gr. tilsk. 4. 
maí 1872, um sveitarstjórn á Íslandi, ályktaði amtsráðið, að leita samþykkis 
landshöfðingja til að jafna niður 4860 kr.,sem er hið eiginiega jafnaðarsjóðsgjald. 

Fleiri mál komu eigi til umræðu og Var svo fundi slitið. 
Íslands Suðuramt, Reykjavík 30. júní 1899, 

J. Havsteen. 

Skýrsla 
um aðalfund amtráðsins í Vesturamtinu 10.— 19, júní 1899. 

Árið 1899 10. júní var aðalfundur amtsráðsins í Vesturamtinu settur og 
haldinn í Stykkishólmi af forseta þess, amtmanni Julius Havsteen, ásamt amts- 
ráðsmönnunum Ásgeiri bónda Bjarnasyni á Knararnesi (úr Mýrasýslu), kaup- 
manni Sæmundi Halldórssyni í Stykkishólmi (úr Snæfellsness- og Hnappadals. 
sýslu), sýslumanni Birni Bjarnarsyni á Sauðafelli (úr Dalasýslu), Eyjólfi kaup- 
manni E. Jóhannssyni í Flatey (úr Austurbarðastrandasýslu), hjeraðslækni 
Davíð Sch. Thorsteinsson í Stykkishólmi (úr Vesturbarðastrandasýslu), síra Kristni 
Daníelssyni á Söndum (úr Vesturísafjarðarsýslu) og prófasti síra Páli Ólafssyni 
á Prestbakka (úr Strandasýslu). Ámtsráðsmaðurinn úr Norðurísafjarðar sýslu 
hafði í brjefi, dags. #7, f. m., tjáð forseta forföll sín, og sömuleiðis hafði vara- 
maðurinn skýrt forseta frá, að hann gæti eigi mætt. 

Forseti minntist sorglegs fráfalls amtsráðsmanns úr Snæfellsness- og 
Hnappadalssýslu, Þórðar dbrm. Þórðarsonar frá Rauðkollsstöðum. 

Með því eigi er borgað Jafnaðarsjóðsgjald af Ísafjarðarkaupstað, eptir að 
lög 4. júní 1898, um breyting á gjaldheimtum til amtsjóða og sýslusjóða eru 
útkominn, sbr. 60. gr. tilsk. 4. maí 1872 um sveitastjórn á Íslandi, verður kaup- 
staðurinn eigi skoðaður sem partur af amtínu sem amtsráðsumdæmi, og amts- 
ráðsmaður Skúli Thoroddsen á Ísafirði þá eigi skoðaður sem búsettur í því, en 
samkv. 45. gr. nefndrar tilskipnnar hlýtur fast aðsetur í amtinu að vera eins 
skilyrði fyrir því, að geta setið í amtsráðinu sem fyrir því, að vera kosin í það. 
Þar sem sæti Skúla sýslumanns Thoroddsens í amtsráði Vesturamtsins þannig 
væri laust, ályktaði amtsráðið að kjósa skyldi nýjan amtsráðsmann úr Norður- 
Ísafjarðarssýslu fyrir þann tíma, er Skúli Thoroddsen ætti eptir að sitja Í amts- 
ráðinu. 

Þessi mál komu til umræðu á fundinum: 
1. Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Vesturamts-
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ins fyrir 1898, og var hann falinn amtsráðsmönnunum úr Strandasýslu og 

Dalasýslu til endurskoðunar. 

Forseti lagði því næst fram reikning yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs 

Vesturamtsins 1898 og var hann falinn amtsráðsmönnunum úr Vesturísa- 

fjarðarsýslu og Mýrasýslu til endurskoðunar. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Vesturamtsins fyrir 1898, sem 

jar framlagður, var fenginn í hendur amtsráðsmönnunum úr Snæfellsness. 

og Hnappadalssýslu og Vesturbarðastrandasýslu til endurskoðunar. 

Síðan var framlagður reikningur yfir tekjur og gjöid amtbókasafnsins í 

Stykkishólmi fyrir 1898; var hann fenginn amtsráðsmanninum úr Austur- 

barðastrandasýslu til endurskoðunar. 

Forseti gat þess um þenna síðastnefnda reikning, að einn gjaldliður 

hans snerti þá upphæð, sem borguð hafði verið til þess að útvega skýli eða 

hús handa safninu, sem hingaðtil hafði verið geymt í fangelsinu í litlu her- 

bergi þar, svo eigi hefði getað farið svo vel um það sem skyldi. Þar sem 
nú fjárveitingin bæði af landssjóðs hálfu og amtsráðsins var orðin ríflegri 

en áður, og það mætti álíta óhjákvæmilegt að útvega safninu sæmilegt 

húsnæði, hafði forseti uppá væntanlegt samþykki amtsráðsins fallizt á, að 

stjórnarnefnd safnsins byggði húsið í fjelagsskap við hreppsnefndina í 

Stykkishólmshreppi og skyldi það vera bókhlaða og þinghús fyrir hreppinn 

og kosta allt að því 1500 kr. Þegar húsið væri fullbúið, yrði saminn reikn- 

ingur fyrir öllum byggingarkostnaðinum og hann lagður fram með tilheyr. 
andi fylgiskjölum og kvittunum á næsta fundi amtsráðsins. 

Forseti skýrði frá, að hann hefði gjört þá litlu breytingu á reglugjörð 

bókasafnsins 14. júní 1895, 10. gr., að menn, sem búa utan Stykkishólms, 

mættu fá bækur til láns fyrir eitt missiri í senn, og fleiri bækur en ákveð. 

ið væri í reglugjörðinni, eptir því sem á stæði og stjórnarnefndin ákvæði 

Breyting þessa hafði forseti gjört samkvæmt ályktun amtsráðsins á fundý 

þess 8.— 10. júní f., á, sem gekk út á það, að binda 400 kr. fjárveiting úr 

jafnaðarsjóði til bókasafnsins því skilyrði, að mönnum utan Stykkishólms 

gæfist kostur á að fá bækur til láns veturinn yfir eptir því, sem nánar yrði 

ákveðið af forseta, sbr. Stj.tið. 1898, B. bis. 167. 

Amtsráðið samþykkti fyrgreindar ráðstafanir. 

Nú hafði kostnaðurinn við bygging hússins orðið nm 370 kr. meiri en 

áætlað var, og snertir helmingurinn af þessari upphæð amtið; var sú til. 

laga upp borin að greiða mætti það fje úr jafnaðarsjóði amtsins, og fjellst 
amtsráðið á, að verja mætti í þessu skyni úr sjóðnum 200 kr. 

Forseti skýrði frá, að inneign styrktarsjóðsins „Þorvaldar minning í Söfn- 

unarsjóði Íslands væri nú 4331 kr. 61 eyrir. 

Forseti lagði fram brjef skólastjóra Torta Bjarnasonar í Ólafsdal, dags. 5. 
þ. m., með fylgiskjölum, þar sem hann fer þess á leit, að amtsráðið gjöri 

búnaðarskólann þar að opi:berri eign með því að „Kaupa jarðirnar Ólafsdal 

með tilheyrandi 

lögðum virðinga 

  

húsum og áhöfn, og StóraMúla og Belgsdal, alt eptir fram- 

sjörðum fyrir 44,000 kr 
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Jafnframt þessn voru framlögð brjef sýslumannanna í Dalasýslu, Ísa- 
fjarðarsýslu og Strandasýslu, Barðastrandarsýslu og Mýrasýslu, dags. 8., 9., 
og 18. maí, og 8. júní þ.á., þar sem þeir skýra frá undirtektum sýslunefnd- 

anna Í nefndum sýslum undir tilboð Torfa skólastjóra Bjarnasonar um að 

selja amtinu Ólafsdal með öllu til heyrandi, þar með jarðirnar Belgsdal og 
Stóra Múla. Sýslunefndin í Dalasýslu hefir með 6 af 9 atkvæðum samþykkt 
eða mælt með því, að kaupin færu fram.  Sýslunefndin í Strandasýslu er á 
því, að rjett sje að sæta boði Torfa Bjarnasonar, ef Ólafsdalsskólinn fengist 
fyrir hæfilegt verð, þar sem óhæfilegt virðist að prívatmaður hjeldi við 
stofnun fyrir það opinbera, og að miklu kostnaðarminna hljóti það að verða, 
að kaupa þennan skóla eins og hann væri nú, en að setja á stofn nýjan 
skóla. Nefndin í Vesturísafjarðarsýslu álítur, að ekkert virðist vera á móti 
þvi, að Ólafsdalsskólinn yrði opiuber eign, en getur eigi haft neina ákveðna 
skoðun um, hvernig eða fyrir hvaða verð þessi kaup ættu að ganga fram. 
Nefndin í Norðurísafjarðarsý slu er á þeirri skoðun, að kaup á búnaðarskól- 
anum í Ólafsdal sje ekki æskileg fyrir amtið. Sýslunefndin í Austurbarða- 
strandarsýslu vill helzt að skólanum verði framhaldið á sama hátt og hing- 
aðtil, en felur að öðru leyti amtsráðinu að gjöra út um málið. Sýslunefnd- 
in í Mýrasýslu er því mótfallin, að amtið kaupi skólastofnunina.  Sýslu. 
nefndirnar í Vesturbarðastrandarsýslu og Snæfellsness. og Hnappadalssýslu 
höfðu eigi haft tækifæri til þess, að láta uppi álit sitt um þetta mál, sem eigi 
hafði verið borið upp fyrir þær í tæka tíð. Eptir tillögu amtsráðsmannsins úr 
Strandasýslu var kosin 3 manna nefnd til þess að íhuga málið og láta uppi 
álit sitt um það. Kosnir voru: Ásgeir Bjarnason, læknir Davíð Thorsteins- 
son og síra Páll Olafsson. 

Forseti skýrði frá því, að hann hefði samkvæmt áskorun amtráðsins á fundi 
þess, 8.— 10. júní f. á., skrifað sýslumönnunum í Strandasýslu, Barðastrand- 
arsýslu (að því leyti er snerti austurhluta sýslunnar), Dalasýslu, Snæfells- 
ness- og Hnappadalssýlu og Mýrasýslu, 13. júlí f. á, og samkvæmt áskor- 
un amtsráðsins í Suðuramtinu á fundi þess, 30. júní — 2. júlí f. á. sýslu- 
mönnunum í Borgarfjarðarsýslu, Gullbringu- og Kjósarsýslu og Árnessýslu 
15. júlí f. á, og skipað svo fyrir, að almennar fjárskoðanir og baðanir skyldu 
framfara á hinu komanda hausti, og skyldi þeim vera lokið fyrir jól sbr. 
Stj.tið. 1898 B. bls. 141 og 1ð5— 158. Skýrslur um árangurinn af skoðunun- 
um og böðunum og um heilbrigðisástand sauðfjárins skyldu vera komnar til 
amtsins fyrir lok febrúarm. 

Forseti lagði fram skýrslur þessar, sem af fmsum ástæðum eigi höfðu 
komið til hans innan þess frests, sem getið er. Af skýrslum þessum mátti 
ráða, að menn yfirleitt höfðu gjört sjer far um að hlýða fyrirskipunum 
amtsins, nema í Mýra- og Borgarfjarðarsýslum, þar sem þó einmitt lá hvað 
mest á því, að menn böðuðu fje sitt. Á ýmsum stöðum hafði það komið 
fyrir, að menu höfðu haft undanbrögð og borið ofan í, í stað þess að við. 
hafa ídýfuböðun. Í einum hrepp hafði hlutaðeigandi hreppstjóri verið 
sektaður um 20 kr. Að því leyti, er suertir Mýra- og Borgarfjarðarsýslu,
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komst sýslumaðurinn þar svo að orði í brjefi sínu til amtsins, dags. 27, 

marz þ. á: >Að bví er snertir baðanir, þá hafa þær í engum hrepp farið 

fram á öllu fje. Í sumum hreppum hafa aðeins lömb verið böðuð, í sumum 

hreppum að eins kláðasjúkt fje. Í sumum hreppum hefir þó verið albaðað 

á flestum bæjum, að minnsta kosti að nafninu. War kláðakindur hafa ver- 

ið teknar frá til lækningac. Úr 2 hreppum í Mýrasýslu voru engar skýrsl- 

ur komnar til sýslumanns, sem sje úr Hraunhreppi og Stafholtstungnahreppi, 

þá er hann skrifaði amtinu, 27. marz þ. á., og er þó sýslumaðurinn sjálfur 

búsettur í hinum síðarnefnda hreppi. Útaf þessu hafði amtmaður skrifað 

sýslumanni brjef 13 apríl þ. á, og hafði hann í því skorað á sýslumann, 

að heimta og senda sjer skýrslur hreppstjóranna um framkomu þeirra og 

aðstoðarmanna þeirra í þessu tilliti, og skyldu þessar skýrslur, sem þeir 

hefðu ábyrgð á, að væru sannar, vera svo ítarlegar, að sjeð yrði, hvað 

hreppstjórar og hinir skipuðu aðstoðarmenn þeirra hefðu gjört til þess að 

framkvæma skylduverk sín samkvæmt fyrnefndu brjefi amtsíns, dags. 15. 

júlí f. á, Skýrslur þessar voru enn eigi komnar. 

Heilbrigðisástand sauðfjárins að því leyti, er kláða snertir, á því svæði, 

sem hjer er spursmál um, virðist stöðugt fara batnaði, Efalaust er þetta að 

þakka því, að mönnum hefir verið haldið til þess að baða sauðfje sitt, og 

að menn yfir höfuð hafa eins og meiri áhuga en áður á því að varna út- 

breiðslu fjárkláða. Þegar bornar eru saman skýrslur þær, sem nú liggja 

fyrir, við skýrslurnar frá því í fyrra, sem útdráttur er prentaður úr Í 

Stjórnartíðindunum 1898, B. bls. 156— 157, virðist eigi annað koma Í ljós, 

en minna sje um kláða en áður. Samkvæmt skýrslunni úr Mýra- og Borg- 

arfjarðarsýslu höfðu þar fundizt með kláða við skoðanir þær, sem fram fóru 

fyrir jól, 34 kindur alls, sem sje í Hvítársíðuhreppi 18, í Skoradalshreppi 2, 

í Leirár- og Melahreppi 12, og í Skilmannahreppi 2. Í Borgarhreppi hafði 

orðið kláðavart á einum bæ, en hreppstjórinn þar hafði eigi skýrt frá tölu 

hinna kláðasjúku kinda; en 4. jan. þ. á. hefir hann svo skrifað sýslumanni, 

að kláðinn væri þar batnaður, að því er fundið yrði; í Andakílshreppi hafði 

líka orðið litilsháttar kláðavart á 2 bæjum. Í hinum breppum sýslunnar 

hafði eigi orðið kláðavart, en eins og sagt er, voru skýrslur eigi komar úr 

Hraunhreppi og Stafholstungnahreppi. Að því leyti, er snerti nágrannasýsl- 

urnar, hafði kláði komið fyrir á 2 kindum í Kjósarhreppi í Gullbringu- og 

Kjósarsýslu við skoðanir, sem framkvæmdar höfðu verið í rjettum að svo 

miklu leyti, sem hægt hafði verið; var önnur kindin úr Hvalfjarðarstrand- 

arhreppi. Við þær reglulegu skoðanir, sem fram fóru í desember í Kjósar. 

hreppi, hafði að eins fundizt ein kind með óþrifavotti, sem þó eigi mun hafa 

verið kláði. Í Mostellshreppi fundust á liðnum vetri 2 kindur með kláða á 

einum bæ; þær voru læknaðar og allt fje á heimilinu tvíbaðað, en fje 

skoðað am allan hreppinn. Í Árnessýslu hafði heilbrigðisástand sauðfjárins 

reynzt vera í bezta lagi; hafði því engin böðun fram farið fyrir austan Hvitá, 

sbr. Stj.tíð. 1898 B. bls. 141, Samkvæmt skýrslunni úr Dalasýslu um haust 

eða vetrarskoðanirnar hafði orðið kláðavart á 11 kindum í Laxárdalshreppi 
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og í Hvammshreppi á stöku bæjum. Öllu verra var ástandið í þeirri sýslu 

orðið með vorinu eptir framlögðu brjefi sýslumannsins, dags. 10. maí. Sam- 

kvæmt skýrslu hans hafði orðið vart við kláða í 21 kind í Fellsstrandar- 

hreppi, og 114 kindum í Hvammshreppi, við óþrif á kindum á flestum bæj- 

um í Laxárdalshreppi og á nokkrum stöðum í Miðdalahreppi, en að því 

leyti er snertir ráðstafanir og framkvæmdir gegn ófögnuði þessum, var 

skýrslan eigi svo fullnægjandi sem skyldi, og hafði forseti því í brjefi til 

sýslumanns, dags. 18. maí, heimtað ítarlegri skýrslu  hjerað lútandi, og fyr- 

irskipað, að baða skyldi allt geldfje í fyrnefndum hreppum nú, þegar rúið 

væri, og taka kláðasjúkt fje, sem fyrirfyndist til lækninga, en ær og lömb 

skyldi baða um fráfærur. Í Snætellsness- og Hnappadalssýslu hata hin 

beztu þrif verið á sauðfje um áramótin, þá er skoðað var og baðað. Í 

Helgafellssveit höfðu fundizt óþrif í 5 kindum í nóvember, en við skoðunina 

i janúar varð hvergi óþrifa vart. Í Eyrarsveit og í Eyjahreppi hafði orðið 

óþrifa vart á fáeinum kindum. Í Kolbeinsstaðahreppi fundust við skoðun, 

sem fram fór í oktbr., 7 kindur með kláða á 3 bæjum og voru þær skorn- 

ar. — Við seinni skoðunina varð hvergi kláða vart. Skýrslurnar úr þessari 

sýslu eru mjög nákvæmar og ítarlegar og sömuleiðis úr Austurbarðastrand. 

arsýslu. Í þeirri sýslu hafði fundizt kláði í einu lambi í Geiradalshreppi. 
Ennfremur er svo skýrt frá, að kláði hefði flutzt í Múlahrepp og í Flatey 

vorið 1898 með kláðafje úr Rauðseyjum í Dalasýslu, en með þeim ráðstöf- 

unum, sem gjörðar voru, hafði það tekizt að hindra útbreiðslu kláða úr 

þessum kindum.  Rauðseyjar eru í Skarðstrandarhreppi, en eptir skýrslu 

sýslumanns frá þessu vori vurð eigi kláðavart í þeim hreppi við hinar síð- 

ast framförnu skoðanir. Eptir skýrslum úr Strandasýslu hefir ástandið þar 

verið Í góðu lagði, ein kind hafði fyrirfundizt með kláða í Hrófbergshreppi, 

sem hafði komið þangað úr Reykhólasveit. Í Bæjarhreppi höfðu fundizt 

kindur með óþrifum, Í Vesturbarðastrandarsýslu og Ísafjarðarsýslu, sem 

eru álitnar að vera fyrir utan hið kláðagrunaða svæði, hafði eigi borið á 

neinum kláða og heilbrigðisástand sauðfjárins verið gott á síðastliðnum vetri 

eptir skýrslum hlutaðeigandi sýslumanna. 

Forseti bar því næst undir amtsráðið, hverjar ráðstafanir mundu tiltæki- 

legastar gagnvart fjárkláðanum að haustinu til og framvegis. Amtsráðið á- 

lyktaði að skora á forseta, að fyrirskipa hinar venjulegu sjerstöku ráðstaf- 

anir Í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, Dalasýslu, Kolbeinsstaðahreppi í Snæ- 

fellsness- og Hnappadalssýslu, í Kjósarhreppi, Kjalarneshreppi og Mosfells- 

hreppi í Gullbringu- og Kjósarsýslu og Þingvallasveit í Árnessýslu. Að öðru 

leyti skyldu haustskoðanir framfara í öllu Vesturamtinu, að undan tekinni 

Ísafjarðarsýslu og Vesturbarðastrandarsýslu, en baðanir framfara í þeim 
hreppum, er kláða yrði vart. 

Forseti skýrði frá úrskurðum þeim, sem hann hafði lagt á ýmsa sýslusjóðs- 

og sýsluvegasjóðsreikninga fyrir 1897 samkvæmt umboði amtsráðsins, og 

um fullnustu á úrskurðum þeim, sem lagðir höfðu verið á þessa reikninga, 

Forseti lagði fram sýslusjóðs. og sýsluvegasjóðsreikningana úr öllum sýsl-
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um amtsins fyrir 1898, sem hann hafði yfirfarið samkvæmt 41. gr. tilsk. 87 

4. maí 1872, um sveitarstjórn á Íslandi. Ennfremur voru framlagðar þær 

athugasemdir, sem endurskoðendur sýslunefndanna höfðu gjört við suma 

reikningana og svör reikningshaldara. 

Amtsráðið úrskurðaði þar næst reikningana. 

Þá voru framlögð og vfirfarin eptirfylgjandi endurrit af gjörðabókum sýslu- 

nefndanna: 

A. Ur Strandasýslu frá 3—6. mai bp. á. 

B. Ur Norðurísafjarðarsýslu frá 1.—3. maí þ. á. 

C. Úr Vesturísafjarðarðsýslu trá 7—-8. apríl þ. á. 

D. Úr Vesturbarðastrandarsýslu frá 13.— 14. apríl þ. á. 

lg Úr Austurbarðastrandarsýslu frá 9. maí þ. á. 

F. Úr Dalasýslu frá 1. maí þ. á. 
G. Ur Snæfellsness. og Hnappadalssýslu frá 10. og 11. april þ. á. og 

H. Úr Mýrasýslu frá 16. marz þ. á. 

Í öllum sýslunum nema í Vesturísafjarðarsýslu og Mýrasýslu hafði nið- 

urjöfnun sýslusjóðsgjaldsins farið fram úr því, sem jafna mátti niður án 

samþykkis amtsráðsins, sbr. 43. gr. tilsk. 4. maí 1872, um sveitastjórn á Ís- 

landi, samanborna við 26. gr. 4, en þessi hækkun hlaut að vera afleiðing 
af lögum 4. júní 1898, um breyting á gjaldheimtum til amtsjóða og sýslu- 

sjóða. Amtsráðið samþykkti þessar niðurjafnanir, en vildi jafnframt benda 

þeim sýslunefndum, sem eigi hefðu lagt þær undir samþykki amtsráðsins, á 

það, að slíkt samþykki væri nauðsynlegt. 

Á sýslunefndarfundinum í Austurbarðastrandarsýsla höfðu 2 sýslunefnd- 

armenn athugað, að ekki mundi hafa átt að borga sýslunefndarmanni Flat- 

eyjarhrepps dagpeninga fyrir að sitja sýslunefndarfund 1898, þar sem fund- 

urinn var haldinn í Flatey, þótt eigi væri á heimili sýslunefndarmannsins 

eða eigi í húsi hans. Útaf þessu ályktaði amtsráðið, að það væri ekkert 

á móti því að veita sýslunefndarmanui 2 kr. um daginn í þóknunarskyni 

fyrir setu hans á sýslunefndarfundi, þótt hann ætti heima á þeim stað, er 

fundur nefndarinnarinnar væri haldinn. 

Forseti skýrði frá, að hann hefði skrifað sýslumönnum 18. júlí og 

22. sept. f. á., og sagt þeim fyrir um tilhögun þeirra skýrslna, er sendar 

skyldu amtsráðinu eftirleiðis ár hvert fyrir lok mafím., um styrktarsjóði alþýðu- 

tólks, sem sýndu ástand sjóðanna við lok hvers hins liðna árs. Þessar skýrslur 
skyldu þannig leggja fyrir í fyrstu skýrslu á árinu 1900, og skyldu sýna, 

hvað mikið hver sjóður átti við byrjun ársins, hve mikið gjald hefði verið 

innheimt á árinu, og aðrar tekjur sjóðsins, svo sem gjöld fyrir leyfisbrjef til 

lausamennsku, tölu gjaldenda, karla og kvenna og eign sjóðsins Í Söfnunar- 

sjóði Íslands við lok ársins. 

Ennfremur skýrði forseti frá ástandi styrktarsjóðanna við árslok 1898, 

samkvæmt þeim upplýsingum, sem fyrir lágu í brjefum sýslumannanna Í 

Stranda-, Ísafjarðar-, Dala- og Snæfellsness. og Hnappadalssýslum og endur- 

ritunum af gjörðabókum sýslunefndanna, en við árslok 1898 skyldu sýslu-



1899 

87 

140 

menn taka við innheimtu gjalda til sjóðanna ug allri reikningsfærslu þeirra 

samkvæmt lögum 18. des. 1897, um breyting á lögum um styrktarsjóði 

handa alþýðutólki. 

A. Strandasýsla. Eptir skýrslu sýslumanns voru engin skil gjörð fyrir 

sjóðunum í Kaldrananesshreppi og Árneshreppi fyrir árið 1898, þá er 

aðalfundur sýslunefndarinnar var haldinn 3.—-6. maí þ. á. 

B. Norður- og Vesturísafjarðarsýslur. Eptir því sem sýslumaður skýrir 

frá í brjefi sínu, dags. 9. mai þ. á, vantaði þá skýrslu frá 2 

hreppstjórum, sem hann hatði áminnt um, að senda reikninga sína tafar- 

laust. 

0. Vesturbarðastrandarsýsla. Skýrslur frá öllum hreppum sýslunnar voru 

komnar, og hafði sýslunefndin falið oddvita sínum að athuga nákvæm. 

ar reikninginn yfir tekjur og gjöld sjóðsins úr Tálknafjarðarhreppi við 

afhending hans í hendur sýslumanns. 

D. Austurbarðastrandarsýsla. Þar vantaði skýrslur fyrir 1898 úr Geira- 
dalshreppi og Flateyjarhreppi og hafði oddvita verið falið að ganga 

eptir þeim og úrskurða þær. Úr hinum 3 hreppum sýslunnar voru 

skýrslurnar komnar. 

E. Dalasýsla, Eptir gjörðabókarendurritinu voru framlagðar á sýslunefnd- 

arfundinum 1. maí þ. á. reikningarnir úr öllum hreppum sýslunnar og 

hafði eigi fundizt neitt athugavert við þá. 

F. Snæfellsness. og Hnappadalssýsla. Samkvæmt skýrslu sýslumanns og 

gjörðabókarendurritinu, höfðu alþýðustyrktarsjóðsreikningarnir úr öllum 

hreppum sýslunnar verið fram lagðir á sýslunefndarfundinum 10.— 11. 

april þ. á., og höfðu þeir yfirleitt verið í bezta lagi. 

G. Mýrasýsla. Eptir gjörðabókarendurritinu, viðvíkjandi fundarhaldi nefnd- 

arinnar 16. marz þ. á., voru aðeins komnir reikningar úr 3 hreppum 

og hafði oddvitanum og síra Jóhanni Þorsteinssyni í Stafholti verið falið 

að yfirfara alla reikningana, þegar hinir vantandi reikningar væru inn 

komnir. 

Forseti skýrði frá því, að hann hefði skrifað sýslumönnunum í Stranda. 

sýslu og Mýrasýslu 25. maí þ. á. og skorað á þá, að gangast sem fyrst ep 

ir fullum skilum fyrir styrktarsjóðum alþýðufólks í þeim hreppum, sm 

reikningar eigi voru komnir úr, þá er fundir sýslunefndanna voru haldnir, 

og lýsti amtsráðið því yfir, að það byggist við, að sýslumenn yfir höfuð ljeti 

sjer annt um, að öll skil í þessu tilliti lægju fyrir, þar sem þeir hefðu alla 

ábyrgð á sjóðum þessum frá 1. jan 1899, samkvæmt fyrnefndum lögum 18. 

des. 1897. 

12. Forseti skírskotaði til þess, sem gjörzt hafði á fundi amtsráðsins 9.—-10. 

júní 1897, og nú síðast á fundinn 8.—10. júní f. á. viðvíkjandi hluttekn- 

ing ráðsins í búnaðarfjelagi Suðuramtsins. (Stj.tíð. 1897 B. bls 114 -115 og 

1898 B. bls. 159 og 163), og skýrði frá, að hann hefði skrifað forseta fje- 

lagsins hjer að lútandi 2. júlí ft. á. og mætt á fundi þess 5. júlí f. á, til 

þess í umboði amtsráðsins að flytja fjelaginu skýrslu um undirtektir amts-
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ráðsins, og til þess að semja við stjórn fjelagsins um upphæð tillags þess, 

sem Vesturamtið skyldi greiða til fjelagsins, en svo langt varð eigi komizt, 

þar sem amtsráðin Í Norðuramtinu og Austuramtinu höfðu ályktað á fund- 

um sínum í fyrra að fresta málinu til næstu funda (sbr. Stj.tið. 1898, B. 

bls. 171—172 og 178). 

Út af þessu ályktaði amtsráðið, að lýsa því yfir, að, þar sem tilboð 

þess þá í fyrra eigi hefði verið sinnt, þá stæði það eigi lengur. 

Forseti skýrði frá því, að hann samkvæmt ályktun amtsráðsins á fundi 

þess 8.— 10. júní f. á. hefði búið til og látið prenta, og útbýtt eyðu- 

blöðum undir fyrirmyndir fyrir skýrslum þeim, sem hreppstjórnar eiga að 

senda sýslumanni árlega um skoðanir þær, sem eiga að framfara sam- 

kvæmt lögum 26. febr. 1898, um horfelli á skepnum. Forseti kvaðst mundi 

hafa verið eitthvað óheppinn með tilbúning sinn á þessum eyðublöðum, 

sem hann lagði fram sýnishorn af, þar sem svo virtist, að sumum geðjað- 

ist eigi betur að eyðublöðunum en að lögunum sjálfum. Í þessu tilliti var 

lagt fram brjef sýslumannsins Í Barðastrandarsýslu, 17. marz þ. á., en af 

því brjefi er eigi annað að ráða, en að menn hafi viljað hafa annað form 

fyrir skýrslunum um haustskoðanir en um vorskoðanir.  Sýslunefndin í 

Vesturísafjarðarsýslu hefir ekkert sjerstakt að athuga við sjálfar skýrsl- 

urnar, nema hvad form þeirra er sagt óheppilegt, en að hverju leyti, er 

ekki skýrt frá. A sýslunefndartundinum í Dalasýslu hefir verið samþykkt 

að kjósa 3 manna nefnd til þess, að finna hagfeldara form fyrir skýrslurn- 

ar og bera það undir amtmann. Nefndin í Vesturbarðastrandarsýslu á- 

lítur það æskilegt, að forminu verði breytt, en segir ekki neitt um, hvern- 

ig formið ætti þá að vera. Skýrslurnar fyrir veturinn 1898-— 1899, sem 

sýslumaðurinn í Barðastrandarsýslu hafði seut amtsráðinu úr báðum sýsl- 

uuum skyldu endursendast, þar sem eigi er gjört ráð fyrir því í lögum 26. 

febr. 1898, að amtsráðið fjalli um þessar skýrslur. 

Apturámóti er ekki annað að sjá, en að sýslunefndirnar í Norður- 

ísafjarðarsýslu og í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu hafa gjört sig ánægð- 

ar með skýrsluformið, og hafa þær gefið út nánari reglur um notkun 

eyðublaðanna. 

Amtsráðið ályktaði að fela amtmanni að svara væutanlegum fyrir. 

spurnum um notkan skýrslnanna og gefa mönnum leiðbeiningar hjer að 

lútandi, eftir atvikum, samkvæmt reglum þeim, sem sýslunefndir þær, 

er nú voru nefndar, hafa sett um þetta. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins Í Strandasýslu, dags. 12 maí þ. á., 

þar sem sýslunefndin fer þess á leit, að veittar verði úr landssjóði 100 kr. 

til vörðuhleðslu á fjallveginum  Steingrímsfjarðarheiði, og skýrði frá, að 

hann þegar hefði beint þeirri málaleitun til landshöfðlngja með meðmælum 

sínum fyrir hönd amtsráðsins, til þess að byrjað yrði sem fyrst á þessari 

vegabót, ef fjeð yrði veitt. Landshöfðingi hefði svo veitt þessa uppbæð 

með brjefi sínu, dags. 30. maí, sem var framlagt.
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Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Snæfellsness. og Hnappadalssýslu, 
dags. 28. apríl þ. á., þar sem hann fyrir hönd sýsluefndarinnar æskir eftir 
samþykki amtsráðsins tii þess, að taka megi 3000 kr. lán um á sýslusjóð, 
til 20 ára, til þess að fullgjöra sýsluveginn yfir Hjarðartellsflóa, sem byrj- 
að hafði verið á í fyrra, og þá varið til 970 kr. 20 au. 

Forseti skýrði. frá því, ad hann hefði veitt smþykki sitt til 
lántöku þessarar fyrir hönd amtsráðsins, og hlutast til um, að lánið væri 
fengið úr landssjóði. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Dalasýslu, dags. 8. maí, þ. á, þar sem 
samþykkis amtsráðsins er leitað til þess, að sýsluvegur verði eptirleiðis 
frá þjóðveginum við Stóraskóg í Miðdalahreppi um Harrastaðaland yfir 
lækjarvað á Miðá og þaðan yfir Snóksdalsmela fyrir utan Hörðubólstún, 
yfir Hörðvdalsá upp á milli Blönduhlíðar og Bugðustaða í Hörðudalshreppi 
og þaðan fyrir ofan Bugðustaði og Ketilstaði yfir brýrnar á Skraumu og 
Bakkaá; ennfremur til þess, að sýsluvegur gengi af þjóðveginum við Neðri 
Brunná, hjá Skollhól og þaðan í Tjaldanesháls, og að endingu til þess, að 
vegurinn frá Saurstöðum að Miðá væri numinn úr sýsluvegatölu. 

Amtsráðið samþykkti þessar breytingar. 
Amtsráðið fjellst á þá tillögu sýslunefndarinnar í Strandasýslu, að sýslu- 
vegurinn yfir Bitruhá!s skuli hjereptir liggja úr >Skörðunum< ofan >Ham- 
arsneiðingarc og Mókollsdal yfir Fellseyrar, þegar þar hefði verið gjörður 
vegur skemmstu leið á sýsluveginn fyrir botni Kollafjarðar í stað þess, sem 
hann nú liggur út háls og ofan Stóra Fjarðarhornssneiðingar. 
Amtsráðið samþykkti ennfremur þá tillögu sýslunefndarinnar í Snæfells- 
ness. og Hnappadalssýslu, að sýsluvegurinn frá Skildi út Skeið yfir Ber- 
serkjahraun, um Botna yfir Tröllaháls, með Kolgrafafirði, um Eiði og Grund 
út Eyrarsveit, yfir Búlandshöfða, hjá Brimilsvöllum að Fróðá, yrði felldur úr 
tölu sýsluvega. 

Amtsráðið samþykkti, að sýslunefnd Norðurísafjarðarsýslu mætti verja 
550 kr. til gufubátsferða um Ísafjarðardjúp á vfirstandandi sumri. 
Forseti framlagði brjef sýslumannsins í Dalasýslu, dags. 6. maí þ. á., þar 
sem hann fer þess á leit fyrir höud sýslunefndarinnar, að amtsráðið leyfi, 
að sýslunefndin taki 500 kr. lán handa hreppssjóði Saurbæjarhrepps til 
kirkjubyggingar í hreppnum. 

Á sínum tíma á fundinum 14— 15. júní 1895 veitti amtsráðið sam- 
þykki sitt til þess, að sýslunefndin tæki allt að því 5000 kr. lán handa 
Saurbæjarhreppi til þess að kaupa þá hluti Staðarhólstorfunnar, sem ligg- 
ur í hreppnum, og til þess að byggja upp Staðarhólskirkju; hjer er að ræða 
um kirkju þessa, sem er eign hreppsins, og sem á að reisa á Skollhól 
Með hliðsjón af þessu vildi amtsráðið samþykkja þessa lántöku. 
Amtsráðið tók til umræðu þá tillögu sýslunefndarinnar í Vesturísafjarðar- 
sýslu, að Mosvallahreppur yrði gjörður að 2 yfirsetukvennaumdæmum, þann- 
ig að Kirkjubólssókn verði skilin frá umdæminu á Ingjaldssandi; skyldi
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önnur yfirsetukonan sitja að vestanverðu (snnnanverðu) víð Önundarfjörð). 87 

en hin að austanverðu (norðanverðu), og skyldi Kirkjuból í Korpudal 

fylga vestara umdæminu. 

Amtsráðið ályktaði, að 5. yfirsetukvennaumdæmi Ísafjarðarsýslu (Mos- 

vallahreppur að undanteknum Mosdal og Valþjófsdal) skiptist í 2 umdæmi, 5. 

og 6. umdæmi, og sje 5. umdæmið fyrir sunnan Önundarfjörð, en hið 6. 

fyrir norðan Önundarfjörð, þannig að Kirkjuból í Korpudal fylgi syðra 

umdæminu.  Mosdalur og Valþjófsdalur aðskiljist frá 4. umdæminu (á 

Ingjaldssandi) og leggist til 5 umdæmisins eða umdæmisins fyrir sunnan 

Önundarfjörð svo fljótt sem unnt væri. 

Forseti skýrði frá því, að hann hefði orðið þess áskynja, að nokkur 

glundroði eða ruglingur væri á hinni núverandi skipun yfirsetukvennaum- 

dæma nyrðst í Ísafjarðarsýslu eða í Grunnavíkur- og Sljettuhreppum (Stj. 

tíð. 1896, B. bls. 204), og að hann hefði skýrt sýslunefndinni í Norðurísa- 

fjarðarsýslu frá þessu og borið pad undir hana, að koma fram með tillögur 

sínar til lagfæringar. Þessar tillögur voru nú komnar frá nefndinni og 

ganga í þá átt, að nefndum hreppum sje hvorum um sig skipt í 2 um. 

dæmi á þessa leið: 

13. umdæmi, Grunnavíkurhreppur, sunnan Skorarheiðar. 

14. umdæmi: Grunnavíkurhreppur norðan Skorarheiðar að Almennings- 

skarði. 

umdæmi: Sljettuhreppur norður að Hvestu og Kjaransvíkurskarði. 

16. umdæmi: Sljettuhreppur norðan Hvestu að Horni. 

Amtsráðið fjellst á tillögur þessar, en vegna þess, að 5. umdæminu 

er skipti 2 umdæmi, eins og skýrt er frá að framan, breytist töluröð 

þessara 4 umdæma eptir því, og verða þá 17 yfisetukvennaembætti í Ísa- 

fjarðarsýslu. 

Forseti fram lagði skýrslur um kennsluna í kvennaskólanum í Reykjavík 

1898—99 og um afstaðið vorpróf; ennfremur reikninga yfir tekjur og gjöld 

skólans fyrir 1897--98, Stjórnarnefndin hefir í brjefi, dags. 16. maí þ. á. 

sótt um 100 kr. styrk úr jafnaðarsjóði. | 

Amtsrådid sá sjer ekki fært að veita hinn umbeðna styrk. 

Forseti lagði fram frumvarp það til reglugjörðar um fjallskil fyrir Austurbarð- 

arstrandarsýslu, um eyðingu refa o. fl, sem amtsráðið hafði haft til með- 

ferðar á fundi sínum 8 — 10. júní t. á. (Stjtíð. 1898 B. bls. 22—23) en eigi 

sjeð sjer fært að staðfesta vegna þess, að 31. gr. þess kæmi í bág við 1. 

gr. laga 24. nóv. 1893 um breyting á 3. gr. laga 22. marz 1890 um lög- 

giltar reglugjörðir sýslunefnda. Nú var 31. gr. frumvarpsins löguð í sam- 

kvæmni við nefnd lög 24. nóv. 1893, og staðfesti amtsráðið frumvarpið til 

þess að öðlast gildi 1. september næstkomandi. 

Framlagður var aptur reikningur yfir tekjur og gjöld Jafnaðarsjóðs Vest- 

uramtsins fyrir 1898, og var hann samþykktur með því skilyrði, að reikn- 

ingshaldari fullnægði 3 athugasemdum, sem endurskoðendur höfðu gjört 

við hann.
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25. Framlagðir vorn aptur reikningar yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs 

26. 

27. 

Vesturamtsins, búnaðarsjóðs Vesturamtsins og amtsbókasafnsins fyrir 1898, 
og voru þeir samþykktir án athugasemda. 

Nefnd sú, er amtsráðið hafði kosið til þess, að hafa til meðferðar tilboð 
skólastjóra Torfa Bjarnarsonar um að selja amtinu búnaðarskólastofnunina 
í Ólafsdal með öllu tilheyrandi, lagði fram álitsskjal sitt um þetta mál, og 
ræður nefndin frá því at tilgreindum ástæðum, að fest sje kaup á búnaðar. 
skólastofnuninni. 

Amtsráðið tók mál þetta aptur til umræðu, og varð það samþykkt 
með öllum atkvæðum, að fallast á þá tillögu nefndarinnar, að ráðast ekki 
í að kaupa skólastofnunína í Ólafsdal. 

Forseti lagði fram reikning yfir viðskipti amtsins og búnaðarskólans í Ólafs- 
dal 1898—99 og skýrslur skólastjóra um skólann 1897—98 og 1898— 99. 

Amtsráðið ályktaði að verja til skólans fyrir skólaárið 1899— 1900, 
með því skilyrði að tala lærisveina yrði 12 (6 í efri og 6 í neðri deild): 
1. Meðgjöf með 6 piltum í efri deild . . . . .… 900 kr. 
2. Meðgjöf með 6 piltum í neðri deild . . . . „ 1500 — 
5. Laun forstöðumanns . , . . , . … 800 — 
4. Laun adstodarkennara . . . . . . . „850 -- 
ð. Til verkfæra og áhalda . . . . . „100 — 
6. Til prófdómenda . . , . . . . FA 50 —- 
7. Til bókakaupa . . . . . . . . . 50 — 

3150 kr. 
og skyldu ganga til þess: 

  

1. Styrkur úr landssjóði . . . . . . . 2500 kr. 
2. Styrkur úr búnaðarskólasjóði . . . . . 1000 — 
3. Styrkur úr búnaðarsjóði |. . . . . . . 250 — 

3150 kr. 
Upphæð þessa mætti forseti borga út á venjulegan hátt og tíma. 
Þá var rædd og samþykkt áætlun um tekjur og gjöld Jafnaðarsjóðsins 
fyrir 1900. 

Tekjur: 
1. Væntanlegar eptirstöðvar |, . . . . . „ 1100 kr. 
2. 4. atborgun upp í lán Torfa Bjarnasonar í Ólafsdal 600 

kr. og rentur 30. september 1900 416 kr. . 1016 —- 
3, Jafnaðarsjóðsgjald, þar með talið gjald samkvæmt 1. gr. 

laga4, juni 1898, um breyting á gjaldheimtu til amtssjóða 

  

og sýslusjóða , . . . . . . . … 2700 — 

4816 kr. 

Gjöld: 
1. Kostnaður við amtsráðið  . . . . . . .… 1000 kr. 
2. Gjald samkvæmt 1. gr. áðurnefndra laga 4. júní 1898 c. 640 — 

1640 kr.
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Kostnaður samkvæmt 3. gr. laga 2. október 1891, um 1640 kr. 

skipun dýralækna á Islandi . , . . . . 200 — 

Amtsbókasafnið. . . . . . . . . 400 

6. og síðasta afborgun uppí bankalán 28, juni 795 . . 500 — 

4. afborgun uppi og rentur af bankaláni 14. nóv. '96  . 1016 — 

Ferðakostnaður . . , . . . . . . 80 — 

Ýmislegt 880 — 
Eptirstöðvar . . . . . . . . . . 100 — 

4816 kr. 
Það, sem má jafna niður án samþykkis landshöfðingja, er 1971 kr. 01 

eyrir, og ályktaði amtsráðið að leita samþykkis landshöfðingja til að jafna 

niður 2060 kr., sem er hið eiginlega jafnaðarsjóðsgjald. 

29. Fyrir skriptir á amtsráðsfundinum voru veittar 20 kr. og fundarhús 12 kr 

Fleiri mál komu eigi til umræðu og var svo fundi slitið. 

Íslands Vesturamt, Reykjavík 30. júní 1899. 

J. Havsteen. 

Skýrsla 

um aðalfund amtsráðsins í Norðuramtinu 27, mai til 1. júní 1899. 

Ár 1899, laugardaginn hinn 27. maí, var aðalfundur amtsráðs Norður- 

amtsins settur og haldinn á Akureyri af amtmanni Páli Briem, amtsráðsmanni 

Húnavatnssýslu Benidikt Blöndal í Hvammi, amtsráðsmanni Skagafjarðarsýslu 
umboðsmanni Ólafi Briem á Álfgeirsvöllum, amtsráðsmanni Eyjafjarðarsýslu 

kennara Stefáni Stefánssyni á Möðruvöllum og amtsráðsmanni Suðurþingeyjar- 

sýslu, prófasti Arna Jónssyni á Skútustöðum. 

Á fundinum voru þessi mál tekin til umræðu: 

1. Forseti lagði fram reikninga yfir tekjur og gjöld eptirfylgjandi sjóða fyrir 

fyrir 1898, með fylgiskjölum: 

a. 

b. 

c. 

m
o
 

a 

Jafnaðarsjóðs Norðuramtsins. 

Búnaðarsjóðs Norðuramtsins. 
Styrktarsjóðs fátækra ekkna og munaðarlausra barna í Eyjafjarðarsýslu 

og Akureyrarkaupstað. 
Amtsbókasafns Norðuramtsins. 

Prentsmiðjusjóðs Norðuramtsins. 
Búnaðarsjóðs Eyjafjarðarsýslu. 

Þúsundáraafmælissjóðs Eyjafjarðarsýslu. 

Jafnframt lagði forseti fram brjef landshöfðingjans, dags. 21. jan. þ. á., 

viðvíkjandi þeim hluta af skrifstofukostnaði amtmanns, er leiðir af ályktun- 

um amtsráðsins. 
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Eptir að amtsráðsmennirnir höfðu rannsakað reikninga þessa, voru þeir 
samþykktir án athugasemda. 

Forseti lagði fram alla sýslusjóðsreikninga úr amtinu fyrir 1898. Ennfrem- 

ur lagði forseti fram sýsluvegasjóðsreikninga úr öllum sýslum amtsins fyrir 

1898, og sömuleiðis brúarsjóðsreikninga Húnavatnssýslu og Skagafjarðarsýslu 

s. á., og Teikning yfir bygging bryggjunnar á Blönduósi og bygging brúar 

á YtriLaxá. Amtsráðsmennirnir skiptu reikningum þessum með sjer til yfir- 
skoðunar. 

Voru lagðar fram skýrslur um granjaleitir og grenjavinnslur úr öllum sýsl- 

um amtsins 1897 og ein aðalskýrsla, er forseti hafði sent til landshöfðingja 

með beiðni um að hún væri prentuð í C deild Stjórnartiðindanna. Ennfrem- 

ur lagði forseti fram skýrslur um þetta efni úr allmörgum hreppum 1898, en 
úr ýmsum hreppum vantaði þessar skýrslur, sem fyrst geta fengizt eptir á- 

minningar til hreppsnefndanna. 

Forseti lagði fram og las upp tillögur þær frá öllum sýslunefndum í amtinu, 

um skýrslur þær, er hreppstjórar skulu semja samkvæmt lögum 26. febr. 
1898, er hann hafði útvegað samkvæmt ályktun amtsráðsins á fundi þess 

1898 (sjá 12. mál). Tillögur þessar eru mjög sundurleitar, þar sem sýslu- 

nefnd Suðurþingeyjarsýslu óskar að skýrslan verði að áliti amtsráðsins 

mjög margbrotin, en sýslunefnd Skagafjarðarsýslu óskar þess,að í skýrslun- 

um sjeu aðeins athugasemdir um heyverkun, hirðingu, útlit og ástand bú- 

penings. Með tilliti til þess að lög þau, sem hjer er um að ræða, ef til vill 

eiga sjer eigilangan aldur, að minnsta kosti ekki eins og þau nú eru, ákvað 

amtsráðið að skýrslufyrirmynd sú, er það ákvað á fundi í fyrra, skyldi gilda 

fyrst um sinn, 

Amtsráðið tók til íhugunar málið um stofnun búnaðarfjelags Íslands, ákvað 

að fylgja því máli fram og að kjósa fulltrúa til þess að semja við búnaðar- 

fjelag Suðuramtsins um stofnun búnaðarfjelags Íslands með ótakmörkuðu 

umboði til þess að gjöra út um málið nú í sumar. Auðvitað þó að áskildu 

samþykki landshöfðingjans yfir Íslandi, að því er snertir skuldbindingar við- 

víkjandi fjárframlögum til langframa, og ef búnaðarfjelag Íslands yrði stofn- 
að, ákvað amtsráðið ennfremur, að hinir kosnu fulltrúar þess skyldu einnig 

vera fulltrúar þess á búnaðarþingi hins nýstofnaða fjelags, þangað til amts- 

ráðið kýs fulltrúa á næsta fundi. Sem fulltrúar voru kosnir þeir amtsráðs- 

maður Ólafur Briem á Álfgeirsvöllum og Stefán kennari Stefánsson á Möðru- 

völlum og til vara þeir Jón alþingismaður Jónsson frá Múla og Pjetur al- 

þingismaður Jónsson á Gautlöndum. 

Forseti lagði fram og las upp umsóknir frá tveimur námspiltum á Möðru- 

vallaskóla og tveimur námsmeyjum á kvennaskóla Eyfirðinga um venjuleg- 
an styrk af Prentsmiðjusjóði Norðuramtsins.  Amtsráðið veitti styrkinn Jó- 

hannesi Friðbjarnarsyni frá Ásláksstöðum og Lárusi Jóhannessyni frá Botni 

og Þórunni Stefánsdóttur frá Skriðuklaustri og Dómhildi Jóhannesdóttur frá 

Þórshöfn. 

Forseti lagði fram ritgjörð eptir Guðmund Hannesson um næma sjúkdóma
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og fyrirmynd af skýrslu um heilbrigðishag manna úr hreppunum, er hann 

hafði lagt fyrir hreppsnetndir að senda á hverju ári, í fyrsta sinn um næst- 

komandi árslok. 

Forseti skýrði frá, að landshöfðinginn hefði með brjefi 9. júlí f. á. leyft, að 

amtsráðið mætti taka 1500 kr. lán til styrktar spítalabyggingunni á Akur- 

eyri, er endurborgaðist með jöfnum afborgunum á 10 árum og ennfremur 

veitt lánsupphæðina úr landssjóði. 

Fram var lagt bónarbrjef frá búfræðingi Sigurði Sigurðssyni á Draflastöðum, 

dags. 20. b. m. um 200 kr. fjárframlag, til þess að rannsaka nú í sumar lf 

og lífsskilyrði skóganna í Fnjóskadal og 300—400 kr. styrk á ári til gróðr- 

arstöðvar á Akureyri, sem bæjarstjórnin á Akureyri vill leggja til ókeypis 

land undir og girða á sinn kostnað.  Amtsráðið veitti áðurnefndar 200 kr. 

nú í ár, og til gróðrarstaðarins 400 kr. á þessu ári og 400 kr. næsta ár. 

Forseti lagði fram og las upp eptirrit af gjörðabókum allra sýslunefnda í 

amtinu fyrir yfirstandandi ár: 

a. Við fundargjörðirnar úr Húnavatnssýslu frá 611. marz þ. á. fannst 

ekkert að athuga. 

b. Við fundargjörðir úr Skagafjarðarsýslu frá 21. 

ur ekki athugavert. 

c, Við fundargjörðir sýslunefndarinnar í Eyjafjarðarsýslu frá 10. okt. f. á. 

og 22.—25. marz þ. á, var ekkert að athuga. 

d. Við fundargjörðir úr Suðurþingeyjarsýslu 20. júní og 18. júlíf. á. og 22. 

—25. marz þ. á., þótti ekkert að athuga. 

Framlögð voru eftirfylgjandi skjöl og reikningar snertandi búnaðarskólann 

á Hólum: 

a. Endurrit úr gjörðabók stjórnarnefndarinnar frá 6. maí þ. á. 

b. Reikningur yfir tekjur og gjöld skólasjóðs 1897—98. 

Reikningur skólabúsins sama ár. 

Reikningur kirkjunnar sama ár. 

e. Athugasemdir við reikninga skólans 1897—98 ásamt svörum reiknings- 

haldara og tillögum stjórnarnefndarinnar. 

í. Endurrit af úrskurðum amtsráðsins um reikninga skólans 1896—97, með 

áritun um fullnustugjörð. 

g. Endurrit af skrám yfir innstæður skólasjóðsins, skólabúsins og kirkj- 

unnar. 
h. Skýrsla um skólann fyrir 1897—98. 

Amtsráðið athugaði reikninga þessa og úrskurðaði þá. — 

Forseti lagði fram brjef frá öllum sýslumönnum í amtinu, ásamt með út- 

skriftum úr gjörðabókum allra sýslunefnda í amtinu viðvíkjandi þeirri breyt- 

ingu á yfirstjórn búnaðarskólans á Hólum, að hún sje hjer eptir lögð undir 

amtsráðið, og höfðu sýslunefndirnar í Húnavatns-, Skagafjarðar- og Norður. 

Þingeyjarsýslu fallizt á þetta fyrirkomulag, en þar á móti vildi sýslunefnd- 

in í Eyjafjarðarsýslu, ekki afsala sjer þeim rjetti, er hún hingað til hefði 

haft til hluttöku í yfirstjórn skólans. Amtsráðið íhugaði mál þetta nákvæm- 

23. febr. þ. á. þótti held-   

ac
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lega og þar sem það var á einu máli um það, að hið núverandi fyrirkomu- 

lag á stjórn skólans væri mjög óheppilegt, ákvað það í einu hljóði að taka 

að sjer stjórn skólastofnunarinnar framvegis. 

Síðan tók amtsráðið til yfirvegunar og umræðu frumvarp til reglugjörð- 
ar fyrir skólann, er samið hafði amtsráðsmaður Olafur Briem á Álfgeirsvöll- 
um. 

Frumvarp þetta var rætt grein fyrir grein og gjörðar við það nokkrar 

breytingar og síðan var það samþykkt í heild sinni.  Amtsráðið tól forseta 

sínum að hlutast til um, að reglugjörðin verði prentuð í Stjórnartíðinunum 

og að sjerprentuð verði 200 eintök af henni. 

Samkvæmt hinni samþykktu reglugjörð var síðan kosinn sem tilsjónar- 

maður skólans sjera Zophonías Halldórsson í Viðvík, með öllum atkvæðum, 

og sem endurskoðandi reikninga skólans, alþingismaður Þorleifur Jónsson á 

Sólheimum með 3 atkvæðum. Amtsráðið ákvað að greiða mönnum þessum 

þóknun fyrir starfa sinn eptir sanngjörnum reikningi, sem amtmaður úr- 

skurðar. 

Amtsráðið fól fulltrúum þeim, sem það hefir kosið, til þess að semja um 

stofnun búnaðarfjelags Íslands, að sækja til alþingis um 2—-3000 kr. styrk 
af landssjóði til eflingar búnaði á ári í amtinu 1900— 1901, et nefnt búnaðar- 

fjelag skyldi eigi verða stofnað. 

Fram lagt var brjef frá Fjárræktarfjelagi Suðurþingeyjarsýslu frá 15. þ. m., 

ásamt fleiri skjölum viðvíkjandi nefndu fjelagi, þar sem það biður um 200 

kr. styrk úr jafnaðarsjóði fyrir yfirstandandi ár. Amtsráðið samþykkti með 

meiri hluta atkvæða, að veita hinar umbeðnu 200 kr. 

Framlagt var bónarbrjef frá Guðjóni Guðmundssyni frá 13. maí þ. á. ásamt 

fylgiskjölum, þar sem hann biður um 300 kr. styrk til áframhalds búfræðis- 

námi við landbúnaðarháskólann í Kaupmannahöfn.  Amtsráðið samþykkti 

að veita hina umbeðnu upphæð með því skilyrði, að alþingi veitti amtsráð- 

inu þær 2—3000 kr, er ræðir um í nr. 13 til búnaðar, en verði búnaðarfje- 
lag Íslands stofnað, eins og ætlazt er til, ákvað amtsráðið, að vísa þessari 
fjárbón til þess. 
Forseti skýrði trá því, að hann hefði uppá væntanlegt samþykki amtsráðs- 

ráðsins leyft að Suðurþingeyjarsýsla mætti taka allt að 3500 kr. lán til að 

byggja læknissetur í Grenivík við Eyjafjörð, gegn því, að læknissetrið væri 

jafnan Í fullri eldsvoðaábyrgð, og að lánið endurborgist með jöfnum afborg- 

unum á 15 árum, en árlega vexti og afborganir greiðir aukalæknir Sigurð- 

urður Hjörleifsson svo aptur í sýslusjóðinn; er því ekki tilætlunin að lántaka 

þessi hafi í för með sjer auknar álögur á sýslufjelagið. Amtsráðið samþykkti 

þetta. 

Forseti lagði fram og las upp bónarbrjef frá sýslumanninum í Eyjafjarðar- 

sýslu 24. þ. m. um venjulegan styrk af jafnaðarsjóði til kvennaskólans á 

Akureyri og frá sýslumanninum í Húnavatnssýslu 10. f. m. um 300 kr. styrk 

til kvennaskólans á Ytri Ey. Ennfremur voru lagðar fram skýrslur um próf 

á skólum þessum og reikningar skólans á Ytri Ey skólaárið 1897—-98.
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Amtsráðið samþykkti að veita skólum þessum 300 kr. hvorum, en setti 

jafnframt það að skilyrði fyrir styrkveitingu þessari, að á kvennaskólunum 

yrði eigi framvegis veitt kennsla í útsaum (hannyrðum), heldur í klæðasaum 

og línsaum. 

Þá var lagt fram brjef sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu frá 27. marz þ. á., 

þar sem hann óskar þess, fyrir hönd sýslunefndarinnar þar, að amtsráðið 

samþykki að afborgunartími á 15000 kr. landssjóðsláni til tóvinnuvjela Ev- 

firðinga megi vera 25 ár í stað 15 ára. Amtsráðið samþykkti að afborgun- 

artíminn yrði lengdur þannig, að ofannefndar 15000 kr. yrðu borgaðar með 

jöfnum afborgunum á 26 árum. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu, dags. 29. marz 1899, 

um að yfirsetukvennaumdæmið í Austurfljótum nái yfir Holtshrepp, yfirsetu- 

kvennaumdæmið í Vesturfljótum nái yfir Haganeshrepp og að stofnað verði 

nýtt yfirsetukvennaumdæmi fyrir Fellshrepp. Amtsráðinu virtist að sá hluti 

Hofshrepps, sem nú liggur í 3. yfirsetukvennaumdæmi Skagafjarðarsýslu 

samkvæmt auglýsingu 19. júlí 1894 (Stjórnartíð. 1894, B. bls. 123), yrði þá 

allt of lítið umdæmi og sá sjer ekki fært að ákveða þessa breytingu á yfir- 

setukvennaumdærnunum. 

Framlagt var brjef umboðsmanns Vaðlaumboðs, dags. 6. april þ. á., þar sem 

hann æskir tillögu amtsráðsins um leigumála á jörðunni Kjarna í Hrafna- 

gilshreppi í Eyjafjarðarsýslu. Amtsráðið lagði til, að leigumáli á jörð þess 

ari yrði eptirleiðis 500 meðalálnir landskuld og 100 meðalálnir í kúgildis- 

leigur. 

Forseti skýrði frá notkun amtsbókasafnsins, er hafði mjög aukizt síðastliðið 

ár, eins og skýrsla bókavarðar í Stefni 28. sept. þ. á. ber með sjer svo og 

að sýslunefndirnar í Húnavatns-, Skagafjarðar- og Þingeyjarsýslu, hefðu fal- 

ið mönnum í sýslunum, að annast uppá ábyrgð sýslusjóðan na um pöntun, 

útlán og skil á bókum frá bókasafni Norðuramtsins. 

Amtsráðið kaus bókasafnsnefnd um næstu 3 ár þá amtmann Pál Briem, 

sýslumann KI. Jónsson og prófast Jónas Jónasson á Hrafnagili. 

Amtsráðið kaus í stjórnarnefnd sparisjóðs Norðuramtsins þá: amtmann Pál 

Briem og gagnskoðara Klemens Jónsson sýslumann, báða til 2 ára. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu dags. 27. marz þ. á., 

þar sem hann æskir þess, að amtsráðið samþykki þau ákvæði sýslunefndar- 

innar, að lögferja yfir Eyjafjarðará á Guðrúnarstöðum skyldi leggja niður. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu, dags. 19. marz þ. á., 

þar sem hann leitar samþykkis amtsráðsins til þeirra ákvæða sýslunefndar- 

innar þar, að brúarsjóðsgjaldið megi vera næsta ár 12 a. á bvert lausafjár- 

hundrað og hvern verkfærann mann. Amtsráðið samþykkti þetta. 

Framlag: var brjef sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu, dags. 28. marz þ. á. 

um það að sýslunefndin mætti taka 300 kr. af sýsluvegasjóði til brúargjörð- 

ar á Hörgá, og vegarspotta að henni. Amtsráðið samþykkti þetta. 
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Framlagt var brjef sýslumannsins í Húnavatssýslu frá 10. apríl þ. á, um 

það, að sýslunefndin mætti taka og ábyrgjast allt að 200 kr. lán, er borg- 

ast skyldi af brúarsjóði vesturhluta sýslunnar til brúargjörðar á Vesturá 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

Framlagt var bónarbrjef frá bónda Júlíusi Hallgrímssyni á Munkaþverá, 

dags. 20. þ. m., um styrk til þess að veita ókeypis kennslu í bólusetningum 

sauðfjár. Amtsráðið sá sjer eigi fært, að veita þennan styrk, með tilliti til 

þess, að syslunefndir í öðrum sýslum amtsins hafi tekið að sjer að sjá um 

þessa kennslu. 

Framlagt var bónarbrjef frá umdæmisstúku Norðuramtssins, dags. 18. þ. m., 

um 100 kr. styrk til útbreiðslu bindindis.  Amtsráðið sá sjer eigi fært að 

veita styrk þennan. 

Fram voru lagðar skýrslur um heilbrigðisástand sauðfjár í Norðuramtinu og 

i Norðurþingeyjarsýslu og vestustu hreppum Norðurmúlasýslu og skýrslur 

um fjárbaðanir þær, sem gjörðar hafa verið í Austuramtinu til útrýmingar 

fjárkláðanum, er hefir verið rækilega framfylgt undir umsjón manns, sem 

hefir lært fjárkláðalækningar í Noregi, og hefir sömu aðferð til útrýming- 

ar fjárkláðanum eins og höfð hefir verið í Noregi. 

Forseti skýrði frá, að hann hefði fyrirskipað málssókn gegn þeim mönn- 

um í amtinu, er hafa algjörlega óhlýðnazt skipunum amtsins, um fjárbaðanir. 

Amtsráðið lýsti yfir því að það teldi mjög mikið velferðarmál, að fjár- 

kláðanum yrði útrýmt sem allra fyrst, en þótti ekki að svo stöddu ástæða 

til, að gjörðar væru frekari ráðstafanir gegn fjárkláðanum en að undan- 

förnu, en skoraði á forseta að fyrirskipa almennar fjárbaðanir og aðrar 

ráðstafanir, sem það úrskurðaði að gerðar væru á fundi sínum í fyrra, og 

hlutast til um að þessum ráðstöfunum yrði framfylgt sem rækilegast. 

Forseti bar upp þá tillögu að amtsráðið veitti allt að 300 kr. til þess að 
fá sem rækilegastar upplýsingar um árangur af fjárböðunum og um það 

hvernig fyrirskipunum um baðanir sje framfylgt. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

Amtsráðsmennirnir lögðu fram reikninga þá, sem taldir eru í tölul. 2, með 

athugasemdum sínum. Reikningarnir voru úrskurðaðir á þessa leið: 

1. Við sýslusjóðsreikning Húnavatnssýslu, Skagafjarðarsýslu og Eyjafjarðar- 
sýslu þótti ekkert að athuga, en við sýslusjóðsreikning Suðurþingeyjar- 

sýslu, þótti athugavert að kvittun fyrir gjaldalið 2 (108 kr.), vantar og 
ber að senda hana. 

2. Við sýsluvegasjóðsreikning Húnavatnssýslu þótti ekkert athugavert, en við 

hina sýsluvegasjóðsreikningana þótti þetta athugavert: 

a. Við reikninginn úr Skagafjarðarsýslu, að skýrslu vantaði um vega- 
gjörðir í Seiluhreppi og vegagjörð við Gönguskarðsá, er ber að 
senda. 

Ennfremur þótti amtsráðinu flutningsgjald fyrir 2 kerrum, 2 hjól- 

börum og 2 aktýjum, sem samkvæmt fylgiskjölum 18 og 19 er tal-
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id kr. 71,25 a,, svo hátt, að nánari skýrslur um þetta ber að út- 

vega og senda. 

b. Við sýsluvegasjóðsreikning Eyjafjarðarsýslu, að skýrslur um vega- 

bætur í Þóroddstaða- og Hvanneyrarhreppi vantar og ber að 

senda þær. 

c. Við sýsluvegasjóðsreikning Suðurþingeyjarsýslu, að skýrslur um 

vegabætur þær, er unnar hafa verið í sýslunni, vantar og ber ad 

senda þær. 

3. Við brúarreikninga Skagafjarðarsýslu 1898, og við brúarreikninga Húna- 

vatnssýslu 1897 og 1898, þótti ekkert athugavert. 

4. Við reikning um bygging brúarinnar á Ytri Laxá í Húnavatnssýslu 1897 

þótti ekkert athugavert. 

5. Reikningar um byggingu bryggjunnar á Blönduósi 1894— 1898, voru 

samþykktir með athugasemdum sýslunefndar Húnavatnssýslu. 

Framlögð var kæra hreppsnefndarinnar í Skriðuhreppi, dags. 2. októbr. f. 

á., um það, að sýslunefnd Eyjafjarðarsýsla, hefði á fundi sinum Í marzmán- 

uði 1898 fært útsvar Stefáns bónda Thorarensens í Lönguhlíð niður um 25 

kr. Eptir því sem skjöl málsins bera með sjer, fór Stefán Thorarensen að 

eins fram á það í kæru sinni til hreppsnefndarinnar, að útsvarið yrði fær 

niður um 15 kr. Fyrir því gat sýslunefndin eigi að lögum fært útsvarið 

frekar niður, og úrskurðar amtsráðið því: 

Útsvar það, sem hreppsnefndin í Skriðuhreppi lagði á Stefán Thoraren- 

sen bónda í Lönguhlíð haustið 1897, færist niður um 1ó kr. 

Var samin og samþykkt svohljóðandi 
Áætlun 

um tekjur og gjöld amtssjóðs Norðuramtsins 1900. 

Tekjur: 

1. Áætlaðar eptirstöðvar . . . . . . . kr. 800,00 

2. Amtssjóðsgjald . . . . . , . . .„ — 3800,00 

kr, 4600,00 
Gjöld: 

1. Til amtráðsins . . . . . . . . … kr, 500,00 

Til menntamåla: 

a. Kvennaskólans á Ytriky . . „ kr. 300,00 

b. —— á Akureyri. . . . — 300,00 

c. Amtbókasafnsins . . —- 300,00 

d. Bóka og áhaldakaupa til Hólaskóla ; „ — 200,00 

e. Búnaðarskólagjald til sama . „ — 900,00 

f. Guðjóns Guðmundssonar . . . — 300,00 — 2590,00 

3. Til fjárskoðana og ráðstafana snertandi fjárkláðann . … — 500,00 

4. Til fjárræktarfjelags Suðurþingeyjarsýslu  . . . . — 200,00 

5. Vextir og afborgun af spítala láni . . . . . — 200,00 

6. Til rannsókna á skógum . . . . . 200,00 

Flyt: — kr. 4100,00 
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Flutt: kr. 4100,00 
1. Til trjáræktar. . . . . . . . . — 400,00 
8. Til óvissra útgjalda . . . . . . . „ — 100,00 

Alls: kr. 4600,00 
Forseta var falið að leita samþykkis landshöfðingja til hækkunar á jafn- 

aðarsjóðsgjaldinu. 

33. Amtsráðsmaður Eyjafjarðarsýslu bar upp svo látandi tillögu: Utaf sam- 

þykkt sýslunefndarinnar í Eyjafjarðarsýslu um stofnun fullkominna ullar- 

vinnuvjela við Glerá í Eyjafirði felur amtsráðið forseta sínum að leita álita 

sýslunefndanna í amtinu um það, hvort þær vilji sameina sig um, að taka 

allt að 50,000 kr. lán úr landssjóði til slíkrar stofnunar, ef landssjóður legg- 
ur fram álíka upphæð. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

Fleiri mál komu ekki til umræðu. 

Fundi slitið 1. júni. 

Páll Briem. Ólafur Briem. Árni Jónsson. 

B. G. Blöndal. Stefdn Stefánsson. 

Rjett eptirrit staðfestir. 

Páll Briem. 

Skýrsla 
um aðalfund amtsráðsins í Austuramtinu 10.—13. júlí 1899. 

Ár 1899, mánudaginn 10. júlí var aðalfundur amtsráðs Austuramtsins 
settur og haldinn á Seyðisfirði af amtmanni Páli Briem, aðalamtsráðsmanni 

Austurskaptafellssýslu Þorgrími hjeraðslækni Þórðarsyni á Borgum, aðalamtsráðs- 
manni Norðurþingeyjarsýslu Árna hreppstjóra Kristjánssyni á Lóni og varaamts- 
ráðsmanni Norðurmúlasýslu Einari presti Þórðarsyni á Hofteigi, en aðalamtsráðs- 

maður Suðurmúlasýslu Axel sýslumaður Túliníus á Eskifirði var eigi kominn í 
fnndarbyrjun, en kom litlu síðar um daginn. 

1. Forseti lagði fram reikninga yfir tekjur og gjöld eptirfylgjandi sjóða 1898 

með fylgiskjöldum. 

Jafnaðarsjóðs Austuramtsins. 

Búnaðarsjóðs Austuramtsins. 

Búnaðarskólasjóðs Austuramtsins. 

Gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinsssonar. 

Gjafasjóðs Pjeturs sýslumanns Þorsteinssonar og 
Bókasafns Austuramtsins. 

Amtsráðið rannsakaði reikninga þessa og samþykkti þá síðan án at- 
hugasemada. 

2. Forseti lagði fram alla sýslusjóðsreikninga og sýsluvegasjóðsreikninga 1898 
„úr. öllum sýslum í amtinu og var amtsráðsmönnum Austurskaptafellssýslu 
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og Norðurmúlasýslu falið að endurskoða sýslusjóðsreikningana, en amtsráðs- 

mönnum Norðurþingeyjarsýslu og Suðurmúlasýslu falið að endurskoða sýslu- 

vegasjóðsreikningana. 
Forseti skýrði frá því, að amtsráð Norðuramtsins hefði á síðasta fundi þess 

kosið 2 fulltrúa til þess að semja við búnaðarfjelag Suðuramtsins um stofn- 

un búnaðarfjelags Íslands með fullu umboði til þess að gjöra út um málið 

nú Í sumar, auðvitað þó að áskildu samþykki landshöfðingjans yfir Íslandi, 

að því er snertir skuldbindingar viðvíkjandi fjárframlögum til langframa, 

og, ef búnaðarfjelag Íslands yrði stofnað, hefði amtsráðið ennfremur ákveðið 

að hinir kosnu fulltrúar þess skyldu einnig vera fulltrúar þess á búnaðar- 

þingi hins nýstofnaða fjelags, þangað til amtsráðið kysi fulltrúa á næsta 

fundi. Fyrir því kvaðst forseti hafa veitt alþingismanni Einari prófasti 

Jónssyni í Kirkjubæ og alþingismanni Guttormi Vigfússyni á Geitagerði 

samskonar umboð fyrir hönd amtsráðs Austuramtsins, og jafnframt hefði 

hann falið nefndum fulltrúum, ef búnaðarfjelag Íslands kæmist eigi á, að 

sækja um 2—-3000 kr. til eflingar búnaði í amtinu. 

Amtsráðið samþykkti þessar aðgjörðir forseta. 

Forseti lagði fram ýmsar skýrslur viðvíkjandi fjárkláðanum, og skýrði frá 

framkvæmdum þeim, sem gerðar hefðu verið til útrýmingar fjárkláðanum á 

svæðinu milli Jökulsá á Brú og Jökulsá í Axarfirði. Eptir að amtsráðið 

hafði nákvæmlega athugað þetta mál, tekur það sjerstaklega fram, að nauð- 

synlegt sje: 
a. Að halda fram banni á flutningi sauðfjár yfir Jökulsá á Brú alveg eins 

og að undanförnu. 

b. Að fjárflutningur sje með öllu bannaður austur yfir Jökulsá í Axarfirði 
(Stórá) nema á útflutningsfje og sláturfje, en þó skuli það fje vera 

undir stöðugri gæzlu, þangað til það er flutt á skip eða slátrað, svo og 

allur fjárflutningur á fullorðnu fje vestur yfir Jökulsá, nema það eigi 

heima vestanmegin árinnar eða það sje ætlað til slátrunar eða út- 

flutnings. 
c, Að skipaðar sjeu baðanir á sauðfje í Kelduneshreppi vestan Jökulsár 

(Stórár) næsta haust eins og að undanförnu. 

d. Að almenn fjárskoðun fari fram í rjettum í haust milli Jökulsánna og 

að brýnt sje fyrir hreppstjórum og aðstoðarmönnum þeirra, að hafa 

vakandi auga á heilbrigðisástandi sauðfjárins og að hreppstjórar skoði 

sauðfje nákvæmlega, þegar þeir framkvæma hinar almennu búfjárskoð- 

anir næsta vetur, og loks skoði hreppstjórar bæði með aðstoðarmönnum 

sínum og mönnum, sem þeim er falið að taka sjer til hjálpar, sauðfje 

næsta vor um rúning, til þess að gengið verði úr skugga um það, hvort 

nokkursstaðar beri á fjárkláðanum milli Jökulsánna. 

e. Að skipaður verði, ef nokkurstaðar ber á fjárkláða milli Jökulsánna, 
tvennar baðanir á öllu sauðfje, sem hefir kláða, eða er grunað um að 

geti haft kláða, og Jafnframt sótthreinsun fjárhúsa, þar sem  kláðabað. 

aniraar eru fyrirskipaðar, að lækning fjárins standi undir umsjón manns 
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eða manna, sem amtmaður feli þann starfa, og ákvað amtsráðið að menn 
þessir skyldu eins og að undanförnu, fá þóknun fyrir starfa sinn úr 

jafnaðarsjóði, svo og að andvirði fyrir lyf þau, er notuð verða til fjárbað- 

ana og sótthreinsunar, verði greitt af jafnaðarsjóði. 

Framlagt var brjef frá bændum í Álptafirði, dags. 21. f. m., þar sem þeir 

sækja um að amtsráðið veiti af jafnaðarsjóði kr. 542.35, til greiðslu á kostn- 

aði, er þeir hafa haft til útrýmingar fjárkláðanum. amtsráðið ljet í ljósi, að 

umsækjendurnir hefðu sýnt lofsverðan áhuga til þess að útrýma fjárkláðan- 
um, sem hefði haft þann árangur, að eigi hefði orðið vart við hann hjá 

þeim síðastliðið vor.  Amtsráðið ákvað að veita mönnum þessum í viður- 
kenningarskyni af jafnaðarsjóði 112 krónur. 

Fram lagt var brjef síra Lárusar Halldórssonar, dags. 24 sept. f. á., þar 

sem hann kærir yfir því, að sýslunefnd Suðurmúlasýslu hafi á fundi 17. 
ágúst f. á. úrskurðað að kosning eins hreppsnefndarmanns í Reyðarfjarðar- 

hreppi vorið áður skyldi teljast ólögmæt, og kosning því fara fram á ný. 

A kæru þessa var ritað samþykki eius hreppsnefndarmanns í Reyðarfjarð- 
arhreppi. 

Amtsráðið taldi úrskurð sýslunefndarinnar lögmætan og fann því ekki 
ástæðu til að taka kæru þessa til greina. 

Framlagt var brjef hreppsnefndarinnar í Vopnafjarðarhreppi, dags. 7. þ.m., 

þar sem hún óskar þess, að amtsráðið felli úr gildi þann úrskurð sýslu- 

nefndarinnar í Norðurmúlasýslu á fundi 1.—2. maí þ.á. að sveitarútsvar 

Runólfs hreppstjóra Halldórssonar á Vopnafirði haustið 1898 skyldi lækka 

um 10 kr. Úrskurður hreppsnefndarinnar var birtur kærandanum 12. des. 

f. á., en brjet það, sem kærandinn skaut hreppsnefndarúrskurðinum með til 

sýslunefndarinnar, kom eigi til oddvita sýslunefndarinnar fyr en 24. febr. 

1899. Þar sem kæran til sýslunefndarinnar er komin of seint, eins og tek- 

ið er fram í ágreiningsatkvæði oddvita nefndarinnar, samkvæmt lögum 9. 

jan. 1880 um breyting á tilsk. um sveitarstjórn á Íslandi 1. gr, þá var eigi 

löglegt af hendi sýslunefndarinnar að leggja úrskurð á málið, og fyrir því 
fellir amtsráðið áðurnefndan úrskurð sýslunefndarinnar úr gildi. 

Fram lögð var aðalskýrsla um grenjaleitir og grenjavinnslu úr öllum sýsl- 

um amtsins 1897, er forseti hafði sent landshöfðingja með beiðni um að hún 
væri prentuð í C-deild Stjórnartíðindanna. 

Forseti lagði fram og las upp tillögur frá öllum sýslunefndum í amtinu um 

skýrslur þær, er hreppstjórar eiga að semja samkvæmt lögum 26. febrúar 

1898, er hann hafði útvegað samkvæmt ályktun amtsráðsins á fundi þess 
1898. 

Tillögur þessar eru mjög sundurleitar, þar sem sýslunefndir Norður- 

þingeyjarsýslu og Norðurmúlasýslu óska, að fyrirmynd þeirri, er amtsráðið 
ákvað á fundi sínum í fyrra, yrði breytt nokkuð, en Suðurmúla- og Austur- 

skaptafellssýsla óska eigi neinna breytinga á þessari fyrirmynd. 

Með tilliti til þess, að lög þau, sem hjer er um að ræða, ef til vill, 

eiga sjer ekki langan aldur, að minnsta kosti eins og þau eru nú, ákvað
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amssrådid ad skyrslufyrirmynd sú, er það ákvað á fundi sínum í fyrra, 

skyldi gilda fyrst um sinn. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Norðurmúlasýslu, dags. 6. des. f, á., þar 

sem hann sækir um að amtsráðið greiði til bráðabirgða kr. 126.50 fyrir að- 

stoð og fylgd með ingeniör Hanson, til að rannsaka vegarstæði meðfram 
væntanlegum frjettaþræði frá Seyðisfirði til Akureyrar. 

Amtsráðið samþykkti að þessar 126 kr. 50 a. mætta greiðast úr jafn- 

aðarsjóði, en væntir jafnframt, að þessi upphæð verði á sínum tíma greidd 
úr landssjóði. 

Framlagt var brjef sýslumannsins Í Þingeyjarsýslu, dags. 282. ft. m, þar 

sem hann fyrir hönd sýslunefndar Norðurþingeyjarsýslu óskar þess, að 

amtsráðið vilji samþykkja, að sýslunefndin megi veita 300 kr. fjárstyrk úr 

sýslusjóði til spítalans á Akureyri og taki til þess lán úr viðlagasjóði Ís- 

lands, er ávaxtist með 49/0 og afborgist á 5 árum.  Amtsráðið samþykkti 

þetta. 

Framlagt var bónarbrjef frá sýslumanni Eyjafjarðarsýslu frá 24. mai b. 
á. um venjulegan styrk til kvennaskóla Eyfirðinga, og frá sýslumanninum 

í Húnavatnssýslu um 100 kr. styrk til kvennaskólans á YtriEy, ásamt 

skýrslum og skjölum skólanna, 

Amtsráðið athugaði skjöl þessi og veitti hvorum skólanum fyrir sig 
100 kr. úr jafnaðarsjóði næsta ár, en setti jafnframt það skilyrði, að á 

kvennaskólunum yrði eigi framvegis veitt kennsla í annari handvinnu en 
klæðasaum og linsaum, en ekki í útsaum (hannyrðum). 

Forseti lagði fram brjef alira sýslumanna í amtinu viðvíkjandi kosningum 

á undirbókavörðum í sýslunum.  Sýslunefnd Austurskaptafellssýslu hafði 

kosið Otto Tulinius í Höfn í Hornafirði, sýslunefnd Suðurmúlasýslu hafði 

talið oddvita sínum að kjósa þá, og hafði hann kosið kaupmann Friðrik 

Möller á Eskifirði og verzlunarstjóra Stefán Guðmundsson á Djúpavogi. — 

Sýslunefnd Norðurmúlasýslu hafði kosið verzlunarstjóra Ólaf Davíðsson á 

Vopnafirði, og sýslunefnd Norðurþingeyjarsýslu, verzlunarstjóra Snæbjörn 
Arnljótsson á Þórshöfn. 

Amtsráðið samþykkti þessar kosningar, en jafnframt ákvað það, að 

flutningur og vátrygging á bókunum frá bókasafninu skyldi greiðast af 

bókasafnssjóði en flutningur á bókunum til amtsbókasafnsins skyldi greið- 

ast af sýslusjóði, og að öðru leyti skyldu bækurnar, að því er snertir amts- 

bókasafnið, vera á ábyrgð sýslusjóðs, ef þær skemmdust eða kæmust eigi til 

skila, og að öðru leyti skyldu sýslunefndirnar veita undirbókavörðum þókn- 

un af sýslusjóði fyrir starfa þeirra. 

Amtsráðið veitti bókasafninu 500 kr. styrk næsta ár, en ákvað að 
bókaskráin skyldi send til bókavarða til útbýtingar meðal manna, en ept- 

leiðis skyldi prenta bókaskrána í einhverju blaði, og svo sjerprenta um 
200 eintök af henni. 

Framlagðar voru útskriptir af fundargjörðum sýslunefndanna í Múlasýsl- 
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unum viðvíkjandi lenging á námstímanum á búnaðarskólanum á Eiðum úr 

2 árum í 3 ár. 

Þar sem báðar sýslunefndirnar eru þessu mótfallnar af tilgreindum 

ástæðum, þá sjer amtsráðið sjer eigi fært að hlutast frekar til um þessa 

lenging á námstímanum, þótt amtsráðið hins vegar viðurkenni, að námið á 

skólanum sje eigi í því ástandi, sem æskilegt væri. 

Lagt var fram brjef sýslumannsins í ÁAusturskaptafellssýslu, dags. 22. april 

þ. á., þar sem hann ber fram þá beiðni sýslunefndarinnar þar, að sú upp- 

hæð, er Austurskaptafellssýsla á í vörzlum Austuramtsíns, verði greidd í 

sýslusjóð Austurskaptafellssýslu, svo að sýslunefndin geti ráðstatað henni Í 

þarfir sýslufjelagsins. 

Þar sem upphæð þessi tilheyrir búnaðarskólasjóði, en eigi sýslusjóði, 
þá gat amtsráðið ekki tekið beiðni þessa til greina. 

Lagt var fram brjef Jónasar Eiríkssonar, skólastjóra á Eiðum, um styrk til 

þess að ferðast til hinna búnaðarskólanna, kynna sjer fyrirkomulag þeirra 

og störf o. s. frv., samkvæmt kostnaðarreikningi, er amtmaður úrskurðaði. 
Amtsráðið veitti þessa upphæð, þó svo að hún færi ekki fram úr 

300 krónum. 

Framlagt var brjef frá sjúkrahúsnefnd spítalans á Seyðisfirði, dags. 12. þ. 

m., um 4300 kr. styrk til spítalans næstkomandi ár.  Amtsráðið veitti þetta. 

Framlagðir voru reikningar búnaðarskólans á Eiðum, bæði yfir tekjur og 

og gjöld búnaðarskólans 1898—1899 og jafnaðarreikningur skólabúsins 6. 

júní 1899. Amtsráðið rannsakaði reikningana og samþykkti þá síðan án 
athugasemda. 

Amtsráðsmenn Austurskaptatellssýslu og Norðurmúlasýslu lögðu fram sýslu- 

sjóðsreikningana, er þeir höfðu endurskoðað, og voru þeir úrskurðaðir á 

þessa leið: 

a. Við reikning Austurskaptafellssýslu þótti ekkert athugavert. 

a, Við reikning Suðurmúlasýslu þótti athugavert: 

1 Við tölul. 3 vantar fylgiskjal, er sýni hverjir þeir sjeu, sem keypt 

hafa borgarabrjef fyrir 200 kr. og ber að gæta þess eptirleiðis. 

Við gjaldi. 1 (fsk. 1); sýslunefudarmaður Vallahrepps, hefir fyrir 
ferð og setu á sýslufundi á Egilsstöðum og Eiðum 28. og 29. maí 

reiknað sjer 10 kr. í stað 4 kr. eru því 6 kr. oftaldar, sem ber 

að endurborga. 

3. Sýslunefndarmanni Geithellnahreppshafa verið greiddar 20 kr. fyr- 

ir ferð á þingmálafund á Egilsstöðum 2. júní 1897 (fsk. 3), sem eru 

ólögleg útgjöld, og ber að endurgjalda. 

4. Í skýrslum hundalækningarmanna í Breiðdalshreppi 1898, Reyðar- 
fjarðarhreppi 1897 og Norðfjarðarhreppi 1897, þótti athugavert, 

að eigi voru tilgreindir hversu margir dagar gengu til lækning. 

anna, og ber að gæta þess eptirleiðis. 

c. Við reikning Norðurmúlasýslu þótti athugavert: 
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í. Við tekjulið 4 vantar skýrslu um, hverjir þeir eru, er keyptu borg- 

arabrjefin, og ber að gæta þess eptirleiðis. 

2. Við útgjaldal. 8 (fsk. 51) vantar að tilgreina, hve mörgum dögum 

fjárskoðunarmenn Skeggjastaðahrepps vörðu til fjárskoðunarinn- 

ar og ber að gæta þess eptirleiðis. 

Við reikning Norðurþingeyjarsýslu þótti athugavert: 

1. Í fylgiskjölum við gjaldal. 3 vantar að tilgreina, við hvað borgun 

fyrir hundalækningar er miðuð, og ber að gæta þess eptirleiðis. 

9. Skýrsla um eigur og skuldir sýslusjóðsins vantar og ber að senda 

hana. 

20. Amtsráðsmenn Norðurþingeyjarsýslu og Suðurmúlasýslu lögðu fram sýslu- 

vegasjóðsreikningana, er þeir höfðu endurskoðað. 

a. 

Amtsráðið úrskurðaði reikningana þannig: 

Við reikning Austurskaftafellssýslu þótti athugavert, að í reikningi fyr- 

ir mælingu á veginum frá Hólum í Nesjum að Höfn (fsk. 14) að upp- 

hæð kr. 215.70, er eigi tilgreint fyrir hvaða daga dagpeningar eru 

reiknaðir, í hverju er fólgin ýmislegur kostnaður og fyrir hvern tíma 

hesta leiga reiknuð, svo og eigi er sundurliðað, Í hverju aðstoð við 

mælinguna er fólgin. 

„ Við reikning Suðurmúlasýslu þótti athugavert, að í gjaldal. IL 1. a. 

(tsk. 12) eru vinnulaun við vegagjörð vantalin um 2 kr. er ber að 

greiða úr sýslusjóði, og færa til útgjalda í næsta árs reikningi. 

Við reikning Norðurmúlasýslu þótti athugavert: 

1. Verkfærir menn í Jökulsdalshreppi (fsk. 3) eru taldir 74 en eru 

13. Fyrir því ber að færa til útgjalda í næsta sýsluvegasjóðs- 

reikningi ofborgað sýsluvegagjald fyrir einn mann kr. 1.25. 

2. Í reikningi yfir vegagjörð í Tunguhreppi (fsk, 18) vantar sundur- 

liðaðan reikning yfir aðgjörð á brúarpöllum og fyrir nýja brúar- 

palla að upphæð kr. 39.75, svo og fyrir að setja pallana á að upp- 

hæð kr. 25.50, og ber að útvega þá og senda. 

Ennfremur er það athugavert við úttekt á veginum, að hún er 

að eins framkvæmd af einum manni og er þar að auki gerð áður 

en vegagjörðinni var lokið, 

3. Í Hjaltastaðahreppi hefir verið varið 109 kr. til aðgjörða á sýslu- 

vegi, en þar hefir hvorki farið fram mein úttekt nje verkamenn 

kvittað fyrir vinnulaunum sinum, og ber að gæta þess eptirleiðis, 

að láta annaðhvort af þessu fylgja útgjaldaliðnum. 

„ Við reikning Norðurþingeyjarsýslu þótti athugavert, að allar skýrslur 

og reikninga yfir vegagjörðir á sýsluvegunum vantaði, og ber að út- 

vega þær og senda. 

21. Forseti lagði fram eptirrit úr gjörðabókum allra sýslunefnda í amtinu. 

1. Norðurþingeyjarsýslu frá 17.--19. apríl 1898. 

2. Norðurmúlasýslu frá 17. ág. 1898 og 1.—2. mai 1899. 

3, Suðurmúlasýslu frá 17. ágúst 1898 og 21.—22. apríl 1899. 
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4. Austurskaptafellssyslu frå 21, april 1899. 
Við fundargjörðir Suðurmúlasýslu þótti athugavert, að sýslunefnd- 
in hafði ákveðið, að hver hreppur skyldi vinna upp sitt sýsluvega- 
gjald. Amtsráðið tekur fram, að við svobúið megi standa í þetta 
sinn, en eftirleiðis megi slíkt ekki koma fyrir, af því að reynslan 
hefir sýnt, að þetta hefir illar afleiðingar fyrar sýsluvegagjörð- 
irnar. 

Við hinar fundargjörðirnar þótti ekkert athugavert. 
22. Amtsráðsmaður Austurskaptafellssýslu gat þess, að það kæmi stundum fyrir 

23, 

að þurfamen og ómagar með næma sjúkdóma (berklaveiki o. fl.) væru flutt- 
ir fátækraflutningi, jafnvel inn í heilbrigð hjeruð. 

Út af þessu fann amtsráðið ástæðu tíl þess að beina þeirri áskorun 
til forseta, að brýna fyrir sýslumönnum að viðhafa svo mikla varúð, sem 
framast er unnt, með að gefa út vegabrjef fyrir slíka þurfamenn og ómaga. 
Var samþykkt svohljóðandi 

  

Áætlun 

um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Austuramtsins 1900, 
Tekjur: 

1. Væntanlegar eptirstöðvar . . . . . . . kr. 1000 00 
2. Jafnaðarsjóðsgjald . . . . . . . . — 3500 00 

kr. 4500 00 

Gjöld: 
1. Kostnaður við amtsráðið . . . . ' . . kr. 100 00 
2. Til mentamála: 

a. Til bókasafns Austuramtsins . . kr. 500 00 
b. — kvennaskóla á Ytri Ey . . — 100 00 
c. — kvennaskóla Eyfirðinga . . . — 100 00 
d. — hússtjórnarskólans í Reykjavík . — 150 00 
e. — bóka. og áhaldakaupa handa Eiðaskóla — 100 00 
f. —- Eiðaskóla . . . . . — 300 00 kr, 1250 00 

3. Til spítala á Seyðisfirði . . . . . . — 300 00 
4. Styrkur til Jónasar Eiríkssonar alt að . í . . — 300 00 
5. Til utrymingar fjårklåda . . . ; . . . — 1500 00 
6. — óvissra útgjalda . . . . . . ; . — 150 00 

kr. 4500 00 
Forseta var jafnframt falið að leita samþykkis landshöfðingja til hækkunar 
á jafnaðarsjóðsgjaldinu. 

Fleiri mál komu ekki til umræðu, fundarbók upplesin og samþykkt 
og var svo fundi slitið 13. júlí 1899. 

Páll Briem. A. V. Tulinius. Arni Kristjánsson 
Einar Þórðarson, Þorgr. Þórðarson. 

Íslands Austuramt, Akureyri, 19. júli 1899, 
Páll Briem.
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suðuramtsins 1898. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar við árslok 1897: 

a. Í landsbankanum . . . . . … kr, 415,56 

b. Í peningum . . . — 1421,04 

Jafnaðarsjóðsgjald. 17 a. á , hvert hundrað: 

A. Vesturskaptafellssýslu . . . . . kr. 403,43 

B. Rangárvallasýslu . . . . . . — 937,58 

C. Vestmannaeyjasýslu . . . . . „ —- 14,85 

D. Árnessýslu. . . . . „ — 839,53 

E. Gullbringu. og Kjósarsýslu . . . „ — 349,17 

F. Borgarfjarðarsýslu . . . . . . — 329,86 — 

Vextir af bankainnlågum til 31/12 798 FEE 

Gjöld: 

Kostnaður við amtsráðið . . . . 

4 afborgun uppí og vextir af láni til Ölfusár brúarinnar 

Bólusetningar . . . . . . . 

Kostnadur samkvæmt lögum 2. okt. 1891, um skipun dýralækna 

á Íslandi . . . . . . 

Menntamál: til kvennaskólans í Reykjavík 

Til búnaðarskólans á Hvanneyri 

Ýms útgjöld . 

Eptirstöð var við árslok 1898: 

a. Í landsbankanum . . . . . . kr 36,97 

b. Í peningum . . . Rr . — 687,61 

Suðuramtið, Reykjavík, 10. jan. 1899. 

J. Havsteen. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Vesturamtsins 1898. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar við árslok 1897: 

a. Óendurgoldin fyrirframborgun . . . kr. 2,00 

b. Í landsbankanum . . . . . .. — 1546,15 
c. I peningum . . . . . . 7 — 620,70 

Flyt kr. 2168,85 
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1836,60 

2814,42 
1,41 
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556,00 
482,63 

4,50 

359,30 
100,00 

1647,15 
838,27 

724,58 
4712,43 
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Fluttar kr. 2168,85 
Jafnaðarsjóðsgjald, 14 aura á hvert lausafjárhundrað : 

A. Strandasýslu . . . . . . kr. 167,07 

B. Ísafjarðarsýslu . . . . . . — 388,49 
C.  Bardastrandarsyslu . . . . . — 193,26 

D. Dalasýslu . . . . . — 267,54 

-E. Snæfellsness- og Hnappadalssýslu . . — 289,71 
F. Myrasyslu . . . . . — 323,34 1629,41 
Vextir af bankainnlågum til St 798 . . . — 41,21 
Vextir og afborganir upp í lán Torfa skólastjóra Bjarnasonar 

frá 30/9 "98 til 39/9 799 . . . . . . „ —  1068,00 
Endurgjald á fyrirframborgun . . . . . …— 2,00 

kr. 4909,47 

Gjöld: 
Kostnaður við amtsráðið . . . . . . . . kr. 1014,80 
Umsjónarferð amtmanns . . . . . . — 16,80 
Til kvennaskólans í Reykjavík . . . . . . — 100,00 
Til amtsbókasafnsins . . . . . . — 400,00 
Vextir og afborganir á 2 bankalánum . . . . — 1611,33 
Bólusetningar frá 1894 og 1895 . . . , . . — 37,75 
Til jafnaðar móti tekjulið 5 . . . . . . . — 2,00 
Ýmislegt . . . . . . . . — 135, 75 
Eptirstöðvar við árslok 1898; 

a. Í landsbankanum . . . . . kr. 1047,36 
b. 1 peningum . . . . . .„  — 543,68 — 1591,04 

kr, 4909,47 

Vesturamtid, Reykjavik, 18. jan. 1899, 

J. Havsteen. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Norðuramtsins árið 1898. 

Tekjur: 
Sjóður frá fyrra ári: 

a. Í sparisjóði Akureyrar , . . „ kr.  863,10 
b. Í peningum . - — 1247,04 kr, 2110,14 
Niðurjöfnun á lausatje í amtinu 14 a. á hndr. . . „— 2269,47 
Lán handa spítalannm á Akureyri . . . . . — 1500,00 
Tekið úr sparisjóði Akureyrar . . . . . — 863,10 

- Vextir af inneign í sjóði . . . . . . . …— 11,51 

6754,22



ll. 
IV. 

VI. 

VII, 

VIII, 

IX, 

161 

Gjöld: 
Kostnaður við amtsráðið 

„ Til menntamála: 

  

a. Til kvennaskólans á akureyri kr. 300,00 
b — —— - Ytri Ey — 300,00 

ct. — bókasafns Norðuramtsins —  500,00 

d. Styrkur til S. Sigurðssonar — 300,00 

e. — til Ingibjargar Torfadóttur — 150,00 

f. — til Hólaskóla fyrir bækur o. fl. — 200,00 …—… 1750.00 

Styrkur til spitalans å Akureyri . . 7707 = 1500,00 
— til Jóns Árnasonar á Laugalandi . . . . — 200,00 

— til fjårræktarfjelags í Þingeyjarsýslu . . — 150,00 

Kostnaður við fjárskoðanir — 62,50 

Vextir og afborgun af lánum til Skjálfandabrúar . . — 57,15 
Ymislegur kostnadur . . — 129,00 

Til jafnaðar við tekjulið IV . . . . - — 863,10 

Sjóður til næsta árs . — 1519,47 

kr. 6754,39 
Skrifstofu Norðuramtsins, 6. jan, 1899. 

Páll Briem. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Austuramtsins árið 1898. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Í sparisjóði Akureyrar kr. 863,10 
b. Í peningum — 609,05 kr.  1472,15 

Il. Niðurjöfnun á hvert lausafjárhundrað Í amtinu . 1, 2527,08 

III. Tekið úr sparisjóði Akureyrar — 863,10 
IV. Vextir af innieign í sparisjóði — 11,91 

V. Lán til útrýmingar fjárkláðanum — 4000,00 
kr. 8873,84 

Gjöld: 

I. Kostnaður við amtsráðið kr. 1040,00 

IH. Til menntamála: 
a. Til kvennaskóla á Akureyri kr. 100,00 
b. — —— - Ytri Ey — 100,00 

c. — Eiðaskólans — 100,00 

d. — bókasafns Á usturamtsins — 500,00 — 800,00 

Flyt kr, 1840,00 
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Fluttar kr, 
II. Vextir og afborgun af lánum til Skjálfandabúar . — 

IV. Kostnaður við skoðanir á útfluttu fje . ; ; — 

V, Kostnadur vid fjårklådann  . . , . . . — 

VI. Ymislegur kostnadur . . . . . . . — 

VII. Til jafnadar vid tekjulid III . . . . . — 

VIII. Sjóður til næsta árs: 
a. Óborgað jafnaðarsjóðsgjald úr Norður- 

múlasýslu . . . . kr. 126,50 

b. Sjóður hjá undirrituðum . . — 3985,33 — 

kr. 

Skrifstofu Austuramtsins, 6. jan. 1899. 

Páll Briem. 

  

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Vesturamtsins 1898. 

Tekjur: 
Eptirstöðvar við árslok 1897: 

a, Innritunarskirteini Litr. A, Fol. 88. . . kr. 1500 00 

b. Veðskuldabrjef einstakra manna . . . — 9105 00 

c. Í landsbankanum 31, des. 1897 . . . — 1142 57 

d. I peningum . . . . . . or 47 33 kr 

Vextir: 
a. Af innritunarskirteini . — 52 50 

b. Af veðskuldabrjetum frá 11. júní 1897 til 11. 

juni 1898 . . . . „ — 356 20 
c. Dagvextir af endurborguðum lánum . SE 9 92 

d. Af bankainnlågum . . . . . . — 53 15 

Endurborgud lån . . a 
Landsjóðsstyrkur fyrir 1898 til búnaðarskólans í Ólafsdal. — 

Til jafnaðar færist gjaldliður 2 . . . . . . — 

1840,00 
39,29 
64,30 

1728,12 
227,20 
863,10 

4111,83 

8873,84 

. 11794 90 

471 77 
575 00 

2500 00 
500 00 

"kr, 15841 67 

Gjöld: 
Borgað til búnaðarskólans í Ólafsdal: 
a. Landsjóðsstyrkurinn fyrir 1898 . . „ kr. 2500 00 

b. Styrkur úr sjóðnum. . . — 250 00 

c. Fyrir prentun skyrslu um skólann 1897 98 — 51 70 

Lánað út á árinu . . . . . . . . — 

Til jafnaðar færist tekjuliður 3 = . . . . — 

Flyt: kr 

2801 70 
500 00 
575 00 

3876 70
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Fluttar: kr. 3876 70 94 
4. Eptirstöðvar til næsta árs: 

a. Innritunarskirteini Litr., A. Fol. 88. . „ kr, 1500 00 

b. Veðskuldabrjef einstakra manna . . „ — 9030 00 
c. Í landsbankanum  . , . . , „ — 1434 97 kr, 11964 97 

kr. 15841 67 
Vesturamtið, Reykjavík, 20. jan. 1899, 

J. Havsteen. 

Reikningur 95 
yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Norðuramtsins 1898. 

I. Sjóður 1. jan. 1898: 

a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum . „ kr. 594 66 

b. Innritunarskírteini A. Fol. 98. . . . — 400 00 

c. Í skuldabrjefum einstakra manna . . „ — 2050 00 Kr, 3044 66 

II. Vextir: 
a, Af uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum „ kr, 2379 
b. Af innritunarskiírteini A. Fol. 98 . . . — 14 00 

c, Af skuldabrjefum einstakra manna . . „ — 8200. 119 79 

kr. 3164 45 

Gjöld: 

I. Styrkur veittur búnaðarskólanum á Hólum . . . . — 119 79 
II. Sjóður til næsta års: 

a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum . „ kr. 594 66 

b. Innritunarskírteini A. Fol. 98. . . - — 400 00 
c. Í skuldabrjefum einstakra manna . . …… — 2050 00... 8044 66 

kr. 3164 45 
Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri, 10. jan. 1898. 

Páll Briem. 

Reikningur 96 
yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Austuramtsins 1898. 

Tekjur: 

I. Sjóður frá fyrra ári: 

- a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum . „ kr, 835 58 

b. Í skuldabrjefum einstakra manna . , „ — 800 00 kr. 1635 52 

Flyt: kr, 1635 52
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98 

97 

II. 

IIL 

IV. 

II. 
lll, 

IV. 

Skrifstofu Austuramtsins, Akureyri, 13. jan. 1899. 

Páll Briem. 
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Fluttar: kr. 1635 52 
Vextir: 

a. af kgl. skuldabrjefum . - . . . — 33 42 

>. af skuldabrjefum einstakra manna . . . — 32 00 

c. af inneign í sparisjóði til 31. des. 1898 :; orm 4 43 69 85 
Endurborgad lån —] — 600 00 
Til jafnadar vid gjaldalið I — 400 00 

. Til jafnadar vid gjaldalid IV 204 43 

kr Er, 2909 80 

Gjöld: 

„ Styrkur veittur búnaðarskólanum á Eiðum kr. 65 42 

Lánað gegn jarðarveði — 400 00 
Lagt í sparisjóð á árinu. — 204 43 
Til jafnaðar við tekjulið II. — 600 00 

Sjóður til næsta árs: 
a. Í innleysanlegum konunglegum skuldabrjefum kr. 835 52 

b. Í skuldabrjefum einstakra manna  . . „ —- 600 00 

c. I sparisjédi Norduramtsins . . . . . — 204 43 kr. 1639 95 

kr. 2909 80 

kr. 17560 45 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Suðuramtsins 1898. 

Tekjur: 

Í sjóði við árslok 1898: 
a. Veðskuldabrjef einstakra manna . „ kr. 16442 00 
b. Skuldabrjef Reykjavíkurkaupstaðar „— 100 00 

G. Í landsbankanum 31. desember 1897. — 694 08 
d. Í peningum 824 37 
Vextir: 0 

a. Vextir til 11. júní 1898. . kr. 577 61 
b. Vextir af 200 kr. frå 11, juni 1898 til 

11. desember 1898 . . . . . — 40 00 

c. Vextir af láni Reykjavíkur . . — 4 00 

d. Vextir af bráðabirgðarláni og dagvextir — 22 52 

e. Vextir af bankainnlögum 31. des. 1898 . -—— 12 37 

Endurborgad lån 

4, Búnaðarskólagjald 1898: 
Flyt: 

— 656 50 
— 900 00 

kr. 19116 95
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Fluttar: kr. 19116 95 

a. Vesturskaptafellssýslu kr. 58 46 

b. Rangárvallarsýslu — 221 31 

c. Vestmannaeyjasýslu . — 12 17 

d. Årnessyslu — 268 95 

e. Gullbringu- og Kjósarsýslu — 149 08 

f.… Borgarfjardarsyslu — 117 11 

g. Reykjavíkurkaupstaðar — 1268 839 76 

5. Til jafnaðar færist gjaldaliður 2 — 500 00 

— 3$0456 Ti 

Gjöld: 

I. Lagt til búnaðarskólans á Hvanneyri kr. 1660 00 

2. Lánað út. — 500 00 

3. Til jafnaðar færist tekjuliður 3. - 900 00 

4. Í sjóði við árslok 1898: 
a. Veðskuldabrjef einstakra manna kr. 16042 00 

b. Skuldabrjef Reykjavíkurkaupstaðar — 100 00 

c. Í landsbankanum — 616 45 

d. Í peningum — 638 26 —…. 17396 71 

kr. 20456 71 
Suduramtid, Reykjavik, 12. jan. 1899, 

J. Havsteen. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Vesturamtsins 1898. 

Tekjur: kr. au. 

1. Eftirstöðvar við árslok 1897: 

a. Veðskuldabrjef einstakra manna kr. 8868 00 

b. Í landsbankanum — 265 69 

c. Í peningum — 281 59 9365 28 

2. Vextir: 0 

a, Vextir af skuldabrjefum frá 11. júní 
1897 til 11. júní 1898 — 354 72 

b. Vextir af bankainnlögum 31. des. — 4 03 358 75 

3. Búnaðarskólagjald 1898: 0 

& Úr Strándasýslu . i — 48 56 

b. — Ísafjarðarsýslu og kaupstað. — 118 22 

G. — Barðastrandarsýslu — 120 98 

d. — Dalasyslu . — 115 39 

e. — Snæfellsness- og Hnappadalssýslu — 182 58 

f. — Mýrarsýslu — „102 69 638 42 

kr. 10362 45 

1899 

97 

98
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98 Gjöld: 

1. Lagt til búnaðarskólans í Olafsdal, samkvæmt ályktun amts- 
ráðsins fyrir skólaárið 1898—-99 

2. Eftirstöðvar við árslok 1898: 
a. Veðskuldabrjef einstara manna. „ kr. 8868 00 
b. Í Landsbankanum . . . . — 349 72 
c. Í peningum . . . . „ — 144 73 

Vesturamtið, Reykjavík 20. jan. 1899. 

J. Havsteen. 

kr. 

99 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Austuramtsins 1898. 

Tekjur: 
1. Sjóður 1. janúar 1898: 

a, Í veðskuldabrjefum . . kr. 1600 00 
b. Í sparisjóði Akureyrar , . 950 34 
c. I peningum . . . — 152 13 

2. Búnaðarskólagjöld 1898: 5 
a. Úr Norðurþingeyjarsýslu . 56 34 
b. — Austurskaptafellssýsu . — 31 67 

3. Vextir: 

a. af inneign í sparisjóði Akureyrar í 4 mánuði kr. 12 66 
b. af inneign í sparisjóði Norðuramtsins: af kr. 

153 13 frá 19. jan. og kr. 963 00 frá 
6. apríl. . . . . . . — 34 01 

c. vextir af skuldabrjefum . ; . . . — 64 00 
4. Tekið úr sparisjóði Akureyrar 

5. Til jafnaðar við gjaldalið 1. a. b. c. 

kr. 
Gjöld: 

1. Lagt í sparisjóð Norðuramtsins: 

a. 19, januar 1898 . . . . kr. 152 13 
b. 6. apríl 1898 . . . „ — 963 00 
c. vid árslok . . . . ..—— 34 01 

2. Til jafnadar vid tekjulid 4 FE 
3. Í sjóði til næsta års: 

a. Í veðskuldabrjefum . - — 1600 00 
b. - sparisjóði Norðuramtsins. „ — 1149 14 
C, - peningum, . . . . 152 0 

Skrifstofu Austuramtsins, 28. janúar 1899. 

Páll Briem. 

kr. 

kr. au, 

1000 00 

9362 45 
"10362 45 

kr. au. 

2702 47 

88 01 

110 67 
963 00 

1149 14 
5013 29 

kr, au. 

1149 14 

963 00 

2901 15 
5013 29
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Reikningur. 

yfir tekjur og gjöld bókasafns Vesturamtsins 1898. 

„I sjóði við árslok 1897 
a. Hjá amtinu 

Tekjur: 

b — forstöðunefndinni 

„ Tillag úr jafnaðarsjóði 

„ Tillag úr landssjóði 
Tillag frá þeim, sem notuðu safnið 

Fyrir seldur bókaskrár 

Keyptar bækar 

Bókband. 

„ Ýmislegt 

„ Bókavarðarlaun 
Til byggingar bókahlöðu 

„ Brunabótagjald 
Í sjóði við árslok: 

Tillag úr jafnaðarsjóði . 

a. hjá amtmanni 

Gjöld: 

b. — forstöðunefndinni 

kr, 27 86 
— 91 

kr. 15 46 
— 61 33 

147 04 

400 00 

400 00 
22 00 

-1899 

100 

50 

kr. 969 54 

kr. au 

151 00 

6 95 

5 32 

30 00 

689 48 

10 00 

16 79 

kr. 969 54 

Vesturamtið, Reykjavík 9. maí 1899. 

J. Havsteen. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld bókasafns Norðuramtsins 1898. 

— landssjóði 

Tekjur: 

Frá bókaverði fyrir tapaða bók 

Skuld við reikningshaldara 

Skuld við reikningshaldara 

Fyrir bækur 

bókband 

Gjöld: 

- 101 

kr. 500,00 
— 500,00 
— 050 
— 99,27 
kr. 1099,77 Samtals: 

kr," 274,01 
— 561,91 
— ” 109,40 
kr, 945,32
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101 

102 

103 

kr. 945,32 
— 100,00 
— 17,00 
— 18,52 
— 18,93 
kr. 1099,77 

kr. 580,48 
— 500,00 
— 400,00 
kr. 1480,48 

kr. 634,80 
—  38,00 
— 100,00 
— 62,30 
— 650,38 
kr. 1480,48 

kr. 2978,53 
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Flutt: 
4, Bókavarðar laun . 

5. Kostnaður við bókaskrá 
6. Brunabótagjald 
1. Ymislegur kostnaður . . . 

Samtals: 
Akureyri, 31. marz 1899. 

Páll Briem. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld bókasafns Austuramtsins 1898. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá f. á. 
2. Styrkur úr jafnaðarsjóði 
ð.  —— — landssjóði . 

AUSTEN 

Gjöld: 

1. Til bókakaupa og bókbands 

2. Kostnaður við bókband og suglýsingar 
3. Laun bókavarðar 

4, Húsaleiga, vátrygging o. fl, 

5. Sjóður til næsta árs . . 

Alls: 
Skrifstofu Austuramtsins, 19. júlí 1899, 

Páll Briem. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Pjeturs sýslumanns Þorsteinssonar 1898, 

Tekjur: 

I. Í sjóði 1. jan. 1898: 
a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum . . kr. 1089,66 
b. Innritunarskirteini A, fol. 90 , . . … — 800,00 
c. I skuldabrjefum einstakra manna , . „ — 1050,00 
d. Í peningum . . . . . .  — 38,87 

I. Vextir: 

a. af uppsegjanlegum kgl. skuldabrjefum . — 43,59 

b. — innritunarskírteini A. fol. 90 . . …— 28,00 
c. — skulabrjefum einstakra manna . . — 42,00 — 113,59 

Kr. 8009,19
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Gjöld: 103 

I. Styrkur veittur tveimur fátækum bændum í Vallanessókn: 

Jóni Guðmundssyni og Helga Eiríkssyni . . . . kr, 113,58 

II, Sjóður til næsta árs: 

a. Í uppsegjanlegum kel. skuldabrjefum . . kr. 1089,66 

b. Innritunarskirteini A. fol. 90 . . , „ —  800,00 

c. Í skuldabrjefum einstakra manna . . .„ — 1050,00 

d. Í peningum . . . . . . „ —- 38,88 …. 9978,54 

0 kr. 3092,12 

Skrifstofu Austuramtsins, Akureyri, 14. jan. 1899. 

Páll Briem. 

Reikningur 104 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar 1898. 

Tekjur: 

I, Í sjóði 1. jan. 1898: 
Innritunarskirteini A. fol. 91 . . . „ kr. 1600,00 

IL Vextir af sama til 1/s--98 . . . . . FEE 56,00 

"kr. 1656,00 

Gjöld: 

I. Styrkur veittur Jóni Jónssyni á Hofi . . , HEE 56,00 

II. Eptirstöðvar til næsta års: 

Innritunarskirteini A. fol. 91 . . . . . .  — 1600,00 

"kr. 1656,00 

Skrifstofu Austuramtsins, Akureyri, 14. jan. 1899. 

Páll Briem. 

Reikningur 105 

yfir tekjur og gjöld „Ekknasjóðs drukknaðra manna í Borgarfjarðarsýslu< 

árið 1898. 

Tekjur: 

1, Sjóður við ársbyrjun: 

a. Veðskuldabrjef . . ; . . . . kr. 100,00 

b. Í Söfnunarsjóði . . … — 2449,22 

c. Í vörzlum gjaldkera (þar með taldir itborgun- 

arvextir 1897 í Söfnunarsjóði 95 kr. 89 a) . — 112,39 kr. 2661,61 

2. Tekjur á árinu 1898: 

Vextir af veðskuldabrjefi til 11. júní 1898 kr. 4,00 

Viðlagðir vextir 1898 í Söfnunarsjóði . — 2,00 

Flyt: kr. 6,00 kr. 2661,61
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Flutt: kr. 6,00 kr. 2661,61 
Utborgunarvextir 1898 . . . „— 96,61 — 102,61 
Inngangseyrir á fyrirlestur hreppstjóra Hallgríms 
Jónssonar . . . . . . . RE 11,90 — 11451 

3. Lagt í Söfnunarsjóð. . . . . A — 387,39 
kr, 2813,51 

Gjöld: 
1. Uthlutað á árinu 1898: 

Ekkju Guðríði Stefaníu Stefánsdóttur  . . . kr. 25,00 
— Þuríði Hannesdóttur  . . . . orm 25,00 
— Guðrúnu Jónsdóttur . . . . or 25,00. kr, 75,00 

2. Móti tekjulið 3., sem fólginn er í tekjul. 1. c., 
færast . . . . . . . . — 37,39 

3. Sjóður við árslok: 
a. Veðskuldabrjef . . . . . . . kr, 100,09 

  

b. Í Söfnunarsjóði . . . . . . „ — 2488,61 
c. Í vörzlum gjaldkera (þar með taldir útborgun- 

arvextir 1898 í Söfnunarsjóði 96 kr. 61 e) . — 11251 2701,12 

” kr, 2813,51 
Í stjórn >Ekknasjóðs drukknaðra manna í Borgarfjarðarsýsluc 

Skipaskaga 28. júní 1899, 
Sigurður Þórðarson. Jón Sveinsson. Hallgr. Jónsson. 

Halldór Daníelsson. Árni Þorvaldsson. 

Styrkur úr landssjóði. 

14. ágúst var samkvæmt auglýsingu landshöfðingja 28. oktbr. 1893 (Stj.tíð. 1893 
B. bls. 136—138) úthlutað styrk þeim, sem ræðir um í 10. gr. C. 4. b. í fjárlögunum fyrir 
1898 og 1899 til eptirnefndra búnaðarfjelaga, sem sent höfðu bónarbrjef í tæka tíð og að 
öðru leyti fullnægt skilyrðum þeim, sem sett eru í nefndri auglýsingu svo sem hjer segir: 

A. Búnaðarfjelög í Suðuramtinu: 

Nafn fjelagsins: Dagsverkatala. kr. a. 
1. Jarðræktarfjelag Reykjavíkur … … a 2827 703 90 
2, Búnaðarfjelag Seltjarnarneshr. … … … 829 206 41 
3, — — Garðahrepps ... ... ... ... 290 72 21 

4. — — Vatnsleysustrandarhr. 779 193 96 
ð. — Njarvíkurhr.... ... ...... 391 97 36 
6. — — Kjåsarhrepps …… … … 1309 325 93 
í, — — Mosfellinga og Kjalnesinga 2027 504. 70 
8. — — Hrunamannabr, … … ... 1601 398 64 
9. — — Gnúpverjahrepps  ... ... 324 80 68 
10. Jarðabótafjelag Biskupstungna ... ... ... 1052 261 94 

ft
 

þí
 Búnaðarfjelag  Grímsneshr. ... ... ... ... 1732 431 25
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33. 

34. 

35. 

36. 

37. 
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Nafn fjelagsins: 

Bunadarfjelag 

Jarðabótafjelag 

Búnaðarfjelag 

æð
 

Búnaðarfjelag 

Dagsverkatala. kr. a. 

Skeiðahrepps... ... ... ... 438 109 06 
Villingaholtshrepps ... . 1563 389 17 
Hraungerðishr. .., ... .. 1204 299 80 
Gaulverjabæjarhr. .... 1464 364 52 
Stokkseyrarhrepps … . 905 225 34 
Sandvikurhrepps >... 1156 287 84 
Ölfushrepps ... 2... 1044 259 95 
Merkurbæja … … … … 1135 282 61 
Austureyfellinga FAR 390 97 11 
Vesturlandeyja ER 1714 426 77 
Austurlandnyja — ..... 1443 359 30 
Fljótshlíðarhr  … … 1038 258 45 
Hvolhreppinga … … … 626 155 87 
Holtamanna ... ... ... 976 243 02 
Åsølfsskålasøknar … 635 158 11 
Dyrhólahrepps ... ... .. 535 133 21 
Hvammshrepps … … . 842 209 65 
Hvalfjarðarstrandarhr. 717 178 53 
InnraAkraneshr. 540 134 46 
Skilmannahrepps  ..... 179 44 57 
Leirår- og Melahrepps … 269 66 98 
Skorradalshrepps  … 258 64 24 
Andakílshrepps ... ... .. 965 240 28 
Lundarreykjadalshr. 278 69 22 
Reykholtsdalshr.... ... ... 821 204 42 
Hålsahrepps … … … . 335 83 41 

8622 87 

Búnaðarfjelög í Vesturamtinu. 

Hvítársíðuhr. us 517 128 73 
Þverárhl. og Norðurárdalshr. 593 147 65 
Stafholtstungnahr. 704 175 29 
Borgarhrepps 613 152 63 
Álptaneshrepps 543 135 20 
Hraunhrepps …… …… 328 81 67 
Kolbeinsstaðahr.... ... ... 409 101 84 
Eyjahrepps 451 112 30 
Miklaholtshr. 382 95 12 
Staðarsveitar... .., ... 42% 106 32 
Neshrepps innan Ennis 913 227 33 
Helgafellssveitar — … 512 127 49 
Skógarstrandarhr. .... 781 194 46 
Hörðudalshr. >... ..... 902 224 59 
Miðdalahrepps 1898 472 59 

1899
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Tafn fielaøsins Nafn fjelagsins. 

Bunadarfjelag 

C. 

Haukadalshr. 

Laxárdalshr.... 2... ... ... 

Hvammshr. 

Fellsstrandarhr. .. ... ... 

Saurbæjarhr. (Dalasýslu) 

Múlahrepps SR 

Bardastrandarhr.  … 

Tålknfirdinga 2 … 

Myrahrepps 

Súðavíkurhr.... 2... 

teykjarfjarðar 

Eyrarhrepps ... 2... 

Sljettuhrepps |. 

Hrófbergshrepps  ... ... 

Kirkjubólsshrepps =... ... 

Bæjarhrepps ... 2. 2... 

Dagsverkatala. 

310 

1008 

462 

289 

494 

449 

287 

196 

210 

461 

626 

901 

383 

358 

431 

Búnaðarfjelög í Norðuramtinu: 

Nafn fjelagsins: 

Búnaðarfjelag 

yy — 

— þ— 

—ýy— 

—— 

—-Y — 

—)— 

Vindhælishrepps... ... ... 

Engihlíðarhrepps... ... ... 

Bólstaðarhlíðarhrepps 

Torfalækjarhrepps 

Sveinstaðahrepps... „.. ... 

Þorkelshólshrepps  ... ... 

Fremri Torfastaðahrepps 

Svínavatnshrepps  ... ... 

Áshrepps ... ... . 

Prerårhrepps … … a... 

Kirkjuhvammshrepps 

Ytri Torfastaðahrepps 

Staðarhrepps(Húnavatnss. ) 

Rípurhrepps ... ... 2... 

Viðvíkurhrepps 

Hólahrepps 

Akrahrepps FAR 

Lýtingsstaðahrepps ... ... 

Seiluhrepps use 

Staðarhr. (í Skagafj.syslu) 

Sauðárhrepps... ... -.. … 

Skefilsstaðahrepps ... ... 

Jarðræktarfjelag Akureyrarkaupstaðar 

Framfarafjelag Öngulstaðahrepps ... ... 

Dagsverkatala. 

489 

266 

429 

501 

395 

461 

417 

328 

590 

612 

947 

904 

kr. 
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Nafn fjelagsins. Dagsverkatala, kr. a. 

25. Búnaðarfjelag Saurbæjarbr. (Eyjafj.sýsln) 253 63 00 

26. Framfarafjelag Hrafnagilshrepps... ... >. 352 87 65 

97. Búnaðarfjelag Glæsibæjarhrepps ... ... ... 603 150 14 

28. Framfarafjelag Arnarneshrepps ... ... ... 653 162 59 

29. Búnaðarfjelag Svarfdælinga ... ... 2. -.. 883 219 86 

30. Framfarafjelag Oxndælinga … … … 461 114 79 

31. Bunadarfjelag Svalbardsstrandar … … .… 468 116 53 

32, Framfarafjelag Grýtubakkahrepps ... ... 717 178 53 

33. Búnaðarfjelag Hálshrepps... 8 00 04 44 270 67 23 

34. Jarðabótafjelag Skútustaðahrepps ... ... 226 56 27 

55. —— Húsavíkurhrepps .. .. 166 116 03 

36, —— Reykdælahrepps ... ... 782 194 71 

4346 94 

D. Búnaðarfjelög í Austuramtinu: 

. Nafn fjelagsins: Dagsverkatala. kr. a. 

1. Búnaðarfjelag Keldhverfinga .. ... ... 159 39 59 

2. —„{— Tunguhrepps... ... 104 400 303 75 45 

3. —„— Hjaltastaðahrepps ... ... 321 79 93 

4. —— Seyðisfjarðarhrepps ... ... 357 88 89 

5 —— Skriðdælinga .. ... 2... 127 31 62 

6. —}— Vallahrepps ... 2. 2... 454 113 04 

0 — »— Eydapinghår … 0 10 1. 382 95 12 

8. —}— Breiðdalshrepps ... ... ... 180 44 82 

9. —}— Geithellnahrepps... ... ... 298 74 20 

10. —}— Fellahrepps ... 2... 600 149 40 

792 08 

Embættaveitingar og syslana. 

7, juli var læknaskålakandidat Sigurdur Magnusson allramildilegast skipaður hjerads- 

læknir i 5. læknishjeradi Islands. 

7. ågust var hjeradslækni i 15. læknishjeraði Íslands Bjarna Jenssyni og hjeraðslækni 

í 17. læknishjeraði Friðjóni Jenssyni allramildilegast leyft að skipta um embætti, þannig, að 

hinn fyrnefndi var skipaður hjeraðslæknir í 17. læknishjeraði en hinn síðarnefndi hjeraðslæknir Í 

15. læknishjeraði. 

11. s. m var cand. juris Marína Hafstein allramildilegast skipaður sýslumaður í 

Strandasýslu. 

8. s. m. veitti landshöfðingi læknaskólakandídat Georg Georgssyni styrk sem lækni 

milli Straumfjarðarár í Hnappadalssýslu og Langár á Mýrum, frá 1. s. m. að telja. 

9. 8. m. veitti landshöfðingi cand. med. á chir. Magnúsi Ásgeirssyni styrk sem lækni 

í Dýrafirði ásamt Önundarfirði, Súgandafirði og Arnarfirði, frá sama degi að telja. 

S. d. veitti landshöfðingi læknaskólakandídat Skúla Árnasyni styrk sem lækni í Gríms:
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ness-, Biskupstungna-, Hrunamanna, Gnúpverja, Skeida- og Þingvallahreppum í Árnessýslu 
frá sama degi að telja, 

S. d veitti landshöfðingi læknaskólakandidat Halldóri Steinssyni styrk sem lækni í 
Ólafsvík með vesturhluta Snæfellsnessýslu sunnanfjalls til Straumfjarðarár, frá sama degi 
að telja. 

25. s. m. veitti landshöfðingi fyrv. hjeraðslækni Tómasi Helgasyni styrk sem lækni í 
Dyrhólahreppi og Eystri og Vestri Eyjafjallahreppum frá 1. septbr. að telja.



Stjórnartíðindi B. 10. 175 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna. 
Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur, undirskrifuð af 

konungi 21. ágúst 1899 (A. nr. 12, bls. 66—67). 

Lög um dag- og næturbendingar á íslenzkum skipum í sjávarháska, og um ráðsta/- 
anir, er skip rekast á, undirskrituð af konungi 9. september 1899 (A. nr. 

13, bls. 68— 69). 
Lög um viðauka við lög 13. apríl 1894 um vegi, undirskrifuð af konungi s. d. 

A. nr. 14, bls. 10—11). 
Lög um breyting á 48. gr. í tilskipun 4. maí 1872 um sveitarstjórn á Íslandi, und- 

irskrifuð af konungi s. d. (A. nr. 15, bls. 7T2—'73). 
Lögum samþykkt á landsreikningnum fyrir árin 1896— 1897, undirskrifuð af kon- 

ungi 22. s. m. (A. nr. 16. bls. 14— 77). 
Fjáraukalög fyrir árin 1896 og 1897, undirskrifuð af konungi s. d. (Á. nr. 17, 

bls. 18—81). 
Fjáraukalög fyrir árin 1898 og 1899, undirskrifuð af konungi s. d. (A. nr. 18, 

bls. 82—-85). 
Lög um breytingar á núgildandi ákvæðum um lýsingar til hjónabands, undirskrif- 

uð af konungi s. d. (A. nr. 19, bls. 86—8'7). 
Lög um afhending láðar til vitabyggingar o. Á., undirskrifuð af konungi s. d. (Á. 

nr. 20, bls. 88—89). 

Lög um aðflutningsgjald á tóbaki, undirskrifuð af konungi s. d. (A. nr. 21, bls. 

90—93). 

Auglysing 
um pest i Portugal 

Samkvæmt 2. gr, laga 17. desbr. 1875, um mótvarnir gegn því að bólu- 

sótt og hin austurlenzka kólerusótt og aðrar næmar sóttir flytjist til Íslands, og í tilefni 

af opinberum skýrslum um pestkynjaðan sjúkdóm er hjermeð ákveðið, að fyrir- 

mælum nefndra laga, sbr. lög nr. 32 frá 18. desbr. 1897, skuli fylgt að því er 

snertir skip, er til Íslands koma frá höfnum í Portúgal. Ennfremur er bannað, 

samkvæmt lögum 24. október 1879, 3. gr., að flytja með þessum skipum til Ís- 

lands brúkað lín, föt og sængurfatnað, nema þessir munir sjeu ferðafatnaður, 
dulur, brúkað vatt, hnökraull, afklippur af pappir, hár, húðir og ávexti. Lín 

föt og sængurfatnað, er menn flytja sem ferðafatnað frá greindum höfnum, skal 

hreinsa undir umsjón af hálfu hins opinbera. 
Reykjavík, 9. septbr. 1899. 

Fyrir hönd ráðgjafans fyrir Ísland. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 
Jón Magnússon. 
    

13. dag október 1899. , 
Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja. 
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Brjef landshöfðingja tél stiptsyfirvaldanna um låntåkuleyfi handa prestakalli. 
— Samkvæmt parum gjårdri beidni og tillådgum ydar, herra amtmadur og yðar, 
herra biskup, í brjefi yðar, dagsettu 23. þ. m., vil jeg hjermeð fallast á, að prest- 
urinn að Lundi, síra Ólafur Ólafsson, megi veðsetja Lundareykjadals- 
hreppi nokkuð af tekjum prestakalls síns fyrir 400 kr. láni til jarðabóta á prests- 
setrinu af því fje, sem hreppurinn hefir fengið að láni úr landssjóði til jarðabóta 
í hreppnum, þó svo að hin hjerumrædda veðsetning komi eigi í bága við veð- 
rjett landssjóðs í tekjum prestakallsins til tryggingar jarðabótaláni því úr lands- 
sjóði, er nú hvílir á prestakalli þessu. 

Þetta er yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Brjef landshöfðingja tól stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um lántökuleyfi handa 
prestakalli. — Samkvæmt tillögum yðar, herra amtmaður, og yðar, herra bisk- 
up, Í brjefi yðar, dagsettu 13. þ. m, vil jeg hjermeð veita samþykki mitt til 
þess, að presturinn að Hólmum í Reyðarfirði, prófastur síra Jóhann Sveinbjarn- 
arson, taki 1000 kr, lán til þess að sljetta tún prestssetursins gegn veði í tekj- 
um prestakallsins, með því skilyrði, að lánið endurborgist á 10 árum, með jöfn- 
um afborgunum. 

Þetta er yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birtingar, að 
því viðbættu, að lánið eigi getur fengizt úr landssjóði. 

Brjef landshöfðingja tél biskupsins yfir Islandi um skipting Hólmasóknar í 
tvær sóknir og bygging kirkju á Eskifirði — Eptir ósk safnaðarins í Hólmapresta- 
kalli í Suðurmúlaprófastsdæmi og löglegri ályktun hlutaðeigandi hjeraðsfundar 
skal jeg samkvæmt tillögum yðar, háæruverðugi herra, í brjefum, dagsettum 20 
október f. á. og 28. f. m. , og með skírskotun til 4. gr. í lögum nr. 3 frá 27. 
febrúar 1880 um skipun prestakalla, veita samþykki mitt til þess, 

1. að hinni gömlu Hólmasókn verði skipt í tvær sóknir, þannig að Hólma- 
háls ráði skiptum, og skal innri hluti sóknarinnar „(kring um Reyðarfjörð 
innanverðan), er heldur nafninu Hólmasókn, eiga kirkjusókn að Hólmum, 
eins og hingað til, en fyrir hinn hlutann (kring um Eskifjörð og út með Reyð- 
arfirði norðanverðum), er nefnist Eskifjarðarsókn, skal reisa nýja, hæfilega 
stóra kirkju, og sómasamlega útbúna að öllu þvi, er til guðsþjónustu 
heyrir ; 

2. að þessi nýja kirkja fái tiltölulegan hlut af sjóði Hólmakirkju, miðaðan við 
kirkjugjöld hin síðustu 5 ár, og 

3. að hvor kirkjan skuli hafa allar kirkjutekjur úr sinni sókn, eptir að hin 
nýja kirkja er komin upp.
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Skyrsla 

um efnahag sýslusjóðanna í Suðuramtinu 1898. 

I. Vesturskaptafellssýsla. 

  

  

  

Tekjur: 
Eign frá fyrra ári . . . . 228 kr.18 a. 

Sýslusjóðsgjald . . . . . . 1063 — 00 — 

Aðrar tekjur . . . . 420 — 00 — 
Til jafnaðar við gjaldlið 2 . . . 45 — 61 — 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . 1142 kr. 86 a. 

Bráðabirgðalán til sýsluvegasjóðs 45 — 61 — 

Eign til næsta árs . 568 — 32 — 

ll. Vestmannaeyjasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . . . 66 kr, 61 a. 

Sýslusjóðsgjald . . . . . . 254 — 39 — 

Adrar tekjur . . . . . . 50 — 00 — 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins . . . . . 253 kr. 40 a. 

Eign til næsta árs "117 — 60 — 

III, Rangårvallasysla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra árí . . . . 1105 kr. 15 a. 

Sýslusjóðsgjald . . . . 2530 — 10 — 
Afborgun upp i jardskjålftalån . . 738 — 71 — 

Endurgreidsla ut af sama . . . 191 — 63 — 

Aðrar tekjur . . . . . . „466 — 35 — 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . 2228 kr. 02 a. 

Afborgun uppí jarðskjálftalán . . 1100 — 00 — 
Eign til næsta års . . . . 1693 — 92 — 

IV. Arnessýsla. 

Tekjur: 

Sýslusjóðsgjald . . . . . 2800 kr. 00 a. 

Adrar tekjur . . . . . 380 — 26 — 

  

1756 

371 

5021 

5021 

3180 

kr. 79 a. 

79 — 

00 — 

00 — 

26 — 

1899 

110
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110 Gjöld: 
1. Kostnaður sjóðsins . . 2944 kr. 81 a. 

2. Endurborgað lán úr sýsluvegasjóði . 72 — 97 — 
3. Eign til næsta árs . . . . 162 — 48 — 3180 kr. 26 a. 

V. Gullbringu. og Kjósarsýsla. 

Tekjur: 
1. Eign frá fyrra ári . . 321 kr. 63 a. 

2. Oborguð sýslusjóðsgjöld frá 1897 , . 18 — 22 — 

3. Ofborgadir dagpeningar syslunefndarmanna 12 — 00 — 

4. Sýslusjóðsgjald . . . . . 1611 — 17 — 

5. Adrar tekjur . . . . . 50 — 00 — 

6. Óborg. til yfirsetuk venna . . . 108 — 00 — 2121 — 02 — 

Gjöld: 

1. Kostnaður sjóðsins . . . . 1918 kr. 92 a. 
2. Eign til næsta árs 

a. útistandandi dagpeningar 10 kr. 00 a. 

b. í sjóði . . „ 192 — 10 — = 202 — 10 — 2121 — 02 — 

VI. Borgarfjardarsysla. 

Tekjur: 

1. Eign frå fyrra åri . . . . . 440 kr. 56 a. 

2. Sýslusjóðsgjald . . . . . 854 — 75 — 
3. Aðrar tekjur . . 61 — 64 — 

4, Borgad utistand. gjald, er felst á 1. lið . 81 — 58 — 

5. Til jafnaðar . . . . . . 100 — 00 — 

6. Skuld við landssjóð . . . … 300 — 00 — 1838 — 53 — 

Gjöld: 

1. Skuld við landssjóð . . . . 400 kr. 00 a. 
2. Kostnaður sjóðsins . . . . 904 — 88 — 
3. Til jafnaðar . . . . . 81 — 58 — 

4. Eign til næsta árs . . . . 452 — 07 — 1838 — 53 — 

Suðuramtið, Reykjavík 22. ágúst 1899, 

J. Havsteen.



n
m
 

mæ
 

. 
No 

æ
r
 

DD
 

mm
 

179 

Skyrsla. 

um efnahag sýslusjóða í Vesturamtinu 1898. 

I. 

Eign frå fyrra åri 

Sýslusjóðsgjald 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

II. Norðurísafjarðarsýsla. 

Eign frá fyrra ári 

Sýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur 

Kostnaður sjóðsins 
Bráðabirgðal. til sýsluvegasjóðs 

Eign til næsta árs 

III. Vesturísafjarðarsýsla. 

Eign frá fyrra ári 

Sýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur 

Kostnaður sjóðsins 

Strandasýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Tekjur: 

Gjöld: 

Vesturfsafj.sýslu 

Tekjur: 

Gjöld: 

Bráðabirgðalán til sýsluvegasjóðs 

Eign til næsta árs 

IV. Vesturbarðastrandarsýsla. 

Eign frá fyrra ári 

Sýslusjóðsgjald 

“ aðrar tekjur 

Tekjur: 

kr. 330,68 

— 695, 15 

kr. 710,06 
— 315,77 

kr. 1052,52 
— 371,31 
—. 193,68 

kr. 446,64 
— 823,59 
— 150,00 

kr. 716,82 
— 550,00 
— 153,41 
  

kr. 385,68 
— 184,23 

kr. 

— 333,37 

1025,83 

1025,83 

1617,51 

1617,51 

1420,23 

1420,23 

1503,28 
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Kostnaður sjóðsins 
Lánað sýsluvegasjóði 

Eign til næsta árs 

Eign frá fyrra ári 

Sýslusjóðsgjald 

Endurborgað lán 

Aðrar tekjur 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Eign frá fyrra ári 

Sýslusjóðsgjald 

180 

Gjöld: 

Austurbarðastrandarsýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

VI. Dalasýsla. 

Tekjur : 

Afborgun uppí og vextir af láni 

Aðrar tekjur 

Kostnaður sjóðvins 

Til jafnaðar 

Gjöld: 

Leiðrjett skekkja frá fyrra ári 

Eign til næsta árs 

VII, Snæfellsness. og Hnappadalssýsla. 

Eign frá fyrra ári 

Sýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Tekjur: 

Gjöld: 

kr. 

kr. 

kr. 

— 1053,94 

kr. 

721,05 
145,16 
637,07 kr. 

779,96 
679,08 

8,75 
— 50,00 

463,85 

2046,37 
1011,24 

49,00 
150,00 

1342,00 
49,00 
32,90 

1832,71 

510,63 
878,37 
283,05 

1298,90 
373,15 . 

1503,28 

1517,79 

1517,79 

3256,61 

3256,61 

1672,05 

1672,05



n
g
 

r
 

n
m
 

þá
 

. 
181 

VIII. Mýrasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . . . . . kr, 268,52 

Sýslusjóðsgjald . . . . . . — 952,01 

Adrar tekjur . . . . . . —  26,28 
Til jafnaðar við gjaldlið 1. . . . . — 100,00 

Gjöld: 

Skuld við landsbankann frá fyrra ári . . kr. 100,00 

Kostnaður sjóðsins . . . - . . — 1142,29 
Eign til næsta års . . . . . . — 104,52 

Vesturamtið, Reykjavík 22. ágúst 1899. 

J. Havsteen. 

Skýrsla 

um efnahag sýslusjóðanna í Norðuramtinu 1898. 

I. Húnavatnssýsla. 

Tekjur: 

Eign frá f. á. . . . . . . kr. 914,41 

Niðurjöfnun 15 a. á hndr. , . . . . — 1755,03 

Adrar tekjur . . . . . . . — 25,35 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . . - — 1615,10 

Eign til næsta árs . . . . . . — 1079,69 

Il! Skagafjarðarsýsla. 

  

Tekjur: 

Eign frá f. á. . . . . . . kr. 192,77 

Niðurjöfnun 20 a. á hndr. . . . . . — 2309,18 

Aðrar tekjur . . . . . . . — 226,33 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . . . kr. 2083,88 

Eign til næsta árs . . . . . . — 644,40 

1345 81 

1346,81 

2694,19 

2694,79 

2128,28 

2128,28 

1899 

111 

112
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III, 

1. Eign frá fyrra ári 

2. Niðurjöfnun 12 a. á hndr. 
3. Aðrar tekjur 

1. Kostnaður sjóðsins 

2. Eign til næsta árs 

IV. Suðurþingeyjarsýsla. 

Eign frá f. á. . 

Niðurjöfnun 18 a. á hndr. 

Aðrar tekjur 

Skuld sjóðsins th
 

1. Kostnaður sjóðsins 
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Eyjafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Tekjur: 

Gjöld: 

483,68 
1466,51 
150,00 

. 1405,26 
694,33 

420,03 
1589,06 
353,00 
165,94 

Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri, 2. júní 1899. 

Páll Briem. 

Skýrsla 

um efnahag sýslusjóðanna í Norðuramtinu 1898. 

I. Norðurþingeyjarsýsla. 

Sjóður frá fí. á. : 

Sýslusjóðsgjald 22 a. á hndr. 
Aðrar tekjur . 

Kostnaður sjóðsins 

Sjóður til næsta árs 

Tekjur: 

Gjöld: 

kr. 

kr. 

— 51,81 

62,05 
713,31 
50,00 

773,55 

kr. 

kr. 

2099,59 

2099,59 

2528,03 

2528,03 

825,36 

825,36



Sjóður frá f. á. 
Lán tekið á árinu 

Sýslusjóðsgjald 35 a. á hndr. 

Aðrar tekjur 

Kostnaður sjóðsins 

Sjóður til næsta árs 

Sjóður frá f. á. . 

Sýslusjóðsgjald 25 a. á hndr. 

Aðrar tekjur 

Kostnaður sjóðsins 

sjóður til næsta árs 

IV. Austurskaptafellssýsla. 

Sýslusjóðsgjald 39 a. á hndr. 

Skuld frá f. á. 
Kostnaður sjóðsins 

Sjóður til næsta árs 

I. 

III. 
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Norðurmúlasýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Suðurmúlasýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Tekjur: 

Gjöld: 

kr. 1320,79 
2000,00 
2922 99 

— 151,00 

kr, 5487,03 
— 907,75 

kr. 282,65 
— 1913,37 
— 200,00 
  

kr. 2336,98 
— 59,04 

Skrifstofu Austuramtsins 21. juli 1899, 

Páll Briem. 

Skýrsla 

um efnahag sýsluvegasjóðanna í Suðuramtinu 1898. 

I. 

1. Eign frá fyrra ári 

2. Sýsluvegagjald 

3. Bráðabirgðalán úr sýslusjóði 

Vesturskaptafellssýsla. 

Tekjur: 
kr. 116,35 
— 467,50 
— 45,61 
  

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

6394,78 

6394,78 

2396,02 

2396,02 

990,00 

990,00 

629,46 

1899 
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Gjöld: 
Til þjóðvega . . . . . kr, 215,96 

Kostnadur vid sysluvegabætur . . . . — 413,50 

II. Vestmannaeyjasýsla. 

Tekjur: 

Sýsluvegagjald . . . . . , . kr. 137,50 

Gjöld: 

Skuld við reikningshaldara . . . . kr. 1,73 
Kostnaður sjóðsins . . . . . . — 128,53 

Eign til næsta års . . . . . . — 1,24 

III. Rangårvallasysla, 

Tekjur: 
Eign frá fyrra ári . . . . . . kr. 471,77 

Sysluvegagjald . . . . . . . — 1002,50 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins . . . . . . kr. 874,27 

Eigur til næsta árs . . . . . . — 600,00 

IV. Arnessýsla. 

  

Tekjur: 
Eign frá fyrra ári . . . . . . kr. 194,01 

Sysluvegagjald . . . . . . . —  1765,00 

Aðrar tekjur . . . . — 500,00 

Endurgoldið lán frá sý slusjóði . . . . — 72,97 

Lán úr landssjóði til flutningsbrautar . . —- 12000,0% 00 

Gjöld: 
Til flutningsbrautarinnar . . . . kr. 12000,00 

Kostnaður sjóðsins . . . . . —  2136,30 

Til jafnadar vid tekjulid a. . . . . — 172,97 

Eign til næsta års . . . . . . — 322,71 

V. Gullbringu- og Kjósarsýsla. 

Tekjur: 

a. Óborgað sýsluvegagjald frá 1897 kr. 105,25 
b. Vantalið sýsluvegasjóðsgj. frá 1897 -— 6,25 kr. 111,50 

Sýsluvegagjald . . . . — 1498,75 
Hálft hreppavegagjald úr 6 hreppum . . — 480,62 

Óútborgað fyrir sýsluvegavinnu . . — 172,70 

Skuld vid reikningshaldara . . — 163,96 

kr. 629,46 

kr. 137,50 

kr. 137,50 

kr. 1474,27 

kr. 1474,27 

kr. 14531,98 

kr. 14531,98 

kr. 2427,53
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Gjöld: 
Skuld við reikningshaldara frá fyrra ári . kr, 32,41 

Kostnaður sjóðsins . . . . . . — 2149,65 

Eign til næsta árs: 

a. Óborgað sýsluvegagjald . . kr. 193,80 

b. Oborguð tillög frá hreppav.sjóðum - 45,42 

c. Vangoldin sýslugjöld frá 1897. — 6,25 kr. 245,47 

VI. Borgarfjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . . . . . kr, 625,84 
Sysluvegagjald . . — 647,50 
Borgud utistandandi gjöld, sem felast í í 1. lið . — 36,40 

Lánað úr landssjóði . . . . . . — 800,00 

Skuld við landssjóð . . . . . . — 800,00 

Gjöld : 
Kostnaður sjóðsins . . . . . . kr. 1981,75 
Til jafnaðar . . . . . . —  836,40 

Eign til næsta árs. . . . . . . — 91 „óð 

Suðuramtið, Reykjavík 22. ágúst 1899. 

J. Havsteen, 

Skyrsla 

um efnahag sýsluvegasjóða í Vesturamtinu 1898. 

1. Strandasýsla. 

Tekjur: 
Eign frá fyrra ári . . . . . . kr. 49,64 

Sysluvegagjald . . . . . . . —… 382,50 

Styrkur úr landssjóði. Fjårlåg 12, gr, B. 7. a. — 5000,00 
Frá sýslusjóði . . . . . . . — 2500,00 

— Bæjarhreppi . . . . . . . — 500,00 

— Fellshreppi . . . . . . . — 200,00 

— 2 hreppavegasjóðum . . . . . —- 62,00 

Gjafir . . . . . . . . . — 61,01 
Aðrar tekjur . AN re 6,00 
Skuldir við ýmsa hreppa . . . . . — 51,11 

kr. 2427,53 

kr. 2909,74 

kr, 2909,74 

kr. 8812,26 
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Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins . . 
Borguð skuld við ýmsa hrepp 

Eign til næsta árs 

II. Norðurísafjarðarsýsla. 

Tekjur: 
Eign frá fyrra ári . 

Sýsluvegagjald 

Aðrar tekjur 

Gjöld : 
Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

IIL Vesturísafjarðarsýsla. 

Tekjur: 
Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald . 

Lån til brådabirgda tekin 

Gjöld : 
Kostnaður sjóðsins 

IV. Vesturbarðastrandarsýsla. 

Tekjur: 
Eign frá fyrra ári. 

Sýsluvegagjald 

Lán til bráðabirgða 

Aðrar tekjur 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins 

V. Austurbarðastrandarsýsla. 

Tekjur: 
Sýsluvegagjald 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins (þar af afborgun upp í skuld 

við sýslusjóðinn . . . . kr. 8,75) 

kr. 8581,93 
90,95 

139,38 

kr. 2026,79 

kr. 

856,25 
59,10 

914,25 
— 2027,89 

kr. 

kr. 

kr. 

668,47 
562,50 
921,31 

91,84 
470,00 
145,16 
60,00 

288,75 

288,75 

kr. 8812,26 

kr. 2942,14 

kr, 2942 14 

kr, 2152,28 

kr. 2152,28 

kr, 767,00 

kr. 767,00
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Eign frå fyrra åri 

Sysluvegagjald 

Kostnaður sjóðsins 
Eign til næsta árs 

Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 
Tillag frá 2 hreppum 

Styrkur úr landssjóði. 

Frá sýslusjóði . 
Skuld við reikningshaldara 

Kostnaður sjóðsins 

Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 

Aðrar tekjur 

VI. 

VIll. 
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Tekjur: 

Gjöld: 

Tekjur: 

Fjárl. 12. gr. BL. 7. b 

Gjöld: 

Tekjur: 

Eptirgefin skuld við sýslusjóðinn . 

Skuld við Árna Jónsson í Brenniv. 

Skuldir frá fyrra ári. 

Kostnaður sjóðsins 
Eign til næsta árs 

Gjöld: 
kr, 600,00 + kr. 215,53 = 

J. Havsteen. 

Dalasýsla. 

Mýrasýsla. 

kr. 235,72 

— 506,25 

kr. 542,04 

Snæfellsness. og Hnappadalssýsla. 

kr. 20,80 

— 806,25 

— 64,38 

— 2000,00 

— 1000,00 

kr. 3535 

— 522,50 

— 108,00 
— 215,53 
— 600,00 

kr. 815,53 
— 499,44 
— 166,41 

Vesturamtið, Reykjavík 22. ágúst 1899. 

kr. 741,97 

kr. 741,97 

kr. 3950,31 

kr. 3950,31 

kr. 1481,38 

kr. 1481,38 

1899 

115



1899 

116 

188 

Skyrsla 

um efnahag sýsluvegasjóða í Norðuramtinu 1898. 

Eign frá f. ári 

Sýsluvegagjald 

Aðrar tekjur 

Vegakostnaður 

Ymislegur kostnaður 

I. Húnavatnssýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Sýsluvegagjald til landssjóðs 

Eign til næsta árs 

Eign frá f. ári 

Sýsluvegagjald 
Aðrar tekjur 

Skuld sjóðsins 

Vegakostnaður sjóðsins 

Eign frá f. ári 

Sýsluvegagjald 

Vegkostnaður 

Eign til næsta árs 

Eign frá f. ári 

Sýsluvegagjald 

Il. Skagafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

III. Eyjafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

IV. 

Tekjur: 

Suðurþingeyjarsýsla. 

kr. 348,17 

— 1076,25 

—  32,45 
  

kr. 301,00 

— 120,20 

—- 490,27 

— 545,40 

kr. 206,12 
— 1083,75 

45,00 
— 6764 

kr. 135,73 
— 122375 
  

kr. 1239,60 

kr. 1456,87 

1456,87 

1402,51 

1409,51 

1359,48 

1359,48 

1050,25



Vegakostnaður 

Eign til næsta árs 

Skrifstofu Norðuramtsins, 

189 

Gjöld: 

Páll Briem. 

Skýrsla. 

kr, 902,00 
— 148,24 

Akureyri, 2. júní 1899. 

um efnahag sýsluvegasjóðanna í Austuramtinu 1898. 

I. Norðurþingeyjarsýsla. 

Sjóður frá f. ári 

Sýsluvegagjald 

Kostnaður sjóðsins 

Sjóður til næsta árs 

I, 

Sjóður frá f. ári 

Sýslugvegagjald 

Tekjur: 

Gjöld: 

Norðurmúlasýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Afborgun og vextir af lánum sjóðsins 

Annar kostnaður 

Sjóður til næsta árs 

Ill. 

Sjóður frá f. ári 
Sýsluvegagjald 

Skuld sjóðsins 

Suðurmúlaasýsla. 

Tekjur: 

kr. 57,50 
— 323,75 
    

kr. 320,00 

— 61,25 

kr, 43,68 

— 1006,25 

kr. 269,33 
— 532,81 
— 247,79 

kr. 173,62 
— 1393,75 

kr. 

kr. 

1050,24 

381,25 

381,25 

1049,93 

1049,93 

1588,06 
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117 Gjöld: 

Aðgjörðir á þjóðvegum kr. 690,16 
Kostnaður við sýsluvegi . — 897,90 1588,06 

IV. Austurskaptafellssysla. 

Tekjur: 

Sysluvegagjald . — 277,50 

Gjöld: 

Borguð skuld frá fyrra ári kr. 4,34 
Vegakostnadur — 189,70 
Sjóður til næsta árs. — 8346 —  277,50 

Skrifstofu Austuramtsins, 24. júlí 1899, 

Páll Briem 

118 Reikningur. 
yfir tekjur og gjöld hins almenna kirkjusjóðs 1898. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Lán. . . . . kr, 40617,34 
b. Á vöxtum í landsbankanum. — 2488,10 
c. Í peningum — 2059,49 yr 44964,93 

2. Innborgað kirknafje — 2132,71 
3. Vextir: 

a. Vextir á árinu 1898 kr. 1558,27 
b. Dagvextir . . — 26,61 
c. Vextir af bankainnlögum — 91,65 1676,53 

4. Endurborgud lån og afborganir . — 4550,98 
ó. Gjaldliður 2 færður til jafnaðar. . — 3750,00 

kr. 57075,15 

Gjöld: 
1. Utborguð innieign kirkna: 

a. Unaðsdalskirkju kr. 817,78 
b. Skinnastaðarkirkju . —  145,60 
c. Úlafsvallakirkju — 37,77 
d. Einholtskirkju. — 591,15 
e, Åskirkju — 255441 4146,71 

Flutt kr. 4146,71
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Lánað út 

Ýmislegur kostnaður . 

Tekjulidur 4 færdur til jafnadar 

Sjóður við árslok 1898: 

a. Lán . . . 

b. Á vöxtum í landsbankanum 

c. Borgaðir vextir 1898 

d. Í peningum 

Stiptsyfirvöld Íslands. 

J. Havsteen. 

Fluttar 

kr. 39816,36 
— 1829,75 
—  99,50 
— 2877,85 
    

Reykjavík, 27. september 1899. 

Hallgr. Sveinsson. 

kr. 4146,71 
— 3150,00 
— 4,00 
— 4550,98 

— 44623,46 
kr. 57075,15 
  

Aths: Orsökin, til þess að svo mikil upphæð hefir legið í peningum 

við árslok, er sú, að lán eitt var borgað 31. desember 1898, 

bankinn var eigi opinn fyr en 5. jan. 1899; 

inn í hann. 

en lands- 

var þá peningaforðinn lát- 
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119 Skýrsla 

um innieign kirkna í hinum almenna kirkjusjóði við árslok 1898. 

Kirkjur. 

í Innieign í 
(kirkjusjóðn- 
jum við árs-inn á árinu sjóðnum 

1898 lok 1897. 

  

I. Norðurmúlaprófastsdæmi: 
Skeggjastaðakirkja 
Áskirkja í Fellum. 
Hofskirkja í Vopnafirði. 
Hjaltastaðarkirkja 
Hofskirkja 
Norðurþingeyjarpröfastsdæmi. 
Ásmundarstaðakirkja 
Svalbarðskirkja 
Skinnastaðakirkja 

II. Suðurþingeyj jarprófastsdæmi: 
Húsavíkurkirkja 

10. Hálskirkja 
11, Laufåskirkja 

IV. Eyjafjarðarpr ófa stsdæmi: 
12. Glæsibæjarkirkja 
13. Kaupangskirkja 

14. Saurbæ) arkirkja 
15. Grímseyjarkirkja 
16. Uppsakirkja 

V. Skagafjarðarprófastsdæmi: 
17. Barðskirkja í Fljótum 
18. Goðdalakirkja 
19. Rípurkirkja . . 
20. Glaumbæjarkirkja . 

VI. Húnavatnsprófastsdæmi: 
21. Tjarnarkirkja 
22. Melstaðarkirkja . 

VII. Strandaprófastsdæmi: 
23. Staðarkirkja í Steingrímsfirði 
24. Tröllatungukirkja 
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VIII. Norðurísafjarðarprófastsdæmi: 
25. Vatnsfjarðarkirkja . 
26. Unaðsdalskirkja . 
27. Stadarkirkja i Adalvik 

l 178 
2645 

| 2153 
274 

| 887 

451 
303 
399 

| 4426 
476 í 
161 í 

348 
223 
370 
435 
161 

361 
| 767 
' 996 
' 1063 

179 
161 

| 497 
114 

771 
846 
452 

IX. Vesturisafjardarprofastsdæmi: | 
28. Holtskirkja í Önundarfirði 
29. Sandakirkja 

X. Bardastrandarprofasdsomi:” 
30, Saudlauksdalskirkja 
31. Gufudalskirkja . 
32. Brjåmslækjarkirkja 

XI. Dalapråfastsdæmi: 
33. Stóra-Vatnshornskirkja 

948 
226 

613 
225 
276 

267 

Kr. a.) 

  

86 

38, 

18) 
63 
56 

Lagt i 
„kirkjusjóð- 

Kr. a 
» 

a. Kr. 

» 

Ð 

36, 
» | 

kirkju- 

» 

a 

Ð 

41 
» | 

» 

Ð 

á 
járinu 1898. 

í Tekið úr | Hlutfalls- 

á árinu 
1898. 

| Kr. 
6 

62 
83 
12 
34 : 

17 
11 
12 

171 
18 44 
6 

13 
8 

14 
17 

6 

17 

29 

38 52) 

41 

6 
6 

19 
4 

29 
12 
21 

36 
8 

23 
12 í 
10 

10 

a 
91 

25) 
29 

54 

31) 
251 

81 

Innieign i 
legur ágóði kirkjusjóðn- 

um við árs- 
lok 1898, 

  

Kr. 
185 
153 

2236 
446 
921 

468 
315 5 

266 

| | 4618 
495 

167 

409 1 
232 3 
450 
189 í 
167 

485 
796 

1034 
' 1145 

186 
168 

öl6 
119 

801 
40 

624 

1135 
235 

636 
342 
287 

277 

a. 

89 

85 

56 
72 

92 
05 

89 
02 

74 

08 

19 
65 

92 
22 
27 

80



Kirkjur. 

XII. Snæfellsnesprófastsdæmi: 
34. Helgafellskirkja 

XIII. Mýraprófastsdæmi: 
35, Ålptaneskirkja . 
36. Stafholtskirkja . . 
XIV. Borgarfjarðarprófastsdæ Mi: 

87. Reykholtskirkja . 
XV. Kjalarnesprófastsdæmi 

38. Reynivallakirkja 

39. Útskálakirkja . 

40. Staðarkirkja í Grindavík 
XVI. Árnesprófastslæmi: 

41. Hraungerðiskirkja 
42. Ólafsvallakirkja 
43. Hrepphólakirkja 
44, Hrunakirkja 
45. Mosfellskirkja 
46. Þingvallakirkja 

AT. Arnarbæliskirkja 

48. Hróarsl 10 Itskirkja 
49. Gaulverjabæ) jarkirkja 
50. St randakirkja í Selvogi . 
XVII. Rangárvallapr ófastsdæmi: 

51. Breiðabólsstaðarkirkja 
52. Oddakirkja 
XVIII. Vesturskaptaf prófastsdæmi: 
53. Sólheimakirkja 
KIK. Austurskaptafe „llsprófastsdæmi: 
54. Einholtskirkja 
55. Stafafellskirkja 

XX. Suðurmúlaprófastsdæmi: 
56. Hólmagirkja 
57. Eydalakirkja 
58. Vallaueskirkja 

193 

Innieign í | 
kirkjusjóðn- „kirkjusjóð- 
um við árs-inn á árinu sjóðnum á| 

lok 1897. 1898. 

Kr. a. Kr. a. 
2198 02) > 

770 38 » 
639 17 160 

255 22 » 

396 49 » 
1086 » 

147 06. > 

1835 05. > 
37 77 » 

1004 62 85 
482 35. 60 
389 25) 100 
77 12: 10 

16 69 » 
942 98) » 
961 15, 74 

1479 91 > 

1364 71) 204 
94 #2) 148 

343 62 » 

591 15 » 

13 72 » 

4773 15. » 
694 30 » 

3076 67 110 
  

Aths. Sú upphæð, sem kemur til skipta hjer, eru vextir, 

Samtals Er 44564 93; 2132 

til og åttu ad greidast å årinu 1898, 1672 kr, 53 a. 

um Glæsibæj arkirkju i Eyjafjarðarprófastsdæmi, 400 kr., sbr. Stjórnartíðindi 1894, 

B. bils. 142, er eign hins almenna kirkjusjóðs við árslok 1898 alls 44623 

46 a. 

Lagt í 

árinu 1898.) | 1898, 

a! Kr. a. Kr. 
» » » 85 

> » » 2 9 

» » » 25 

» » » 9 

» » » 15 

» » » » 

» » » Ð 

» > > TO 

» 37 77 » 
» » » 39 

» » » 18 

» » » 15 

» Ð » 3 

» » » » 

» » » 9 

» » » 37 

» | » » 57 

03 | » » 5 ) 3 

69: > > 8 

» » » | 1 3 

» | 591 15. 13 
» » » » 

» » » | 184 

» » » | 26 

55) » » |! 119 

714146 711672 

Tekið úr | Hlatfalls- | Innieign í 
kirkju- |legur ágóði! kirkjusjóðn- 

á árinu 

  

58| 1072 
25, 1587 

» | 1621 
33 251 

30l 356 

04. 13 
53, 14 

59! 4957 
85) 721 
68. 3306 
53 44923 

íum vid års- 
lok 1898, 

a. | Kr. a. 

> 2253 02 

80, 800 18 

26. 824 43 

871 265 09 

331 411 82 
42 11 28 

ð í 152 75 

95) 1906 > 

84! > 84 

29, 1128 91 

97! 561 32 

94 505 19 

10 90 22 

65) 17 34 

38! 251 61 

04 
25 

14 
15 
90 

46 

sem fallið hafa 

Að meðtöldum skuldabrjef- 

Stiptsyfirvöld Íslands, Reykjavík 27. september 1899. 

J. Havsteen, Hallg. Sveinsson. 

kr. 
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11. 

12. 

13. 

14. 
15. 
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af reikningi landsbankans 1. apríl — 30. júní, 1899. 

Í sjóði 1. apríl 1899 
Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og  bæjarfjelaga . 

e. Accreditivlán 

Víxlar innleystar 

Á vísanir innleystar 

Vextir ýmiskonar 

Disconto 

Nýjir seðlar frá landssjóði . 

Tekjur í reikning Landmandsbankans (fy rir 

seldar ávísanir o. fl.) 

Innheimt fje fyrir aðra 

Tekjur af fasteignum bankans . . 
Tekjur tilheyrandi varasjóði fyrv. sparisjóðs 

Reykjavíkur 

Innlög á hlaupareikning 

Spar isjóðsinnlög 

Ýmsar tekjur 

Til jafnaðar móti gjaldlið 10 b 

Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 
c. Handveðslán 

194 

Ágrip. 

Tekjur: 

Gjöld: 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfjelaga 0. A. 

e. Accreditivlán 

Vixlar keyptir 

Á vísanir keyptar 

Skilað landssjóði í ónýtum seðlum 

Útgjöld fyrir reikning Landsmandsbankanns 

i Kbhöfn 

kr. 9,678,71 

-- 32,484,01 

— 1,289,00 

— 1,444,03 
—  1,005,00 

  

Als 

kr. 17,507,00 
— 7,683,00 
—  500,00 
— 2,000,00 
— — 201,00 
  

kr. 60,963,44 

— 45,900,75 
— 131,841,80 
— 27,476,58 
—  6,407,52 
— 1,526,74 
— 26,000,00 

— TT,022,04 
—  8,000,00 
— — 366,00 

- 275,00 
— 264,145,97 
— 142,889,27 
— 64,12 
— — 5,000,00 
kr. 797,879,18 
  

kr. 27,891,00 
— 146,560,83 
— 28,949,07 
— 26,000,00 

— 85,895,18 

kr. 318,296,08
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11, 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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Keypt kgl. rikisskuldabrjef fyrir 

Utborgad af innheimtu fje fyrir adra 

Flutt hus og endurbyggt 

Annar kostnaður við fasteignir bankans 

Útgjöld til bankahúsbyggingar: 

a. Útborgað í peningum 

b. Lóð o. fl. undir bygginguna . 

Útgjöld fyrir reikning varasjóðs fyrv. spari. 

sjóðs Reykjavíkur 

Útborgað af innstæðufje á hl aupareikning 

Útborgað af innstæðufje með sparísjóðskjórum 

að viðbættum dagvöxtum 

Kostnaður við bankahaldið (laun o. 0) 

Ýmisleg gjöld 

Í sjóði 30. júní 1899 

Athugasemdir: 

Landsbankinn átti 30. júní 1899. 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignar veðskuldabrjef 

b. Sjálfsskuldaábyrgðaskuldabrje 

c. Handveðslán . 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjar fj laga o. fl. 

Kgl. ríkisskuldabrjef og önnur erlend verð- 

brjef, hljóðandi uppá samtals 353,600 kr. 

eftir gangverði 31. des. 1898 

Skuldabrj et Reykjavíkurkaupstaðar 

Óinnleysta víxla 

Óinnleystar ávísanir . 

Fasteignir lagðar bankanum út fyrir lánum 

að upphæð . 

Húseignir í Reykjavík 

Bankabygging í smíðum 

Peninga Í sjóði 

Seðlaskuld bankans víð landssjóð var 30. 

júní þ. á. . 

Skuld til Landmandsbankans 

Outborgad af innheimtu fje fyrir aðra 

kr. 

— 275,007,43 

Flutt: 

kr.  4,750,00 

— 203,060,13 

— 188, ö6 

Alls 

963,681,26 

— 104,887,66 

— 49, 322, 59 

kr. 315,296,08 
191,00 

1,060,00 
2,000,00 
729,33 

9,750,00 

— 6,89 
— 150,928,21 

— 203,248,69 
3, 760,64 

147,99 
—. 110,760,35 

"kr, 797,879,18 

kr. 1,392,898,94 

-— 338,955,00 
1,900,00 

157.301,33 
2,289,47 

4,290,00 
34,000,00 

—  14,049,63 
110,760,35 

Alis kr. 2,116,444,72 

Flyt: 

kr. 500,000,00 
— 94.582,04 

1,940,00 
kr. 602,522,04 
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Innstæðufje á hlaupareikning 
Innstæðufje með sparisjóðskjörum 
Varasjóður bankans var 31. des. 1898 

Varasjóður fyrv. sparisj. Rvk. 30 júní 1898 
(Þar af 7000 kr. í húseign) 

Ymsar tekjur, sem enn eru eigi lagðar við 
varasjóð 

Flutt: kr. 602,522,04 
kr. 294,576,95 
—  955,707,32 
— 203,153,85 
—  12,544,59 

0 4,989,91 
Alls: kr. 2,116,444,72 

    

Stjórn landsbankans 17. ágúst 1899. 

Tryggvi Gunnarsson. Eiríkur Briem. Kristján Jónsson. 

Styrkveitingar úr landssjóði 

samkvæmt fjárlögunum fyrir 1898 og 1899, 13. 

Til barnaskóla í sjóþorpum og verzlunarstöðum öðrum en 

a 
gr. B. VI. b. 1. 

kaupstöðum var med 
brjefi landshöfðingja, dagsettu 5. okt. 1899, veittur þessi styrkur fyrir s. á.: 

1. Barnaskóla í Vestmannaeyjum kr. 270,00 
2 — í Þykkvabæ — 115,00 
3 — á Eyrarbakka — 197,00 

4. — á Stokkseyri — 115,00 
5 — í Grindavík — 164,00 
6 — á Útskálum — 164,00 
7. — í Leiru — 82,00 
8. — í Keflavík — 100,00 
9. — í Njarðvík — 125,00 
10. — á Vatnsleysuströnd — 246,00 
11. — í Garðahreppi — 393,00 
12. — í Bessastaðahreppi — 164,00 
13. - í Seltjarnarneshreppi — 460,00 
14. — å Skipaskaga — 426,00 
15. - í Ólafsvík — 385,00 
16. á Sandi — 278,00 
17. —— í Stykkishólmi — 205,00 
18. — í Hnífsdal — 164,00 
19. í Hólshreppi — 115,00 
20. - í Súðavíkurhreppi — 164,00 
21. á Sauðárkróki — 215,00 
22. — á Siglufirði — 172,00 
23. - á Flatey á Skjálfanda . … — 123,00 

Flyt: kr, 4,849,000
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Flutt: kr. 4,842,00 

24. — á Húsavík . . . 200... —— 131,00 

25. — á Eskifirði . . . ..... — 131,00 

26. — í Reyðarfirði . . ..... — 98,00 

27. — å Djupavogi . . ... — 98,00 

kr. 5,300,00 

Embættaskipun og syslana og lausn frå embætti. 

a. Lausn. 

28. ágúst var dómsmálaráðgjafi og ráðgjafi yfir Ísland, N. ÉR. Kump, kommandör 

af Dannebrog og Dbrm. allramildilegast leystur frá embættum þeim, er honum hafði verið 

trúað fyrir, eptir umsókn í náð og með eptirlaunum. 

b. Embættaskipan og sýslana. 

28. ágúst þóknaðist haus hátign konunginum allramildilegast að fallast á, að ráða. 

neylisforseti og fjármálaráðgjafi H. E. Hörring veitti um stund forstöðu dómsmálaráðaneyt- 

inu og ráðaneytinu yfir Ísland. 

9. september var sýslumaður í Barðastrandarsýslu Páll Einarsson allramildilegast 

skipaður sýslumaður í Gullbringu og Kjósarsýslu. 

2. október var Jónas trjesmiður Stephensen á Seyðisfirði af landshöfðingja skipaður 

póstafgreiðslumaður á Seyðjsfirði frá 1. janúar 1900 að telja. 

5. s. m. var prestur að Ríp síra Sveinn Guðmundsson af landshöfðingja skipaður 

prestur til Goðdala og Ábæjar í Skagafjarðarprófastsdæmi, frá fardögum 1900 að telja. 

Einkarjettur. 

3. september var verksmiðjufjelaginu > Volenite Ltd.q í London allramildilegast veittur 

einkarjettur um 5 ár, til að viðhafa á Íslandi aðferð þá og verkfæri, er fjelagið hefir lýst, til 

saðningar (innprægnering), sýringar (oksidering) og brennisteiningar (vulkanisering) á trefefn- 

um (trævlestofter). 

25. s. m. þóknaðist hans hátign konunginum allramildilegast að leyfa, að lengdur 

skuli til 20. október 1901 ársfrestur sá frá 20. október 1898 samkvæmt allrahæstu leyfisbrjefi 

s. d., er yThe Oil £ Guano Syndicate Ltd.q í Dublin átti innan hans að hafa komið í gang 

verkfæri, er fjelagið hefir fundið upp og notað er til að þurka fisk, fiskiúrgang og þvíum- 

líkt.
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Óveitt*embætti. 

Sýslumannsembættið í Barðastrandarsýslu. — Árslaun 2500 kr. 
Sæki aðrir en Íslendingar um embætti þetta, verða þeir samkvæmt konungsbrjefi 8. 

apríl 1844 og konungsúrskurðum 27. maí 1857 og 8. febrúar 1863 að láta bónarbrjefum sín- 
um fylgja fullnægjandi skilríki fyrir því að þeir kunni íslenzka tnngu. 

Auglýst laust 12. september 1899. 

Umsóknarfrestur til 18. desember 1899.



Stjórnartíðindi B. 11. 199 

Brjef landshöfðingja til biskupsins yfir Íslandi um skipting Hofssóknar 

Norðurmúlaprófastsdæmi og byggingu nýrrar kirkju á Vopnafirði — Eptir ósk Hofs- 

safnaðar í Norðurmúlaprótastsdæmi og löglegri ályktun hlutaðeigandi hjeraðs- 

fundar, skal jeg, samkvæmt tillögum yðar, háæruverðugi herra, í brjefi, dagsettu 

30. f. m., og með skírskotun til 4. gr. í lögum nr. 3 frå 27. febr, 1880, um 

skipun prestakalla, veita samþykki mitt til þess, 

1. að núverandi Hofssókn í Vopnafirði verði skipt í 2 sóknir, Hofssókn og 

Vopnafjarðarsókn; 

2. að Hofssókn nái yfir allan innri eða efri hluta prestakallsms og takmark- 

ist að utan af bæjunum Refsstað, Felli, Vakursstöðum og Þorvaldsstöðum, 

að þessum bæjum meðtöldum, en hinn hluti prestakallsins verði  Vopna- 
fjarðarsókn; 

3. að fyrir þessa sókn sje byggð ný kirkja á Vopnafirði, og til þess varið 

þeim hluta af sjóði núverandi Hofskirkju, sem afgangs verður þá er hún 

er endurbyggð, með hæfilegri stærð og að öllu leyti í gildu standi, en að 

söfnuður hinnar nýju Vopnafjarðarkirkju að öðru leyti taki að sjer að koma 

henni upp, með hæfilegri stærð og Í sómasamlegu standi, og með nægileg- 

um áhöldum til guðsþjónustu; og 

4. að hvor kirkjan skuli hafa allar kirkjutekjur úr sinni sókn, eptir að hin 

nýja kirkja er komin upp og að öllu leyti hæf til guðsþjónustu. 

Þetta er yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birtingar. 

2 
Brjef landshöfðingja til bæjarfógetans á Seyðisfirði um undanþágu frá toll- 

greiðslu (af vistaforða). — Í brjefi, dagsettu 22. september þ. á., hafið þjer, herra 
bæjarfógeti, skýrt frá því, að með gufuskipinu >Ceresc hafi 11. júlí þ. á. flutzt 

auk tollvara þeirra, er stóðu á tollskrá skipsins frá Kaupmannahöfn, 1820 pott- 

ar af öli handa strandferðabátnum >Hólume; hafi öli þessu verið skipað í land 

og það verið geymt hjá afgreiðslumanni „Sameinaða gufuskipafjelagsins<c á Seyð- 

ísfirði, þangað til >Hólarc kæmu næst, er því hafi verið skipað út; hafi brytinn 

á >Ceresc, sem einnig gegni brytastörfum á >Hólum<, færzt undan að greiða 

toll af öli þessu, með því að hjer væri að ræða um vistaforða handa skipverj- 

um á >Hólum<. Hafið þjer jafnframt lagt það undir úrskurð minn, hvort heimta 

skuli toll af umræddu öli. 

Út af þessu skal yður til vitundar gefið til leiðbeiningar, að eigi skal 

heimta aðflutningsgjald af þeim 1820 pottum öls, sem hjer er um að ræða, sbr. 

ráðgjafabrjef 17. mai 1875 (Stj.tið. 1875, B. bls. 38). 

30. dag nóvember 1899. 

Reykjavík. Isafoldarprentsmiðja. 

1899 

122 
24. nóv.
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I. Frá Reykjavík 
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Frá Hjarðarholti 10. jan. | 5. febr. 128. febr. 27. 
— Hvoli 10. — 5. — 128. — (27, — 29. — | — Bæ 11. — |6. — |1. marz 28. (23. — | 2. Frá Hjarðarholti | — Kinnarstöðum 11. — (6. — 1. — (8. — 193, — 
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(vesturleið). — Vatnsfirði 12. — 7 — 9. — 29, 94 — 
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— (Vigur) 128 — 7. — 2 — 129. — (24. — 
å Isafirdi It. — 19 — |3. — BI — 26. — 

Frá Reykjavík 4. jan. 30. jan. (24. febr. (22, marz 17. april 
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Milli Reykjavikur! — (Foss) |d, — i — 24. — (22. — 117. — 
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| — Leirvogstungu 12. — 8 — 14. — (30, — (25. — | i Beykjavik 14. -— |10. — | 6. — | 1. april (27, —
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| Póstleiðir. | Póststöðvar. '1. ferð. | 2. ferð. | 8. ferð. | 4. ferð. | 5. ferd. 

| |Frå Akureyri | 3. jan. 30. jan. (23. febr. (20. marz 15. apríl 
| | -- Möðruvölnm  {3. — (30. — (23. — (20. —- 115. — 
| ' — Steinstöðum (4, — 31 — 94. — 21. — 16. — 
| B. | — Miklabæ LÆ — 31. — |24. 

= Milli Akureyrar | — Víðimýri | 5. — | 1. febr. 25 
| !' — Bólstaðarhlíð (5. — (1. — 25 

al og Staðar. | -— Holtastöðum | 5. — | 1. — 25 
os , . Blönduósi |6. — | 2. — 26 
á I. Frá Akureyri — Sveinsstöðum  |6. — |2. — |26 
> 01. — Lækjamóti | — 13. — |27 
Ss (suðurleið). Staðarbakka |. — 13. — 27. 
| að Stað (9. — (5. — |28. |21. 
E| Frá Stað (ll. jan. 6. febr. | 1. ra (28. 122, 
s | —- Staðarbakka ll. — 6. — 1. (28. — (22. - 
” | — Lækjamóti 12, — 7. — (2. — |29. — |23. — 

| — Sveinsstöðum (12. — (7. — |9. — 199. — (93. — 
, | — Blönduósi 13. — |8 — 3. — |30. — 24. — 

2. Frá Stað | Holtastodum — 13. — (8 — 3. — 30. — (24 
. | — Bólstaðarhlíð 13. — 83 — 30. — (94 — 

(norðurleið). | Vidimiri 14. — 19. — 4 — 31 — 125. — 
| — Miklabæ IM — 9 — 4 — 31. — 95 — 

| — Steinstöðum 15. — 10, — 15, — 1. april (26. — 
| — Möðruvöllum 15. — 10. — |5. — |1. — (96. — 
id Akureyri 17. — (12. — 17. — 13. — 8. — 

A. Frá Akureyri (19. jan. 13. febr.| 9. marz 5. apríl 30. apríl 
sys | — Hálsi 19. — (13. — 19. — (5. — 130. — Milli Akureyrar i6savatni 19, — 13. — | 9. — 5. — 180, — 

og Grimsstada. | — Grenjadarstad 20. — 14. — 110, — (5. — | 1. mal 
I. Frá Akureyri — Reykjahlíð 21. — 15. — (ll — (6 — 9 — 

= (austurleið). að Grímsstöðum 3. — (17. — 13. — (8 — |3. — 
= Frá Grímsstöðum 94. jan. 18. febr. 14. marz, 9. apríl! 4. maí 

nn — Reykjahlíð 25. — 19. — 14. — 04 — 
a 2. Frá Grímsstöðum Grenjaðarstað 26. — 20. — 15. — 11. — 15. — 
å . | — Ljósavatni 26. — (20. — 15, — (ll. — 5 — = (vesturleið). js 26. — 20. — 15. — 111. — (5. — = á Akureyri 28. — 29%. — 118. — 13 — 6. — 
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Þessir eru aukapóstar: 

GULLBRINGUSÝSLUPÓSTURINN, milli Reykjavíkur og Hvalsness, leggur af stað frá 
Reykjavík eptir komu aðalpóstanna i 1.—5. og 13.— 15. ferð, fer um Hafnarfjörð, 
Kálfatjörn, Keflavík og Útskála að Hvalsnes i, og snýr þá aptur sömu leið 
til Reykjavíkur. 

EYRARBAKKAPÓSTURINN, milli Reykjavíkur og Eyrarbakka, leggur af stað frá Kefla- 
vík eptir komu Gullbringusýslupóstsins þangað frá Reykjavík, fer um Kirkjuvog, 
Hraun í Grindavík, Ertu í Selvogi og Þorlákshöfn til E yrarbakka; dvelur 
þar að minnsta kosti 6 klukkutíma og fer þá aptur sömu leið til Keflavíkur. 16.—12. ferð 
fer póstur þessi frá Keflavík, þegar Faxaflóabáturinn hefur flutt þangað póstsendingar 
frá Reykjavík, eptir komu aðalpóstanna þangað. 
BORGARFJARÐARPÓSTARNIR, eru fjórir: 
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. 

b. Annar fer frá Skipaskaga á Akranesi sama dag og vestanpósturinn 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 að Lundi 
í Lundarreykjadal og snýr þaðan aptur að Hesti. 

d. Hinn fjórði fer frá Arnarholti, eptir komu aðalpóstanna þangað frá Reykjavík í 
1—4. ferð, um Revkholt að Gilsbakka í Hvítársíðu og snýr þaðan aptur 
beina leið að Arnarholti, en í 5.—-15 ferð gengur póstur þessi frá Norðtungu. 

MÝRASÝSLUPÓSTARNIR eru tveir: 
a. Hinn fyrsti fer frá Arnarholti, í 1—4. ferð, svo fljótt sem unnt er, eptir komu 

aðalpóstanna þangað frá Reykjavík, að Borgarnesi í Borgarhreppi, og snýr þaðan 
aptur að Árnarholti, en í 5—15. ferð fer hann frá Norðtun gu um Árn- 
arholt að Borgarnesi og snýr þaðan aptur sömu leið. 

b. Annar fer frá Staðarhrauni, eptir komu Stykkishólmspósts á vesturleið, að 
Vogi, og snýr þaðan aptur sömu leið. 

STYKKISHÓLMSPÓSTURINN fer frá Arnarholti þegar eptir komu  vestanpóstsins 
þangað frá Reykjavík í1—4. ferð, og kemur við á Staðarhrauni og Rauðkolls- 
stöðum; snýr aptur frá Stykkishólmi eptir 12 tíma viðstöðu þar, og fer sömu 
leið aptur að Arnarholti; kemur þangað áður en annarhvor aðalpóstanna leggur 
þaðan af stað til Reykjavíkur. Í 5.—15. ferð gengur póstur þessi frá Norðtungu 
og til baka aptur sömu leið. 

ÓLAFSVÍKURPÓSTARNIR. Þegar Stykkishólmspósturinn er kominn frá Arnarholti eða 
Norðtungu að Rauðkollsstöðum í 1.—5. og 13.—15. póstferð, fer aukapóstur það- 
an um Staðastað að Búðum og mætir þar öðrum aukapósti, sem fer þangað frá 
Ólafsvík sama daginn, sem vestanpóstinum er áætlað að koma að Arnarholti í vest- 
urleið í nefndum póstferðum, um Hjallasand, Saxahvol og Hella.  Aukapósturinn frá 
Rauðkollsstöðum snýr því næst aptur að Rauðkollsstöðum svo tímanlega, 
að hann nái þar Stykkishólmspóstinum á suðurleið, en hinn snýr aptur sömu
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leið til Ólafsvíkur. — Í 6.—12. póstferð fer aukapóstur frá Rauðkollsstöð- 

um, Svo Fljóta < sem hægt er eptir komu Stykkishólmspóstsins frá Arnarholti, um 

Staðastað og Búðir beina leið til Ólafsvíkur og snýr þaðan strax aptur sömu leið 

að BRauðkollsstöðum; en senda skal þá frá Búðum, þegar er pósturinn er þang- 

að kominn frá Rauðkollsstöðum, aukapóst fyrir sunnan Jökul um Hjallasand, Saxahvol 

og Hella til Ólafsvíkur, og snýr sá póstur aptur sömu leið að Búðum. 

FLATEYJARPÓSTURINN fer frá Stykkishólmi til Flateyjar þegar eptir 

komu beggja aukapóstanna frá Arnarholti og Stað í 1, 2, 3., 4, 13., 14. og 15. ferð, 

og snýr aptur til Stykkishólms eptir sólarhrings dvöl. 

SNÆFELLSNESSÝSLUPÓSTURINN fer frá Stykkishólmi eptir komu aukapósts- 

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

aptur eptir 6 tíma dvöl. 

DALASÝSLUPÓSTARNIR eru þrír: 

a. Hinn fyrsti fer frá Stykkishólmi og svo tímanlega, að hann nái að Hjarð- 

arholti og Stað, áður en aðalpóstarnirleggja af stað þaðan vestur og norður, og 

snýr þaðan aptur til Stykkishólms eptir komu aðalpóstanna norðan og vestan. 

b. Annar fer frá Hjarðarholti í Dölum, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað 

frá Reykjavík og aukapóstsins frá Stykkishólmi, fram Fellsströnd um Staðar fell 

og Skarðströnd að Skarðsstöð; þaðan snýr hann aptur sömu leið að 

Hjarðarholti í Dölum. 

c. 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. 

BARÐASTRANDARSÝSLUPÓSTARNIR eru fimm: 
a. Hinn fyrsti fer frá Bæ í Krókstirði, þegar eptir að vestanpóstur er þangað kominn 

frá Hjarðarholti, fer um Kinnarstað i, Gufudal, Vattarnes, Brjáms- 

læk, Botn í Patreksfirði, Geirseyri og Sveinseyri að Bíldudal, 

og snýr aptur sömu leið að B æ. 

b. 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. 

c. Hinn þriðji fer frá Geirseyri í Patreksfirði, eptir komu fyrsta aul kapósts þangað 

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

d. Hinn fjórði fer frá Flatey, í hvert skipti eptir komu Flateyjarpóstsins þangað frá 

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

e. Hinn fimmti fer frá Bæ í Króksfirði eða Kleifum í Gilsfirði, eptir komu vestan- 

póstsins 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 þangað áður en vestanpósturinn fer þaðan áleiðis til Ísafjarðar. 

ÍSAFJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR eru tíu: 

a. Hinn fyrsti fer frá Arngerðareyri einnm eða tveim dögum eptir komu vestan- 

póstsins þangað að sunnan í 1.—5. og 12.—-15. ferð um Melgraseyri og Un- 

aðsdal að Sandeyri og snýr þaðan aptur til Arngerðareyrar. 

b. Annar fer frá Ísafirði, þegar eptir komu vestanpóstsins þangað, um Veðrará 
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og Holt i Onundarfirdi, Gemlufall og Pingeyri i Dyrafirdiad Rafnse yri 
í Arnartirði; bíður þar eptir póstinum frá Bíldudal og fer svo sömu leið aptur til 
Ísafjarðar. 
Þriðji fer frá Veðra rá, þegar eptir komu Rafnseyrarpóstsins þangað frá Ísafirði, til 
Flateyrar í Önundarfirði. 
Fjórði fer frá Gemlufalli, þegar eptir komu Rafnseyrarpóstsins þangað frá Ísa- 
firði, að Mýrum í Dýrafirði. 
Fimmti fer frá Rafnseyri, þegar eptir komu Þóstsins þangað frá Ísafirði, til Bíldu 
dals, og snýr þaðan aptur, svo fljótt sem unnt er, til Rafnse yrar, amkv. aug 
lýsing landshöfðingja 26. ágúst 1892 (Stj. tíð. 1892 B. bls. 168). 
Sjötti fer frá Ísafirði, þegar eptir komu vestanpóstsins þangað, að Botni í 
Súgandafirði og snýr þaðan aptur, eptir eyktardvöl, til Í s afjarðar. 
Sjöundi fer frá Ísafirði, þegar eptir komu vestanpóstsins þangað, um Hn ífs- 
dal að Hóli í Bolungarvík og snýr þaðan aptur eptir eyktardvöl sömu leið til 
Ísafjarðar. 
Áttundi fer frá Ísafirði, þegar eptir komu vestanpóstsins þangað, nm Arnar 
dal að Tröð í Álptafirði; stendur þar við 4 klukkustundir og fer síðan sömu leið 
aptur til Ísafjarðar. 
Níundi fer frá Ísafirði þegar eptir komu vestanpóstsins þangað sjóveg til San d- 
eyrar; þaðan um Stað í Grunnavík að Heste yri og, ef nægurtími er til, 
að Stað í Aðalvík og síðan sömu leið aptur til Ísafjarðar. 
Tíundi fer frá Hesteyri, daginn eptir komu póstsins þangað frá Ísafirði í 13. 
og 13.—15. póstferð, um Steinólfsstaði að Höfn á Hornströndum; stendur 
þar við hálft dægur og fer síðan um Hlöðuvík til Heste Yrar aptur. 

12. STRANDASÝSLUPÓSTARNIR eru þrír: 

b. 

2. 

Hinn fyrsti fer frá Stað í Hrútafirði daginn eptir komu norðanpóstsins þangað frá 
Reykjavík, fer um Borðe ytri Bæ Prestbakk a, Ospakseyri, Stóra- 
fjarðarhorn í Kollafirði, Kirkjuból í Tungusveit, Hrófberg og 
Hólmavík í Steingrímsfirði um Skarð í Bjarnarfirði og Kúvíkur við Reykj- 
arfjörð að Árnesi í Trjekyllisvík, og snýr þaðan sömu leið að Stað í Hrúta- 
firði. 

Annar fer frá Bæ í Króksfirði, eptir komu aðalpóstsins frá Ísafirði, um Vals- 
hamar, Tröllatungu, Kirkjuból í Tungusveit að Stórafjarðarhorni 
og þaðan aptur sömu leið að Bæ. 

Hinn 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 Stóra fjarðarhorni. 

13. HÚNAVATNSSÝSLUPÓSTARNIR eru fjórir: 
Hinn fyrsti fer frá Sveinsstöðum daginn eptir komu norðanpóstsins þangað 
frá Stað um Breiðabólsstað, Klambra og Vesturhópshóla að 
Tjörn á Vatnsnesi og snýr aptur þaðan sömu leið að Svein sstöðum. 
Annar fer frá Sveinsstöðum, eptir komu aðalpóstsins þangað að sunnan, að 
Ási í Vatnsdal, og snýr þaðan aptur að Sveinsstöðum. 
Hinn þriðji fer í 15. ferð frá Sveinsstöðum eptir komu aðalpóstsius að sunn- 
an, um Reyki á Reykjabraut og Auðkúlu í Svínadal að Guðlaugs- 
stöðum í Blöndudal og þaðan aptur sömu leið að Sveinsstöðu m, en Í 
6.—-15. gengur póstur þessi frá Blönduósi.
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d. Hinn fjórði fer frá Blönduósi eptir komu aðalpóstsins þangað frá Sveins 
stöðum um ÝYtriEy til Skagastrandarverzlunarstaðar, og eptir 

sólarhringsdvöl þar fer hann aftur að Blönduósi. 

SKAGAFJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR, eru sex: 

a. Hinn fyrsti fer frá Víðim fri eptir komu norðanpóstsins þangað frá Stað um 

Mælifell að Goðdölum og sömu leið aptur að Víðimýri. 
Þ. Annar fer frá Víðimýri, daginn eptir komu norðanpóstsins Þangað frá Stað, 

um Reynistað, Sauðárkrók, Garð í Hegranesi, Lón, Hofsós, Haga- 
nesvík og Hraun til Siglufjarðar, og snýr aptur sömu leið eptir 12 
stunda dvöl þar. 

ce. Hinn þriðji fer frá Sauðárkróki eptir komu Siglufjarðarpóstsins frá Víðim ýri 
að Hvammi í Laxárdal, og snýr aptur til Sauðárkróks. 

d. Hinn fjórði fer frá Lóni eptir komu Siglufjarðarpóstsins þangað frá Víðimýri 
um Viðvík að Hólum í Hjaltadal, og snýr þaðan aptur að Lóni. 

e. Hinn fimmti ferfrá Sauðárkróki svo tímanlega, að hann sje kominn að Víði mýri 
áður en norðanpóstur fer suður um. Eptir komu hans frá Akureyri snýr hann apt- 
ur sömu leið til Sauðárkróks og kemur við á Reynistað í báðum leiðum. 

f. — 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. 

EYJAFJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR eru þrír, og fara allir frá Akureyri daginn ept- 
ir komu norðanpóstsins þangað frá Stað. 
a. Hinn fyrsti fer um Dalvík og Kvíabekk í Ólafsfirði að Ha ganesvík 

í Fljótum og snýr aptur þaðan eptir komu aukapóstsins frá Siglufirði sömu 

  

leið á Akureyri. 

b. Annar fer um Hrafnagil að Saurbæ í Eyjafirði og sömu leiðaptur á Akur- 
eyri. 

. Hinn þriðji fer um Grenivík í Höfðahverfi að Þönglabakka og sömu eo 

leið aptur á Akureyri. 

ÞINGEYJARSÝSLUPÓSTARNIR eru fimm: 
a. Hinn fyrsti fer frá Ljósavatni eptir komu Seyðisfjarðarpóstsins þangað frá A k- 

ureyri að Halldórsstöðum í Bárðardal, og snýr þaðan aptur að Ljósa- 

vatni. 

b. Annar fer frá Grenjaðarstað eptir komu aðalpóstsins frá Akureyri um 

Laxárdal að Skútustöðum og þaðan aptur um Reykjadal að Grenjaðar- 

stað. 

c. 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 sama dag og Seyðisfjarðarpósturinn á að fara 

frá Akureyri, um Bakka, Sauðanes, Þórshöfn, Svalbarð og þaðan 

beint að Skinnastöðum; mætir þar hinum þriðja aukapósti (frá Grenjaðarstað) 

og snýr þá aptur sömu leið til Vopnafjarðar. 

e. Hinn fimmtifer frá Raufarhöfn um Grjótnes og Presthóla að Skinna- 

stöðum svo tímanlega að hann verði þangað kominn fyrir komu aukapóstsins frá 
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Grenjaðarstað og Vopnafirði, og snýr aptur til Raufarhafnar þegar eptir komu 

umgetinna aukapósta að Skinnastað. 

17. MÚLASÝSLUPÓSTARNIR eru átta: 

a. 

b. 

d. 

h. 

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 kominn að Egilsstöðum, áður en Eskifjarðar- 

pósturinn kemur þangað á austurleið. En þegar hann er þangað kominn, heldur 

aukapósturinn áfram um Hjaltastað, Kirkjubæ í Hróarstungu, Sleðbrjót, 

í Jökulsárhlíðog Torfastaði á Vopnafjörð, og snýr aptur þaðan eptir sólar- 

hringsdvöl sömu leið á Seyðisfjörð. 

Hinn þriðji fer frá Seyðisfirði eptir komu aðalpóstsins þangað frá Akureyri 
  í 1— 4. og 13.— 15. ferð, um Stakkahlíð og Nes að Bakkagerði í Borgar- 

firði og sömu leið aptur til Seyðisfjarðar. 

Hinn fjórði fer sömuleiðis frá Seyðisfirði þegar eptir komu aðalpóstsins þang- 

að frá Akureyri í 1—4. og 13.—15. ferð, að Brekku í Mjóafirði, og snýr þaðan 

aptur til Seyðisfjarðar. 

Hinn fimmti fer frá Egilsstöðum þegar eptir komu aðalpóstanna á austurleið, yfir 

Lagarfljót um Ás í Fellum að Valþjófsstað, og þaðan aptur austan Lagarfljóts 

um Hallormsstað að Egilsstöðum. 

Hinn sjötti fer frá Skjöldólfsstöðum þegar eptir komu aðalpóstsins þangað 

frá Akureyri að Brú í Jökuldal og sömu leið aptur að Skjöldólfstöðum. 

Hinn sjöundi fer frá Eskifirði þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá Borgum 

í 1— 4. og 13.— 15. ferð, um Búðareyri við Reyðarfjörð og Búðir í Fáskrúðs- 

firði að Stöð í Stöðvarfirði, og sömu leið aptur á Eskifjörð. Í þeim ferðum 

strandbátsins, þegar hann kemur ekki við á Stöðvarfirði, skal senda með póstflutn- 

ing frá Breiðdalsvík, eptir komu hans þangað frá Reykjavík, til Stöðvar 

fjarðar, ef eigi fæst skipsferð. 

Hinn áttundi fer sömuleiðis frá Eskifirði þegar eptir komu aðalpóstsins þangað 

frá Borgum í 1.—4. og 13.—-15. ferð að Nesi í Norðfirði, og snýr þaðan aptur á 

Eskifjörð. 

18. SKAPTAFELLSSÝSLUPÓSTURINN fer frá Kirkjubæjarklaustri þegar eptir 

komu aðalpóstsins þangað frá Odda, um Borgarfell í Skaptártungu að Mýrum í 

Álptaveri og snýr þaðan aptur sömu leið að Kirkjubæjarklaustri. 

19. VESTMANNAEYJAPÓSTURINN fer frá Odda að Ljótarstöðum daginn eptir 

komu aðalpóstsins frá Reykjavík, og snýr þegar aptur að Odda. Þegar  pósttaskan 

kemur frá Vestmannaeyjum að Ljótarstöðum, skal henni komið svo snemma að Odda, að 

hún komist á aðalpóstinn á leið hans til Reykjavíkur. 

20. RANGÁRVALLASÝSLUPÓSTARNIR eru þrír: 

a. 

b. 

Hinn fyrsti fer frá Þjórsárbrúnni, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá 

Reykjavík, að Fellsmúla á Landi, og snýr þaðan aptur að Þjórsárbrúnni. 

Annar fer sömuleiðis frá Þjórsárbrúnni jafnsnemma hinum síðastnefnda um Há 

í Háfshverfi og Hábæ í Þykkvabæ að Grímsstöðum í Vesturlandeyjum og snýr 

aptur sömu leið að Þjórsárbrúnni. 

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.
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21. ÁRNESSÝSLUPÓSTARNIR eru fjórir: 

a. Hinn fyrsti fer frá Kotströnd í Ölfusi þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá 

Reykjavík að Úlfljótsvatni í Grafningi og snýr þaðan aptur að Kot- 

strönd. 

b. Annar fer frá Hraungerði sem fyrst eptir komu aðalpóstsins frá Reykjavík, um 

Arnarbæli í Grímsnesi og Mosfell að Torfastöðum í Biskups 

tungum, og þaðan aptur sömu leið að Hraungerði. 

c. Hinn þriðji fer sömuleiðis frá Hraungerði sem fyrst eptir komu aðalpóstsins 

frá Reykjavík um Ólafsvelli og Reyki á Skeiðum að Stóranúpi og 

þaðan aptur sömu leið að Hraungerði. 

d. Hinn fjórði fer og frá Hraungerði sem fyrst eptir komu aðalpóstsins frá 

Reykjavík ofan á Stokkseyri og Eyrarbakka, og snýr þaðan aptur daginn 

eptir að Hraungerði. 

Fardagur póstanna frá endastöðvum póstleiðanna er fast ákveðinn við þá daga, sem 

hjer eru nefndir, þannig, að við böggul- og penitigasendingum er ekki tekið lengur en til kl. 

7 daginn áður. 

Reykjavík 24. nóvbr. 1899. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 
  

Jón Magnússon. 

Auglýsing 

um skilyrði og reglur fyrir styrkveitingu úr landssjóði til 

búnaðarfjelaga. 

Samkvæmt ályktunum, samþykktum af báðum deildum alþingis 1899, 

skal um skilyrðin fyrir veitingu á styrk úr landssjóði til búnaðarfjelaga og regl- 

ur fyrir úthlutun styrksins skipað fyrir svo, sem hjer segir: 

A. Almenn skilyrði. 

1. Að fjelagið hafi unnið næsta ár á undan því, er styrkurinn er veittur, að 

minsta kosti 12 dagsverk fyrir hvern búanda í fjelaginu að meðaltali að 

þeim jarðabótum, er efla grasrækt og garðrækt, og að minnst 8 fjelagsmenn 

hafi tekið þátt í jarðyrkjustörfum fjelagsins. 

9. Að bónarbrjefum um styrkinn, sem skulu stýluð til landshöfðingja, fylgi 

reikningur fyrir næsta ár á undan yfir tekjur og gjöld búnaðarfjelags þess, 

er um styrkinn sækir, og skýrsla um hin unnu störf, útgefin af skoðunar- 

manni, er sýslunefnd eða bæjarstjórn hefir til þess nefnt. Skoðunarmenn 

sje eigi fleiri en 3 Í sýslu. 

3. Að skýrslur skoðunarmanna sjeu samdar eftir formi því, er landsstjórnin 

gefur út, að í skýrslunum sje tekin fram stærð hverrar jarðabótar, og að 

skoðunarmaður riti á skýrsluna vottorð sitt um, að hann hafi ekki tekið 

til greina aðrar jarðabætur en þær, sem vel eru af hendi leystar. 

1899 

123 

124



1899 

124 

1. 

212 

B. Reglur. 
Þessar jarðabætur eru teknar upp Í skýrslurnar: 
a. Túnasljettun. 
b. Matjurtareitir ný yrktir, jarðvegur byltur og blandaður. 
c. Varnargarðar um tún, sáðreiti, fjárbæli og engi. 
d. Varnarskurðir. 

e. Flóðgarðar. 

f. Stífiugarðar 

g. Vatnsveitingaskurðir. 

h. Lokræsi. 

Aðgjörðir á gömlum jarðabótum má ekki taka upp Í skýrsluna, nje heldur 
þær jarðabætur, sem ekki eru fullgjörðar samkvæmt reglum þessum. 
Jarðabætur skulu lagðar þannig í dagsverk: 
a. túnasljettun  . . . . . . . . 12 {} faðmar 
b. matjurtareitir. . . . . - . . . 20 [] —— 
c. varnargarðar: 

1. grjótgarðar einblaðnir, ð1/2 fet á hæð . . . 3 —— 
2. grjotgirdar tvihladnir, 31/2 fet & hæd . . . ls —— 
3. garðar úr torfi og grjóti, 4 fet á hæð . . . lk — — 
4. garðar úr torfi, 3 fet á hæð og 5 fet á þykkt að neðan 4 — 

d. varnarskurðir, 5—6 feta breiðir að ofan, 2 feta djúpir, 
og garður á bakkanum 2 feta hár, þakinn að ofan og 
innan . . . . . . . . . . ð —-— 

e. flóðgarðar . . . . . . . . . - 200 teningsfet 
t. stiflugardar . . . . . . . . „ 150 - —— 
g. vatnsveitingaskurðir: 

I. einstungnir (1 fet á dýpt) . . . . . … 400 ——— 
2. tvístungnir (2 feta djúpir) , . . . . „ 800 ——— 
3. þrístungnir (3 feta djúpir) . . . . . 200 ——— 

h. lokræsi: 

1. með grjóti (mölræsi) . . . . , 3 faðmar 
2. með hnaus (holræsi) . . . . . 8 —— 

Styrkurinn skal miðaður við tölu dagsverka þeirra, sem unnin hafa verið 
Í fjelaginu að framantöldum jarðabótum næsta almanaksár á undan þvi, 
er styrkurinn er veittur. 

Bónarbrjefin um styrkinn eiga að vera komin til landshöfðingja fyrir 1. 
júlí ár það, sem styrkurinn er veittur. 

Reykjavík 26. október 1899. 

Landshöfðisginn yfir Íslandi 

Magnús Stephensen. 
  

Jón Magnússon
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Kristjáns konungs hins níunda frá 1. septbr. 

D
v
 

í
 

Tekjur: 

Eign sjóðsins 1. september 1898: 

a. innritunarskírteini Ltra A. fol. 84  . . . . Kr. 8600,00 
b. í landsbankanum með sparisjóðskjörum  . . — „900, „o8 
Ársvextir af innstæðu sjóðsins: TT 

a. af innritunarskirteini til 6/12 798 og 6/6 799 . — 301,00 
b. af innstæðu í landsbankanum til 31/12 798 or 34,68 

Samtals 

Gjöld: 

Heiðursgjafir veittar: 

1898 til 31. ágúst 1899. 

a. Sæmundi Jónssyni á Minni Vatnsleysu í Gull 

  

bringusýslu. a . .……, Kr. 140,00 
b. Eggert Einarssyni å Vadnesi i Arnessy slu. .…—— 149,00 

Eftirstöðvar 31. ágúst 1899: 

a. innritunarskirteini Ltra A. fol 84... 8600,00 
b. í landsbankanum með sparisjóðskjörum 4 . — „956, 26 

Samtals 
Landshöfðinginn yfir Íslandi 

Reykjavík 21. október 1899. 

Magnús Stephensen. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld landsbankans 1898. 

Í sjóði 1. janúar 1898 
Borgað af lánum: 

a. af 

b — 

C. — 

d. — 

€. — 

Fasteignir lagðar bankanum út fyrir lánum að“ upphæð 

Víxlar innleystir 

fasteignarveðslánum . . - kr. 114777 93 
sjálfskuldarábyrgðarlánum .… — 200305 70 

handvedslånum . 0 35616 64 
lánum gegn ábyrgð sveita- og bæjar 
fjelaga . . . . 00 8897 08 
Accreditivlånum . . . orm 804 > 

  

Fluttar kr. 1135787 85 

Kr. 9500,58 

— 335,68 
  

Kr. 9836,26 

Kr. 280,00 

— 9556,26 

Kr. 9836,26 

130329 08 

360301 35 

2990 > 

642167 42 

1899 
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126
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Fluttar 

Á vísanir innleystar . . . . . . 

Frá landssjóði í nýjum seðlum 

Bráðabirgðalán úr landssjóði 

Vextir: 
a. af lánum . kr. 57735 04 

(Hjer af er áfallið fyrir lok reiknings. 

tímabilsins  . . kr. 22457 61 

Fyrirfram greiddir 

vextir fyrir síðari reikn- 

ingstímabil . . —  35211 43 

"kr. 57735 04) 
b. af skuldabrjefum Reykjavíkur kaup- 

staðar . . . 1 > 

c. kgl. ríkisskuldabrjefum og öðrum er- 

lendum verðbrjefum . . .… — 15084 81 

Disconto . 

Tekjur í reikning Landsmandsbankans (fyr rir seldar ávís. 

anir 0. fi.) . 

Seld erlend verðbrjef fyrir 
Seld skuldabrjef Reykjavíkurkaupstaðar 

Seldar fasteignir tilheyrandi bankanum 

Tekjur af fasteignum bankans . . . . 

Innheimt fje fyrir adra . 

Tekjur fyrir varasjóð fyrv. sparisjóða Reykjav íkur 

Innlög á hlaupareikning kr. 715956 51 

Vextir fyrir 1898 . . . . … mm 1988 84 

Innlög með sparisjóðskjörum . . . — 751704 96 

Vextir fyrir 1899 . . . . . — 34511 OI 

Ymislegar tekjur 
Til jafnaðar móti gjaldlið 20 c 

kr. 1135787 

81019 

39000 

30000 

72897 
1946 

544534 

119947 

100 
10200 

1235 
20451 

500 

717945 

186215 

4825 

85 

84 

» 

85 

03 

99 

83 

00 

00 

01 
62 

00 

eo
 

Gt
 

97 

87 

35 93 
"Tekjur alls: 

Gjöld: 

Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán . . . . .… kr, 190500 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . — 160366 00 

c. Handveðslán. . . — 38919 00 

d. Lån gegn ábyrgð sveita og- . bæjarfje- 

laga o. fl. . . . . . „ — 15121 65 

e. Accreditivlán. . - . . . — 804 00 

Vixlar keyptir 
or" 

Åvisanir keyptar 

Flyt 

kr. 

kr. ”— 1105463 

3585074 14 

4057 i0 

618582 

81169 

14 

65 

90 

99 

54
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20. 

21. 

215 

Fluttar 
Skilað landssjóði í ónýtum seðlum 
Endurborgað bráðabirgðarlán úr landssjóði . . 
Utgjåld fyrir reikning Landmandsbankans í Kaup- 
mannahöfn . . 
Vextir af seðlaskuld bankans til landssjóðs 
Keypt erlend verðbrjef fyrir 

Keypt skuldabrjef Reykjavíkur fyrir 

Útborgað af innheimtufje fyrir aðra 

Kostnaður við fasteignir bankans 

Utgjöld til nýrrar bankabyggingar . 

Útgjöld fyrir varasjóð fyrv. sparisjóðs Reykj avíkur 
Útgjöld fyrir varasjóð bankans . . . 
Utborgad af innstædufje å hlaupareikning kr. 685409 91 
að viðbættum dagvöxtum . . — 7 95 

Utborgad af innstædutje med sparisjóðs. 
kjörum - . . — 864846 97 
ad vidbættum dagvöxtum . . . — 604 64 

Kostnaður við bankahaldið 
a. Laun o. fl. . , —  139983 11 
b. Húsaleiga, eldiviður, ljós c og ræsting —- 1024 90 
c. Prentun og auglýsingakostnaður svo 

og ritföng . . . . . . — 433 43 
d. Burðareyri . . . . . — 216 96 
e. Önnur gjöld . . . 8. 0. 126 43 

  

Ymisleg gjöld 

Til jafnaðar móti tekjul. 3 
Vextir at: 

a. Innstæðufje á hlaupareikning . —- 1988 84 
b. —— með sparisjóðskjörum . — 34511 01 

Cc. —— varasjóðs bankans . — 6465 93 
  

Í sjóði 31. desbr. 1898 

Jafnaðarreikningur landsbankans 31. desbr. 1898. 
Activa;: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðsskuldabrjef . . kr. 929686 16 

b. Sjálfskuldarábyrgðarskuldabrjef . — 329872 97 

c. Handvedsskuldabrjef . . — 115632 38 
d. Skuldabrjef fyrir lånum gegn ábyrgð 

sveita og bæjarfjelaga o. fl. . . — 50283 32 

kr. 

Gjöld alls: . kr 

kr. 

1105463 

39000 

30000 

579655 

5000 

24000 

300 

21298 

940 

65517 

44 

70 

685417 

865451 

15794 
6244 

2990 

42965 

3585074 

1425474 

1425474 

1899 

54 126 
00 

00 

16 

00 

00 
00 

80 

50 

80 

46 

00 

86 

61 

83 
73 

00 

83 

83
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Fluttar 

Kgl. ríkisskuldabrjef hljóðandi upp á 92300 kr. eptir 

gangverði 31. desbr. 1898 . 

Önnur erlend verðbrjef, hljóðandi upp á  265000 kr. eptir 

gangverði 31. desbr. 1898 . . . 

Skuldabrjef Reykjavikur kaupstadar 

Vixlar 

Åvisanir . 
Fasteignir lagðar bankanum út fyrir lánum að upphæð 

Húseignir í Reykjavík 

Bankabygging í smíðum 

Útistandandi vextir áfallnir 31. desember 1898 

Peningar Í sjóði . . . . , . 

Alls: 

Passiva: 

Ut tgefnir sedlar . 

Innstædufje å hlaupareikning 

Innstæðufje með sparisjóðskjörum . 

Skuld til landmandsbankans í Kaupmannahöfn 

Varasjóður fyrv. sparisjóðs Soykiavíkur 

Varasjóður bankans. . 

Fyrirfram greiddir vextir, sem eigi áfalla fyrr en eptir 

31. desbr. 1898. 

Óútborgað af innbeimtufje fyrir aðra 
Til jafnaðar móti tölul, 10 í Activa 

Alls: 

Athugasemdir: 

Fasteignarveðslán. 1 ársbyrjun 1898 voru fasteignarveðslán 

að tölu og voru þau samtals að upphæð 

Veitt voru árið 1898 alls 179 lánn, að upphæð stamtals 

Hjer af er endurborgað á árinu 

Ennfremur eru bankanum lögð út veð fyrir 

kr. 

kr. 

kr. 114,777,93 

lánum að upphæð . . . --  2,990,00 — 

1425474 

91377 

251250 

1800 

135122 

4380 

4290 

32000 

65007 

5657 

94919 

2111278 

500000 

195211 

1032222 
126929 

12276 

203153 

35277 

550 

5657 

83 

00 

00 

00 
00 

12 

00 

00 

22 

62 

06 

45 

00 

11 

68 

28 
48 

85 

43 

00 
62 

45 kr I 8 

bankans 1094 

kr. 856,954,09 
— 190,500,00 
kr. 1,047,454,09 

117,767.93 
  

Var því óborgað af fasteignar veðslánum i árslok 1898 
og voru lánin þá 1132 að tölu. 

Sjálfsskuldarábyrgðarlán. Hinn 1. janúar 1898 átti bank- 
inn útistandandi 741 sjálfsskuldarábyrgðarlán, er alls voru 

að upphæð 

929,686,16 

369,812,67
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Arið 1898 voru veitt 234 slík lán, er alls námu . . kr. 160,366,00 

kr. 530,178,67 
Hjer af eru endurborgad å årinu . . . . . —  290,305,70 

Eptir við árslok 1898 . . . . . . .— kr, 329,872,9% 
og voru lánin þá 672 að tölu. 

3. Handveðslán. Í byrjun ársins 1898 átti bankinn útistandandi 
í lánum gegn handveði . . . . . . . — 112,230,02 

og voru lánin 56 að tölu. Árið 1898 voru veitt 19 þess 

konar lán, er samtals voru að upphæð . . —- 38,819,00 

kr, 151,149,02 
Hjer af var endurborgað á árinu . . . — 35,516,64 
Eptir 31. desbr. 1898 . . . … —…. kr, 115,632,38 
og voru lánin þá 57 að tölu. 

Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfjelaga o. fl. Hinn 1. janúar 
1898 átti bankinn útistandandi 39 slík lán alls að upphæð kr.  44,058,75 

  
veitt um árið 1898 12 slík lán, að upphæð samtals . — 15,121,65 

kr.  59,180,40 
Hjer af var endurborgað á árinu . . . . . — 8,897,08 
Eptir 31. desbr. 1898 . . . . „0. kr. 50,283,32 
og voru lánin þá 46 að tölu 

Víslar.“ Hinn 5 janúar 1898 voru í vörzlum bankans 202 

óinnleystir víxlar er samtals voru að upphæð . . kr. 158,706,52 
Keyptir vora árið 1898 alls 807 víxlar, er voru til samans 
að upphæð . . . . . . . . . —  618,582,90 

kr, 171,289,43 
Innleystir voru á árinu alls 802 víxlar, er samtals námu —-  642,167, „42 
Voru þannig óinnleystir í árslok 1898 alls 217 víxlar að 
upphæð samtals . . . . . . . . kr. 135,122,00 

Ávísanir. Í ársbyrjun 1898 átti bankinn 18 ávísanir óinn. 

leystar. Upphæð þeirra var alls . . . . . — 4,230,57 
Árið 1898 voru keyptar 96 ávísanir, að upphæð samtals — 81,169,99 

kr, 85,400,56 
Alls voru innleystar 99 åvisanir årid 1898 er alls nåmu —  81,019,84 
Óinnleystar í árslok 1898, 15 ávísanir alls að upphæð . kr. 4,380,72 

Innlög á hlaupareikning. Hinn 1. janúar 1898 var inni. 
standandi á hlaupareikning . . . . , kr. 162,675,67 
og voru innstædueigendur bå 45 talsins. Årid 1898 var 

lagt inn alls . . . . . . . . . —-  115,956,51 

kr, 878,632,18
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En aptur var útborgað auk dagvaxta, samtals . . kr. 685,409,81 

Eptir kr. 193,229 37 
Þegar hjer við er bætt vöxtum fyrir árið 1898 . .… — 1,988,84 

verdur innstædufje 31. desbr. 1898 kr. 195,211,21 
Alls voru þeir 67 er það fje áttu. 

Sparisjóðsinnlög. Í ársbyrjun 1898 var innstæðufje með 

sparisjóðskjórum í bankanum alls . . . , . kr. 1,110,853,68 

er samtals 4106 menn åttu. 

Arið 1898. var lagt inn samtals . . . . . —… 751,704,96 

—— kr. 1,862,558,64 
En aptur á móti var borgað út . . . . . —  864,846,97 

Eptir kr. 967,711,97 
Þegar hjer við er bætt vöxtum fyrir árið 1898 . . —  34,511,01 

Verður innstæðufjeð 31. desbr. 1808 . . „0. kr. 1,032,222 68 
Alls voru peir 4243 er pad fje åttu. 

Sedlafje bankans var i byrjun årsins 1898 pannig: 

50 kr, sedlar 10 kr. sedlar 5 kr, sedlar 

2492 st. = 124600 kr. 28260 st. = 282600 kr, 18560 st. = 92800 kr. 

Hjeraf skilad 
landssjóði ár- 

ið 1898 í ó- 

nýtum seðlum 180 —- 

2312 st. 

Aptur á móti 
fjekk bankinn 
á árinu frá 

landssjóði Í 

nýjum seðlum 200— = 10000 — 2400 — = 24000 — 1000 —— 5000 — 

Sedlafulga 

bankans er 

bannig 31. 
desbr. 1898 2512 st. = 125600kr. 29090 st. = 290900kr, 16700 st. = 83500 kr. 

9000 — 1570 — = 15700 — 2860 — = 14300 — 

115600 kr. 26690 st, = 266900kr. 15700 st. = 78500 kr. 
  

Il, 
ll 

  

Varasjóður fyrverandi sparisjóðs Reykjavíkur var í ársbyrjun 

1897. . . . . . . . . . . kr.  11,820,94 
Þar af í fasteign . . . kr. 7,000,00 
Arið 1898 hafði varasjóðurinn i tekjur af fast- 

sinni . . . . . . . — 500,00 

En útgjöld við eignina voru . . . — 46,46 
Tekjuafg jöld. kr. 455,54 

Eign varasjóðs þessa er þannig í árlok 1898 . . . kr. 12,276,48
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Varasjóður íbankans.:í Hinn 1. janúar 1898 var varasjóðuriun 

að upphæð . . . . . . . . . kr. 184,740,84 

Hjer við bætist: 

a. Vextir af þessari upphæð fyrir árið 1898 kr. 6,465,93 

b. Sá hluti af gróða bankans:1898, er reikn- 

ingslega tilheyrir varasjóði . . . — 18,289,08 — „ 24,755,01 
kr. 209,495,85 

En hjer frá verður að draga: 

a. Tap á fasteignarveði, er bankinn varð fyrir 
á árinu . . . . . . . kr. 70,00 

b. Gangverðslækkun árið 1898 á erlendum 
verðbrjefum þeim er bankinn átti . — 6,272,00 kr. 6,342,85 

Varasjóðurinn telzt þannig í árslok 1898 . kr. 203,153,85 

Ný Bankabygging. Til nýrrar húsabyggingar handa bankan- 
um hafði alls verið borgað út til ársloka 1898 . . kr.  67,417,80 

En hjer uppi var endurborgað - . . . — 2,410,58 

Er byggingin því í árslok 1898 bókfærð fyrir . . kr.  65,007,22 

Af þeim kr, 94,919,06 sem voru Í sjóði 81. desbr. 1898, voru 
í Íslenzkum seðlum  . . . . . . . . kr... 69,800,00 

- dönsku gulli . . . . . . . . . — 4,600,00 

- útlendum seðlum o. fl. . . . . . . . — 8,800,00 
- silfri og kopar . . . . . . . . —  11,719,06 

kr... 94,919,06 

Stjórn landsbankans 28. apríl 1899. 

Tryggvi Gunnarsson. Kristján Jónsson. Eiríkur Briem. 

Embættaskipan 

13. oktbr. var cand. jurís Halldór Bjarnason af landshöfðingja settur sýslumaður í 

Barðastrandarsýslu frá 1. s. m. að telja.
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Heiðursmerki 
28. septbr. þóknaðist hans hátign konunginum að sæma adjunkt við Reykjavíkur lærða 

skóla dr phil. Þorvald Thoroddsen riddarakrossi Dannebrogsorðunnar. 

Oveitt prestakall 
Rípurprestakall í Skagafjarðarprófastsdæmi, metið kr. 121,79. Auglýst 18. október. 
Embættislán hvílir á prestakallinu, tekið 1896, upphaflega 600 kr, er afborgast á 16 árum 

með 50 kr. árlega auk vaxta.
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Utkomið í A-deild Stjórnartíðindanna. 
Tilskipun um neyðarbendingar, er viðhafa skal áíslenakum skipum, undirskrifuð 

af konungi 28. septbr. 1899 (A. nr. 22, bls. 9497). 

Auglýsing um verzlunar- og siglingasamband milli konungsríkisins Danmerkur og 

keisaradæmisins Japans, undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir Ísland 10. oktbr. 

1899 (A. nr. 23, bls. 98— 113). 
Lög um skipun læknishjeraða á Íslandi o. fl, undirskrifuð af konungi 18. október 

1899 (A. nr. 24 bls. 114-- 125). 
Fjárlög fyrir árin 1900 og 1901, undirskrifuð af konungi 11. nóvbr. 1899 (A.nr- 

25, bls. 126- 175). 
Lög um verælun og veitingar áfengra drykkja á Íslandi o. fl., undirskrifuð af kon- 

ungi 11. nóvbr. 1899 (A. nr. 26, bls. 176— 185). 
Lög um útflutningsgjald af hvalafurðum, undirskrifuð af konungi 11. nóvbr. 1899 

(A. nr. 27, bls, 186— 187): 

Lög um verðlaun fyrir útflutt smjör, undirskrifuð af konungi 11. nóvbr. 1899 (A. 

nr. 28, bls. 188 - 191). 
Lög um viðauka við lög 7. nøvbr. 1879 um breyting á lögum um gjald á brenni 

víni og öðrum áfengum drykkjum 11. febr. 1876 og tilsk. 26. febr. 1872, und- 

irskrifuð af konungi 11. nóvbr. 1899, (A. nr. 29, bls. 192— 193). 

Lög um breyting á 1. gr. á lögum 8. maí 1894 um bæjarstjórn á Seyðisfirði, und- 

irskrifuð af konungi 11. nóvbr. í899 (A. nr. 30, bls. 194— 195(. 

Brjef raðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um notkun nýs barnalærdóms- 
kvers. — Þjer hafið, herra landshöfðingi, með brjefi, dagsettu 30. maí bp. á., 

sent hingað erindi, þar sem forlagsbóksali Sigfús Eymundsson í Reykjavík sæk- 

ir um að hjermeð endursent kristilest barnalærdómskver, er samið hefir prest- 

urinn Thorvald Klaveness í Kristjaníu, en þýtt á íslenzku lektor Þórhallur Bjarnar- 

son, verði löggilt til notkunar á Íslandi við undirbúning unglinga undir ferming. 

Hefir biskupinn mælt með því, og þjer lagt það til, að hið umbeðna verði veitt. 

Útaf þessu er yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birting- 

ar, að af hálfu ráðaneytisins or ekkert því til fyrirstöðu, að hið umgetna lær- 

dómskver sje notað á Íslandi til undirbúnings ungmenna undir ferming. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um skýring orðsins >búsettir< í 
3. gr. laga nr. I frá 8. janúar 1886. Eins og tekið er fram í brjefi ráðaneytis- 

ins, dagsettu 19. júní þ. á., viðvíkjandi óvissu þeirri, sem átt hefir sjer stað um 
skilning á þeim ákvæðum Ej gr. laga 8. janúar 1886, um hluttöku safnaða í 

veitingu brauða, að kosningarrjettur sje bundinn því skilyrði að hlutaðeigandi 

29. dag“desembermánaðar 1899. 

Reykjavik. Isafoldarprentsmiðja. 

Uppprentað blað. 
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sje búsettur í prestakallinu, verður að álíta rjett, að rådaneytid fyrir Island gefi 

almenn leiðbeinandi fyrirmæli um það, hver skilningur skuli ráða í þessu efni. 

Ráðaneytið hefir ekki getað fallizt á skoðun þá, sem þjer, herra landshöfðingi, 

þegar áður hafið látið í ljós, og þjer nú haldið fast við í brjefi yðar, dagsettu 

17. ágúst þ. á., og leiðið nánari rök að, nefnilega að einungis þeir menn geti 

kallazt búsettir, sem hafi fast aðsetur í prestakallinu og stundi sjálfstæða atvinnu, 

er svo er háttað, að henni sje venjulega samfara að hlutaðeigandi hafi dúk og 

disk. Svo sem ráða má með vissu af tilorðningarsögu laganna og hinum danska 

texta þeirra, að með skilyrðinu um búsetu sje einungis átt við að hlutaðeigandi 

hafi fast aðsetur Í prestakallinu, þannig getur eigi heldur orðið sbúsettir< í Ís- 

lenzka textanum álitizt ósamrímilegt umgetnum skilningi, sem er eðlilegur í sjálf- 

um sjer, á hjer umræddu ákvæði, hvort sem litið er til hins málfræðislega upp- 

runa orðs þessa, til þess, hvernig það á sínum tíma hefir komizt inn í lagamál- 

ið, eða til þess, hvernig það hingaðtil hefir verið brúkað í lagamálinu.  Ráða- 

neytið verður því að vera þeirrar skoðunar, að skilyrðinu um búsetu sje full- 

nægt, ef hlutaðeigandi að eins hefir fast aðsetur í prestakallinu, án tillits til þess, 

hver staða hans er; þó skal því viðbætt, að því er lausamenn snertir, að það 

leiðir af ákvæðum s. gr., sbr. 4. gr. laga nr. 3 frá 2. febr. 1894, að lausamað- 

ur, sem telur sig hafa fast ársheimili annarstaðar en í því prestakalli, er stofn- 

að er til prestkosningar í því, þegar af þeirri ástæðu eigi fullnægir skilyrðinu 

fyrir hluttöku í kosningunni. 

Þetta er yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og birtingar í B deild 

Stjórnartíðindanna. 

Brjef landshöfðingjans yfir Íslandi til póstmeistarans í Reykjavík um flutning 

póstafgreiðslunnar frá Árnarholti að'Norðtunga. (Ásrip). Samkvæmt tillögum yð- 
ar, herra póstmeistari, í brjefi, dagsettu 23. þ. m., vil eg fallast á það, að póst- 

afgreiðslan í Borgarfjarðar. og Mýrasýslu verði 1, apríl næstkomandi flutt frá 

Arnarholti að Norðtungu. 

Brjef landshöfðingja té! sýslumannsins í Barðastrandarsýslu um toll af ó- 
hreinsuðum vínanda (>Kogesprit<). Í brjefi, dagsettu 22. septbr. þ. á, hefir herra 
sýslumaðurinn látið uppi álit um fyrirspurn frá kaupmanni Eyjólfi Jóhannssyni 
í Flatey, þar sem hann spyrzt fyrir um, hvort sjer beri að greiða toll af óhreins- 
uðum spiritus (Kogesprit), og hefir herra sýslumaðurinn talið rjett, að greiða beri 

toll af >Kogespritc, með því að það verði að telja það tollskyldan vínanda, sam- 

kvæmt 1. gr. í lögum nr. 29, 7. nóvbr. 1879. 

Útaf þessu skal herra sýslumanninum til vitundar gefið til leiðbeining- 
ar og frekari aðgjörða, að eg er samdóma um, að rjett sje að heimta toll af 

>Kogespritc, með því að það er ekkert annað en óhreinsaður vínandi, sem 

drekka má blandaðan með vatni, þótt ef til vill sje illdrekkandi, enda máfkalla 
allan venjulegan vínanda, sem hingað flyzt, >Kogesprit<.
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Staðfesting konungs á stofnskrá fyrir Dánarsjóð Emils Tvede, lyfsala, 131 
handa þurfandi og maklegum mönnum, er teljast til lyfsala,. eða læknastjettar á 6. júní 

Íslandi, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðgjafanum fyrir Ísland. 

Stofnskráin er þannig: 

Stofnskrá 

fyrir Dánarsjóð Emils Tvede, lyfsala, handa þurfandi og maklegum mönnum, 

er teljast til lyfsala eða læknastjettar á Íslandi. 

1. gr. 

Stofntje dánarsjóðsins er 1000 krónur, er ávaxtast í >Söfnunarsjóði Ís- 

lands. 

2. gr. 

Fertugasta hluta af vöxtunum skal á ári hverju bæta við höfuðstólinn. 

Hina 39/4 hluti, er af ganga, skal á ári hverju veita manni, er telst til lyf- 

sala- eða læknastjettar á Íslandi og á við bág kjör að búa, án þess honum sje 

sök á kennandi, eða ekkju eða ókvæntri dóttur manns af því tagi. Ef enginn 

umsækjandi gefur sig fram, eða et stjórn sjóðsins álítur, að ei sje hægt að taka 

tillit til neins af umsækjendum, skal leggja alla vexti þess árs við höfuðstól. 

3. gr. 

Umsóknum um styrk þennan á að skila formanni stjórnar sjóðsins fyrir 

lok hvers árs, og verður styrkurinn þvínæst veittur í næstkomandi febrúar- 

mánuði eða svo fljótt, sem unnt er. Sami maður getur notið styrksins mörg ár 

í röð, en Þann verður árlega að senda umsókn um hann til stjórnar sjóðsins. 

4. gr. 

Í stjórn sjóðsins eru landlæknirinn yfir Íslandi, sem er formaður stjórn- 

arinnar, handhafi lyfjabúðarinnar í Reykjavík, ef hann er fús til þess, hver 

sem hann er, en ef hann ekki er fús til þess, kemur í stað hans 

maður kjörinn af landshöfðingja, og að lokum þriðji maður, er val. 
inn sje af hinum tveimur öðrum stjórnarmönnum. Meðan hinn núverandi rekt 

or í Reykjavík, dr. phil. Björn M. Ólsen, er fús til þess, er hann hinn þriðji mað 
ur Í stjórninni. 

Á ári hverju, þá er styrknum hefir verið úthlutað, skal gjöra landshöfð. 

ingjanum yfir Íslandi reikningsskil og láta þau koma fyrir almenningssjónir í 
Stjórnartíðindum fyrir Island, 

i 

i 

5. gr. 

Hinn núverandi fyrsti adstodarmadur i Reykjavikur lyfjabud, Sigtrygg- 
ur Sigurdsson, hefir rjett å að njóta styrks þessa, meðan hann er á lífi. 

Helsingjaeyri 8. apríl 1899. 

A. Tvede. Laura Tvede. I C, Tvede. Jörgen D. Tvede. 

Anna Möller, 

fådt Tvede,
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ð . . 132 Auglýsing 
13. desbr, . , . | DT ns, FA . . , ou 

um' breyting å yfirsetukvennaumdæmaskipun i Suduramtinu, eins og hún er á- 

kveðin í auglýsingu, 9. maí 1896 (Stjórnartíðindi, 1896, B. bls. 68—70). 

Samkvæmt ályktunum amtráðsins á fundum þess 30. júní—2. júlí 1898 

og 23.--26. júní 1899 eru vfirsetaukvennanmdæmin í Vesturskaptafellssýslu og 

Rangárvallasýslu þessi: 

Vesturskaptafellssýsla. 
1. Hörgslandshreppur (frá Skeiðarársandi að Geirlandsá). 

2. Kirkjubæjarhreppur, að undanskildum Skaptárdal og Á. 

3. angholtssókn (Meðalland). 

4.  Þykkvabæjarklausturssókn (Álptaver). 

5. Ása- og Búlandssóknir (Skaptártunga með Á og Skaptárdal). 
6. Hvammshreppur (Höfðabrekku- og Reynissóknir). 

1.  Dyrhólahreppur (Dyrhóla- og Sólheimasóknir). 

Rangárvallasýsla. 

1—9. umdæmi eru hin sömu, sem áður voru, sbr. Stjórnartíðindi 1896, 

B. bls. 69, en í stað 10. og 11. umdæmis koma: 

10. Kálfholts., Ás- og Háfsóknir utan Þykkvabæjarósa, 

11. Oddasókn utan Ytri Rangár og Árbæjarsókn í Holtahreppi. 

12. Haga. og Marteinstungusóknir, 

Íslands Suðuramt, Reykjavík 13. des. 1899. 

J. Havsteen. 

2 
(33 Auglýsing 

13. desbr. WM breyting á yfirsetukvennaumdæmaskipun í Vesturamtinu, eins og hún er 

ákveðin með auglýsingum, 9. maí og 9. nóv, 1896 (Stjórnartíðindi 1896, B. bls. 

10— 2 og 204. 

Samkvæmt ályktun amtráðsins á fundi þess 10.— 12. júní 1899 eru yfir- 

setukvennaumdæmi Í! Ísafjarðarsýslu þessi: 

1. Auðkúluhreppur. 
2. Þingeyrarhreppur, 

3. Myýrahreppur, að undanskildum Ingjaldssandi. 

4. Tngjaldssandur. 

5. Mosvallahreppur fyrir sunnan Önundarfjörð, með Kirkjubóli í Korpudal. 

6. Mosvallahreppur fyrir norðan Önundarfjörð. 

T. Staðarsókn í Súgandafirði. 

8. Hólshreppur. 

9. Eyrarhreppur. 

10.  Eyrarsókn í Seyðisfirði, o: Álptafjörður, Seyðisfjörður, Hestfjörður, og af 
Ögursókn: Skötufjörður með Vigur, alt að Ögurnesi. 

11. Reykjartjarðarhreppur og Ögursókn út að Ögurnesi.
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12. Nauteyrarhreppur. 133 

13. Snæfjallahreppur. 13. des. 

14. Grunnavíkurhreppur sunnan Skorarheiðar. 

15. Grunnavíkurhreppur, norðan Skorarheiðar að Almenningsskarði. 

16. Sljettuhreppur norður að Hvestu og Kjaransvíkurskarði. 

17. Sljettuhreppur norðan Hvestu að Horni. 
1.— 6. umdæmin eru í Vesturísafjarðirsýslu en T—-17. í Norðurísafjarð- 

arsýslu. 
Islands Vesturamt, Reykjavík 13. des. 1899. 

J. Havsteen.
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134. Ferða- 
póstgufuskipanna millum Kaupmanna- 
  

Frá Kaupmanna- 
  

(OL 1002 1 3 1 4 | 5. 6. 7. | 8. 
|Laura Vesta Laura Laura| Ceres Vesta Laura| Ceres 

Frá Kmhörn.... (16. jan. | 1. marz 6. marz13. apríl! 27. april 12. maí) 27. maí| 12. júní 
— Leith ...... 20. — {5 — 10. — 17. — | 1. mai | 16. — | 31. — | 16. — 
— Trangisvogi I — 9. | 18. — | … 18. — 
— Þórshöfn ... 123. jan. | …… ...1138. — (20. — | 19. — IS. —. 
— Klaksvík... (24. — |... 14. —- 21 — 20. — 19. — 

  

  

— Berufirði ... se 9. Mar see see eee fee es 
— Fáskrúðsf... 9 eee ere ere rar Tee see 22, mal n n 
— Eskifirði ... 10. — 22. — | 
— Norðfirði... | 2. 10. | fn an DD SD EN rer 21. júní — Seyðisfirði... |... 19 7 DD TET 23. maí| … … 29. — 
— Vopnafirði... 3 mm eee ere ere eee re es see kue 22. — 
—- Húsavík ... A mm see ner fee reed ere eee RIÐ AAA 23. —- 
— Eyjafirði ... | | sne ner fre ker free ne 25. maí 
— Siglufirði ... I mm see rer ere ne free re fe ner 
— Sauðárkrók 18. mm | see rer feer er 26. maí 

25. 

RE 25. júní 
— Skagaströnd mr l9 | nen ser fare eee | ven ves ENN FRA 26. — 
— Blönduósi... 19. — … 
— Bordeyri … 
— Reykjarfirdi mu  [20. MArZ| | mee] eee eee KUN HERRER mee sus 
— Ísafirði ...... I mm | eee eee fee eee f  eee see 28. maí| … … 27. júní 
— Onundarf... rr ker (BB. mm eee ere | er re fre ker er ner | mes see 
— Dyrafirdi … | | mee 28. mal| … … 
— Årnarfirdi… A mm | see eee fee rer fee eee 
— Patreksfirdi eð. mf see ref ker eee EINNI RERU AR ses FAR 
— Flatey ...... se 20. | eee RNA AR 28. júní 
— Stykkish. ... 0 mm | see mee 1 rer ere fmen eee 29. maí| … .… 28. — 
i Reykjavík ... (28. jan, |29. marz18. marz24. april| 6. mai | 31. maíl 5. juni | 29, — 
Til Vesturl, 
Frá Reykjavík 1. febr. 8. maí |. | 9. júní 
— Stykkish.... SNAR | . - 
— Flatey ...... 
— Patreksfirði 
— Arnarfirði... 
— Dýrafirði ... 
— Qnundarf... 

á Ísafirði...... 

    
        — |... | I an LB] 

Þ 
vð
 
go
to
; 

| = 5 | = L
o
 |           

Aths. 1. Fjelagid åskilur 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 milli- 
stöðvarnar snertir er sá tími tiltekinn, er skipin mega fara í fyrsta lagi, en farþeg- 
ar mega vera við því búnir, að það kunni að verða síðar.  Viðstaðan á millum- 
stöðvunum er höfð sem allra stytzt, verði þangað annars komizt fyrir veðurs sakir 
eða Íss.
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áætlun 

hafnar, Leith, Færeyja og Íslands 
  

  

  

  

  

    
    

  

höfn til Íslands. 

9. 10. | 11 | 12. 13. | 14. 15. 16. | 17. 18. 

Botnia| Vesta | Laura Ceres Laura Vesta Ceres Laura Vesta | Laura 
22. júní 3. júlí! 10. júlí) 28. júlí) 14. ág.! T. sept. 15. sept. 25. sept. | 13. okt.| 15. nóv, 
26. — | 7. — | 14. — | 1. åg. | 18. -- | 11, — | 19. -— 29. — | 17. -— | 19. — 
ve | | 16. — 120. mm | eee eee free (1. okt... 21 — 
28. "júni, 9. júlí) 17. — | 3. ág. | 20. — | 13. sept. 2. — 19. okt| 22. — 
29. I 4 — 2 — |  ee 3. — | 23. — 

10. juli | … . mær fon rer 
ll. mt see see feer nes | BSN AR | 22. okt. 
122. —|… ;j 182. ág. 16. sept. a | (23. — 
12. | ver fer res FR EEN 23. — 

… 14. — |... | 13. åg. 24. sept. 24. — 
lå. | ker … 24. — 
16. — |... .… | 14. åg. … … | 25. — 
18. — |. 16. — 26. sept. (27. — 
18. --- SR … 27. — 
19. — 1. ág. 27. sept. | 28. — 
19. — 17. — … | 28. — 
20. — 28. sept. 
21. — … Fee 
22. — | ere feer ses sl 29. okt. 
23. — |... … | 19, åg. 30. sept. 3l. — 

23) 19. ág. ' 31. okt. 
24. — | … | 1. nóv. 
24. — | | 

25. — |... … | 
081] 25. 1. | 20. åg. | fre 1 okt | BN ERNA 

2. júlí ; 26. júlí | 21. júli) 22. — | 24. ág. | 19.sept.. 3. — | 7. okt.! 3. nóv. 27. nóv. 

4. júlí 

júlí 

>
   

7. júlí|...     
  

Aths. 8. 

  
Í Vestmannaeyjum er komið við í hverri ferð sunnan um land, út og utan, 

ef kringumstæður leyfa. Eptir komu skipanna frá Kaupmannahöfn til Reykjavíkur 

verður auk þess farið til Hafnar f jarðar, (nema í 12. ferð) ef skipið hefir 

nægan flutning þangað. Í sömu ferðum og með sömu skilyrðum fer skipið til 

Akraness, ef kringumstæður leyfa og næg ástæða þykir, nema ekki í 12. ferð. 

1899 

1 6 
* 34
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Lo 4 | 

Laura, | Vesta „Laura Laura 

  

Frá Íslandi til 

6. | 7. | 8. 

Geres | Vesta, | ' Laura Ceres 
  

  

        

Frá Vesturl. | | | | | 
Frá Ísafirði ... jú. febr... … | 13. maí | (14. júní, 
— Dýrafirði ... | | | | 
— Arnarfirði... | | | . | 
— Patreksfirði | | | | 
— Flatey ...... | „|. 
— Sk kis BA me eu] | 
á Reykjavík ... | 9. febr. 15. maí í … (16. juni, 

Frå Rey kfn 12. febr. , 4. apríl í 23. marz 30. apríl ,18. maí | 7. júní (19. júní | 3. juli 
— Stykkish.. 5. — ee | ser mee | fee ser f ere ner | eee nee 
— Flatey 5. — | | | 
— Patreksfirdi 6. — . . . | 
— Årnarfirdi… FR 6. — . 
— Dýrafirði .., T.  — 
— Onundarf … 7. — FR me . FEDE 
— Ísafirði ..... 9 . | …1 9, juni | …… … 15. juli 
— Reykjarfirði se free see . | … 
— Borðeyri | RN NS A ner 
—- Blönduósi... een | | see ke | 6. juli 
— Skagaströnd 0.410, april | 00 ref eee ves en eee BAR 
— Sauðárkrók er ll — see eee] ke er … Oj 7. juli 
—- Siglutirði .. 12. — RAI ner | 7 — 
— Eyjafirði ... ee ld — | mee 12. júní &. — 
-— Húsavík ok. — FR 
— Vopnafirði... ID — 3. júní | Júl 
— Seyðisfirði... a | — 1. maí ld. — |. 10. — 
— Norðfirði ... 17. — RN SENN AAN A 
—- Eskifirði 17. — 22, mai | 10. júlí 
— Fáskrúðsf... 18. — 22. mm fee eee free BERA 
— Berufirði ... 18. — 14. júní |... .. 
— Klaksvík ... 15. "febr. 004 26. marz | 3. mai (24. maí „122. júní 
— Þórshöfn ... (16. — |20. april 27, —- |3. — 24. — | „22. — 
— Trangisvogi |. 220 selen arr vet 2 — 4 23. — SA 
— Leith ...... |19. febr. (28. april 30 — |7. — 27, mai (18. juni (26. — 14. júlí 
í Kaupmhöfn.. |24. — 128. — | 4. april 11. — | 1. juni 22, — |30. — (18. —         
  

Aths. 4. Með skipunum, sem fara norður um land, verður því að eins tekið við flutningi til 

Reykjavíkur, ef rúmið verður eigi fyllt flutningi til annara hafna á Íslandi. 
Aths. 5. 

verður farþegum hleypt á land í næstu höfn, sem komizt verður inn á; 

Fyrirmuni ís eða veðrátta skipunum að komast inn á hina tilteknu viðkomustaði, 

vilji þeir 

heldur verða með skipinu til annarar hafnar, mega þeir það.  Fargjaldi verður 

engum skilað aptur, þegar slíkt kemur fyrir, og fæðispeninga verða farþegar að 

greiða, meðan þeir eru með skipinu. Þegar þannig tekst til, verður farið eins með 
flutning, og ráða skipstjórar, hvort þeir skipa honum á land á næstu höfn, sem 

komizt verður inn á, eða hafa hann með sjer lengra og skila honum í apturleiðinni.
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Kaupmannahafnar. 

9. 10. 11. 12. 13. 14. lå. | 16. | 17. 18. 

Botnia Vesta Laura Ceres Laura Vesta Ceres Laura Vesta Laura 

  

  

9. juli | 2. okt.) 

. | 

| 
| | 

(23. Okt... mee l mee 

24.sept. 9. okt. 26. okt. 9. nåov.| 4. des. 

10, ja | 
12. júlí 31. júlí | * 

10 | 1. ág. 

  

L
o
 

1
 SM
 

I „ júlí) 27. ág. | 29. 
30. 
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Di. 
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15. julif … | BOLjúlí |... … . sept.| 27. sept. … 29. okt.! 12. nóv.| 

15. — |16. ág. (30. — me 80. — | 13. — 
3 I — 

18. júlí{ 19. ág. 3. ág. | 1. sept. 12. sept.i 30. sept.) 30. okt.) 2. nóv. 17. — 
9 i 

Á 

oa
 

2 az =     3 

2%. — | 23. — 6. — | 5. — | 16. — | 5. okt. 4. nóv! 6. — | 21. — |   S
T
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| 
12. — 
18 

+) Þaðan beint til Reykjavíkur, kemur þangað 7. ágúst, fer þaðan aptur 10. 

ágúst sunnan um land til Eskifjarðar.
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Agrip 
at reikningi landsbankans 1. júlí til 30, september 1899. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. júlí 1899 2... 110,760 
Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán . . . . . 2... 87,526 85 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán  . . 2... 34715 11 

c. Handveðslán  . . .… 3,326 50 
d. Lån gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga o 0. A. …… 2,376 50 77,944 

Víxlar innleystir 2 2 157,019 
Åvisanir innleystar . 2. 15,696 
Vextir ýmiskonar 2. 15,777 
Diskonto . . . . 0. 2 303 
Tekjur í reikning Landmandsbankans fy rir seldar åvisanir o. fl. 115,100 
Innheimt fje fyrir aðra 2. 17,029 
Tekjur af fasteignum bankans , .. 00. 102 
Tekjur tilheyrandi varasjóði fyrv. sparisjóðs Reyk javíkur oe 48 
Innlåg å hlaupareikning 2 2 eee, 267,233 
Sparisjóðsinnlög . 2... 204,819 
Ýmsar tekjur 2... A 95 

kr. 973,929 
Gjöld: 

Lán veitt: 

a, Fasteignarveðslán A... 22,270 00 
b. Handsaðal NR ER 00 
c. Handvedslån . . . „20. 0. 1,550 00 
d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga o. fl. . 6,300 00 00 51,013 

Keyptir víglar eee 234,350 
Keyptar åvisanir . . "00000, 21,183 
Útgjöld fyrir reikning Landmandsbankans 0... 110,856 
Keypt fasteign fyrir . NA 184 
Útborgað af innheimtu fje fyrir aðra oe ne er, 12,139 
Kostnadur vid fasteignir bankans . . . . 80 
Útgjöld fyrir reikning varasjóðs tfyrv, sparisjóðs Rey kjavíkur . 20 
Kostnaður við bankahúsbyggingu . . FI 1,250 
Utborgad af innstæðufje á hlaupareikning use, 281,174 
Utborgad af innstædufje med sparisjóðskjörum . . 181,300 36 
Að viðbættum dagvöxtum |, . . „10.00.0294 T4 181,595 
Kostnaður við bankahaldið, laun o.fl... . 4,322 
Ymisleg Útgjöld 205 
Peningar Í Sjóð... eee 69,555 

kr. 973,929 
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Athugasemdir : 

Landsbankinn átti 30. september 1899: 
Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðsskuldabrjef 948,494 41 

b. Sjálfskuldarábyrgðarskuldabrjef . 261,185 32 

c. Handveðsskuldabrjef 000804. 103,111 16 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga . . 53,246 09 1 365,966 

Konungl. ríkisskuldabrjef og önnur erlend verðbrjet, 

upp á samtals 363,600 kr. 

Skuldabrjef Reykjavíkur kaupstaðar 

Óinnley sta víxla 

Óinnleystar ávísanir 

Fasteignir lagðar bankanum út fyrir lánum að upphæð 

Húseignir í Reykjavik 

Bankabygging 

Peningar í sjóði. 

Seðlaskuld bankans til landssjóðs var 30. sept. 1899 

Skuld til Landmandsbankans s. d. 

Óútborgað af innheimtu fje fyrir aðra s. d. 

Innstæðutje í hlaupareikning sd... 

Innstæðufje með sparisjóðskjörum s. d. —.. 

Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur s. d.. 
Varasjóður bankans var 81. desember f. á. . 

Ýmsar tekjur sem enn eru eigi lagðar við varasjóð 

Stjórn Landsbankans 30. nóvember 1899. 

Í fjarveru bankastjóra Tryggva Gunnarssonar 

Eiríkur Briem. Kristján Jónsson, 

Styrkur úr landssjóði. 

13. gr. B. VI. b, 2. 

Til sveitakennara var með brjefi landshöfðingja, dagsettu 28. 

1899, veittur þessi styrkur: 

1. Norðurmúlasýsla. 

1. Guðmundur Hjaltason í Skeggjastaðahr. 45 kr. 

2.  Benidikt Jóhannsson í Vopnafjarðarhreppi . . 35 — 

3. Björn Eiríksson í sama hreppi 40 — 

4. Kristján Guðnason í sama hreppi 60 —- 

5. Jón Jónsson í Kirkjubæjarprestakalli 30 — 

Flutt 210 kr. 

hljóðandi 

eptir gangverði 31. desember 1898 338,955 
1,900 

234,632 
7,775 
4,474 

34,000 
81,299 
69,555 

kr. 2,138,559 

500,000 

98,825 

2,830 

280,636 

979,226 

12,571 

203,153 

61,315 

kr. 2,138,559 0 
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Flutt 210 kr. 

Sigurður Antóníusson Í sama prestakalli 

Guðmundur Stefánsson í sama prestakalli. 

Halldór Benediktsson í Hjaltast. og Njarðv.sókn. 

Jón Jónsson í sömu sóknum 

Daníel Bjarnason í Húsavíkursókn 

Jón Jónsson í Desjarmýrarsókn 

Einar Hávarðsson í Valþjófsstaðarsókn 

Þorkell Jónsson í Ássókn 

Jón Árnason í Seyðisfirði 

Tryggvi Guðmundsson sama staðar 

Árni Vigfússon í Eiðasókn 

II. Suðurmálasýsla. 

Þorv. Brynjólfss. í utanþjóðkirkjusöfn. á Völlum 

Steinn Jónsson í Reyðarfjarðarhreppi . . » 

Guðmundur Árnason í Breiðdal 

Valgerður Björnsdóttir sama staðar. 

Tryggvi Daníelsson í Geithellnahreppi . 

III. Skaptafellssýsla. 

Stefán Benidiktsson í Lóni. . 

Haraldur Ó Briem í Mýrahreppi. , 

Bergur Helgason í Kirkjubæjarkl. prestakalli 

Eyjólfur Guðmundsson í Reynissókn 

Eiríkur Eiríkss. í Reynis- og Höfðabrekkusóknum 

IV. Rangárvallasýsla. 

Lárus Bjarnason í Eyvindarhólaprestakalli 

Jón Sveinbjörnsson í Holtsprestakalli 

Steinn Sigurðsson í Austurlandeyjum 

Ólafur Gíslason í Vesturlandeyjum 

Jóhann P, Þorkelsson sama staðar . . . . > 

Sigurður Einarsson í Fljótshlíð 

Jón Jónsson í Oddaprestakalli. 

Helgi Skúlason á Rangárvöllum 

Guðmundur Árnason á Landi . 

Sigurður Ólafsson í Efriholtaþingum 

Jón Ágúst Kristjánsson í Marteinstungusókn 

Siggeir Sigurðsson í Ásahreppi 

V. Árnessýsla. 

Eiríkur Kolbeinsson í Gnúpverjahreppi 

Skúli Skúlason í Hrunaprestakalli 

Jóhannes Guðmundsson sama staðar 

Guðmundur Sigurðsson á Skeiðum 

Sigurjón Jónsson í Hraungerðisprestakalli. 
„ Þórður Jasonsson í Villingaholtssókn 

Flyt 

35 — 

40 — 

30 — 
I
F
 

30 kr. 

25 — 

45 — 

40 — 

25 — 
3ð — 

200 kr. 

- 600 kr. 

200 kr. 

160 kr. 

480 kr. 

1440 kr.
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23 
Fluttar 200 kr. 

Guðmundur Ámundason í Gaulverjabæjarhr. . 
ri 

Víglundur Helgason í Torfastaðaprestakalli 

Ólafur Guðjónsson í Mosfellsprestakalli 

Engilbert Sigurðsson í Þingvallasveit 

Bergur Einarsson í Arnarbælisprestakalli 

Yísli Arnbjarnarson í Ölfushreppi 

Bjarni Jónsson í Selvogi 

1899 
1440 kr. 

40 
20 
35 

15 — 
40 
35 — 
30 — 415 kr. 

VI. Gullbringu og Kjósarsýsla. 

Vilhjálmur Ketilsson í Hafnabreppi. 

Árni Th. Pjetursson í Miðneshreppi. 

Hólmfríður Einarsdóttir í Lágafellssókn 

Ásmundur Þórðarson á Kjalarnesi 

VII. Borgarfjarðarýsla. 

Gísli Hindriksson í Innra Akraneshreppi 

Ásmundur Gestsson í Leirársókn. 

Guðmundur Gestsson á Hvalfjarðarströnd 

Lárus Bjarnarson í Bæjar og Hjarðarholtss. 

Jónas Pálsson í Reykholtsprestakalli 

VIII. 

Runólfur Þorsteinsson í Borgarsókn. 

Mýrasýsla. 

Bjarni Pjetursson í Alptaneshreppi 

Kristín Olafsdóttir 

Guðrún Jónsdóttir 

í Norðtungusókn 

í Hvammsprestakalll 

IX. 

Sveinbjarnarson i 

Snæfellsnessýsla. 

Þórður Miklaholtshreppi 

Staðarsveit BR 

Páll Kristjánsson í Nesþingum 

X. Dalasýsla. 

Jónas Jóhannesson i Stóravatnshornssókn. 

Guðni Jónsson í Sauðafellssókn 

Eggert Eggertsson á Skarðsströnd 

Þorgils friðriksson í Hvammssókn 

XI. 

Andrjes Sigurðsson í Flateyjarsókn 
Barðastrandarsýsla, 

Guðmundur Bergsteinsson Í sömu sókn 

Sæmundur Bjarnason í Múla og Gufudalshr. 

Sigurgarður Sturluson Í Brjámslækjarprestak. 

Samúel Eggertsson 1 Sauðlauksdalsprestakalii. 

Hákon Jónsson í Breiðuvíkursókn 

Sigurlaug Traustadóttir í sömu sókn 

Jón Bachmann á Vatneyri 
Flyt 330 kr. 

60 

   
45 

65 — 

35 

15 160 kr. 

og 

60 kr. 

110 kr. 

160 kr.   
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126 Flutt 330 kr. 2720 kr. 
9. Ólafur Jónsson í Sauðlauksdalssókn . . 35 — 

10. Þórður Davíðsson í Selárdalssókn . . . . . 50 — 
11. Finnbogi Jóhannesson í Otrardalssókn . . . . 45 — 460 kr. 

XII. Ísafjarðarsýsla. 
1. Jón Jónsson á Flateyri 40 kr 
2. Vernharður Einarsson í Súgandafirði 25 —- 
3. Jón Finnbogason í Vatnsfjarðarprestakalli 35 — 
4. Sæmundur Guðmundsson á Snæfjallaströnd 50 — 
5. Guðmundur Kjartansson í Grunnavík 35 — 
6. Jónas Dósóþeusson í Aðalvíkurprestakalli 20 — 
7. Guðmundur Sigurðsson í sama prestakalli 55 — 260 kr 

XIII. Strandasýsla. 
1. Ragnheiður Ásgeirsdóttir í Tröllatungusókn 20 kr 
2. Sigurjón Jónsson í Prestbakkasókn . . . . „ 25 — 
3. Skúli Einarsson í Prestbakkaprestakalli 20 — 65 kr 

XIV. Húnavatnssýsla. 
1. Eggert Helgason í Kirkjuhvammshreppi . . . 40 kr. 
2. Sigurður Jónassoní Kirkjuhvamms-og Tjarnarsóknum35 — 
3. Ketill Bergsson í Tjarnarsókn  . . . . . . 40 — 
4. Eggert Leví i Pverårhreppi . . . . . . . 40 — 
5. Ólafur Ingvar Steinsson í Breiðarbólsstaðarprsk. 25 — 
6. Pálmi Pálmason í Þingeyrarsókn. . . . . . 15 — 
7. Kristín Sigurðardóttir í sömu sókn . . . . . 45 — 
8. Halldór Halldórsson í Holtastaðasókn . . . „ 50 — 
9. Páll Steingrímsson í Vindhælishreppi . . . . 45 — 

10. Benidikt Benidiktsson í Hofsprestakalli . . . 20 — 
11, Margrjet Stefánsdóttir í Undirfellssókn . . . 40 — 
12. Oddný Þorsteinsdóttir í Auðkúluprestakalli . . 30 — 
13. Guðmundur Helgason í Bergstaðagrestakalli. . 30 — 455 kr. 

XY. Skagafjarðarsýsla. 
1. Jóhann Sigurðsson í Hvammssókn . 25 kr. 
2. Indriði G. Sveinsson í Reynistaðarprestakalli 50 — 
3. Sigurjón Gíslason í Glaumbæjar- og Rípursóknum 45 — 
4. Brynjólfur Eiríksson í Mælifellsprestakalli 45 — 
5. Baldvin Bergvinsson í Miklabæjarprestakalli SB —- 
6. Jón Jónsson í sama prestakalli 20 — 
7. Konráð Arngrímsson í Hofstaðasókn 55 — 
8. Hartmann Ásgrímsson í Viðvíkurprestakalli 55 — 
9. Ólafur Fr. Ólafsson í Hólasókn 25 — 395 kr 

XVI. Eyjafjarðarsýsla. 
1. Páll Bergsson í Kvíabekkjarprestakalli. . . . 40 kr.
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Flutt 40 kr. 4355 kr. 

Jóhann Sigurðsson í Valla og Tjarnarprestak. . 30 

Hallgrímur Halldórsson í Urðasókn og Greni- 

víkursókn í Þingeyjarsýslu . . .. 0.8... 30 

Benedikt Þorkelsson í Tjarnar og Vallaprestak. 50 

Gísli Gestsson Í sömu prestakölnm . . . . . 25 

Sigurvin Edílonsson í Stærraárskógssókn . . . 20 

Kristinn Guðnason í sömu sókn . . . . . . 25 

Jórunn Jónsdóttir í Möðruvallaklsókn . . . . 25 

Flóvent Jóhannesson í sömu sókn . . . . . 20 

Benedikt Guðjónsson í Glæsibæjarsókn . . . . 25 

María Jónsdóttir í Myrkársókn . . . . . . 15 

Tómas Davíðsson í Lögmannshlíðarsókn . . . 55 

Karl Finnbogason i Grundarsskn  . . . . . 20 

Aðalbjörn Kristjánsson í Hrafnagils og Saurb.hr. 40 

Símon J. Kristjánsson í sömu hreppum 3 

Jónas Jónsson í Grundar og Tjarnarprestakalli . 40 

L 
8 

Árni Hólm í Grundar og Saurbæjarsóknum 0 

Hallgrímur Kristinsson í Miklagarðssókn 15 

Jóhann Pálsson í Möðruvallasókn . . . . . 40 

Hallgrimur Jønsson i Munkabverårsokn . . . 25 

Valdimar Halldórsson í Munkaþverár- og Kaup- 

angssóknum . 235 

XVII. Þingeyjarsýsla. 

Vilhjálmur Jónsson í Grýtubakkahreppi . . . 25 

Olgeir Benediktsson í sama hreppi . . . . . 30 

Sveinn Sölvason í Þönglabakkaprestakalli . . . 20 

Jóhannes Bjarnason í Draflastaðasókn . . . . 25 

Sigurður Pálsson í Laufássókn. . . . . . . 20 

Gudrun S. Mýrdal í Hálshreppi „30 

Guðni Þorsteinsson í Hálssókn „15 

Páll Jóakimsson í Grenjaðarst. og Þóroddstaðar 

prestaköllum . EÐ . 

Guðni Þorsteinsson í Húsav. og Skinnast. prestak. 45 

Ásgrímur Magnússon í Presthólaprestakalli . . 55 

Þorsteinn Jónsson í sama prestakalli . . . . 50 

Guðmundur Guðmundsson í Svalbarðsprestakalli 50 

Guömundur Guðmundsson í Kelduneshreppi . . 40 

Páll Pálsson í Fjallaþingum . . . . . . . 35 

— 680 kr, 

sz 465 kr.   
Samtals 5500 kr.
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Veitt sýslan. 

25. nóvbr. var Æunólfur bóndi Runólfsson at landshöfðingja skipaður póstafgreiðsla 

maður í Norðtungu frá 1. april 1900 að telja. 

ES
} 

9. 

10. 

11. 

12. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Vikid frå embætti. 

28, desbr. var presti til Útskála Bjarna Þórarinssyni vikið frá prestsembætti. 

Oveitt læknishjeruð, 

er landshöfðingi veitir: 

Skipaskagahjerað: Hvalfjarðarstrandarhreppur inn fyrir Ferstíklu og hinir 4 syðstu hreppar 

Borgarfjarðarsýslu. Arslaun 1500 kr. 

Ólafsvílkurhjerað : Syðri hluti Snæfellsnessýslu frá Straumfjarðará að Bálandshöfða. Árslaun 
1500 kr. 
Þingeyrarhjerað: Vestarísafjarðarsýsla. Árslaun 1500 kr. 

Hesteyrarhjerað: Grunnavíkur- og Sljettuhreppar. Árslaun 1500 kr. 

Hofsóshjerað: Viðvíkur, Hóla, Hofs, Fells, Haganess- og Holtshreppar í Skagafjarðarsýslu. 

Árslaun 1500 kr. 
. Höfðahverfishjerað: Svarfaðardalshreppur og Arnarneshreppur inn að Hillum í Eyjafjarðar- 

sýslu, Grýtubakkahreppnr og Hálshreppur norðan við Hálssókn í Þingeyjarsýslu. Árslaun 

1500 kr. 

Reykdælahjerað: Hálshreppur út að Draflastaðasókn, Ljósavatnshreppur ofan fyrir Þóroddsstað 

Reykdæla og Skútustaðahreppar. Árslaun 1500 kr. 

Axarfjarðarhjerað : Kelduness, Fjalla og Skinnastaðahreppar og Presthólahreppur að Skinna- 

lónsheiði. Árslaun 1500 kr 
Fljótsdslshjerað: Jökuldalshreppur fyrir ofan Gilsá, beggja megin Jökulsár að meðtaldri Jök- 

uldalsheiði, Möðrudal og Víðidal, Fella, Fljótsdals, Skriðdals og Vallahreppar. Árslaun 1500kr. 

Mýrdalshjerað : Álftavers, Hvamms og Dyrhólahroppar í Vesturskaptafellssýslu og Austureyja- 

fjallahreppur í Rangárvallarsýslu. Árslaun 1500 kr. 

Grímsneshjerað: Skeiða, Gnúpverja, Hrunamanna, Biskupstungna, Grímsness og Grafnings- 

hreppar í Árnessýslu. Árslaun 1500 kr. 

Kjósarhjerað: Þingvallahreppur, Hvalfjarðarstrandarhreppur út fyrir Hrafnabjörg og Kjósar- 

sýsla, nema Mosfellshreppur. Árslaun 1300 kr. 

Mýrahjerað: Mýrasýsla vestan Langár og Hnappadalssýsla. Árslaun 1300 kr. 

Reykhólahjerað: Geiradals, Reykhóla og Gufudalshreppar; læknirinn í hjeraði þessu er enn- 

fremur skyldur til, þegar þess er leitað, og því verður við komið, að vitja sjúklinga í Múla- 

hreppi og á Hjarðarnesi. Árslaun 1300 kr. 

Flateyjarhjerað : Flateyjarhreppur, Rauðseyjar og Rúfeyjar í Dalasýslu, Múlahreppur og Hjarð- 

arnes að Vatnsfirði; læknirinn í hjeraði þessu er ennfremur skyldur, þegar því verður við komið 

og þess er leitað, að vitja sjúklinga í Barðastrandarhreppi milli Vatnsdalsár og Hagavaðals. 

Árslaun 1300 kr. 

Nauteyrarhjerað: Ögurhreppur, nema Vigur, Reykjafjarðar, Nauteyrar og Snæfjallahreppar. 

Árslaun 1800 kr. 

Þistilfjarðarhjerað: Hinn hluti Norðurþingeyjarssýslu (sbr. tölul. 8). Árslaun 1300 kr. 

Fáskrúðsfjarðarhjerað: Fáskrúðsfjarðar- og Breiðdalshreppar. Árslaun 1300 kr. 

Berufjarðarhjerað: Beruness og Geithellnahreppar. Árslaun 1300 kr. 

Framannefnd læknishjeruð eru anglýst laus 28. desbr. 1899. 

Umsóknarfrestur til 31. marz 1900. 

Uppprentað blað.
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Utkomid i A-deild Stjórnartíðindanna. 

Auglýsing um bólusótt í Hull o. fl., undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir Ís- 
land 21. nóvember 1899 (Á. nr. 31, bls. 196--197). 

Konungieg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í 
fjærvist konungs, — undirskrifuð af konungi 2. desbr. 1899 (A. nr. 39, 
bls. 198— 199). 

Lög um friðun á  Hallormsstaðaskógi,  undirskrifuð af ríkisarfa í 
fjærvist konungs 5. desbr. 1899 (A. nr. 33, bls. 200— 201). 

Lög um breyting á lögum 27. febrúar 1880 um skipun prestakalla, undir. 
skrifuð af ríkisarfa í fjærvist konungs 5. desbr. 1899 (A. nr. 34, bls. 202— 203), 

Lög um ákvörðun verælunarlóðarinnar í Isafjarðarkaupstað, undirskrifuð af 
ríkisarfa í fjærvist konungs 5. desbr. 1899 (A. nr. 35, bls. 204 - 208). 

Lög um löggilding verelunarstaðar að Suðureyrarmölum í Ísafjarðarsýslu 
undirskrifuð af ríkisarfa í fjærvist konungs 5. desbr. 1899 (A. ur. 36, bls. 206— 207), 

Lög um löggilding verzlunarstaðar við Norðurfjörð í Strandasýslu, undir- 
skrifuð af ríkisarfa í fjærvist konungs 5. desbr. 1899 (A. nr. 37, bls. 208. 209). 

Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur, undirskrift 
ud af konungi 30. desbr. 1899 (A. nr. 38, bls. 210— 211). 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tél landshöfðingja um synjun konungsstaðfest- 136 
ingar á lagafrumvarpi um  burðareyri innanlands undir íslenzk biöð og timarit {9 desbr. 
krossbandi. — Með brjefi, dagsettu 25. október í. á., hafið þjer, herra landshöfð. 
ingi, sent hingað lagafrumvarp um burðareyri innanlands undir íslenzk blöð og 
tímarit í krossbandi, sem borið hafði verið upp afþíngmanna hálfu og samþykkt 
af síðasta alþingi. Jafnframt því að geta þess, að yður skorti nægilega 
þekkingu á póstmálum til þess að dæma um nytsemi ráðstafana laga- 
frumvarpsins, hafið þjer tekið það fram, með skírskotun til álits þess, er póst- 
meistarinn í Reykjavík hefir látið í ljósi um málið, að eptir yðar skoðun sje 
ekkert unnið við það að gjöra frumvarpið að lögum, enda sjeu ýms ákvæði 
þess óheppilega orðuð. 

Samkvæmi þessum yfirlýsingum og sökum þess, hvernig frumvarpinu 
sjálfu er háttað, hefir ráðaneytið einnig orðið að telja það efasamt, hvort rjett 
sje að gjöra það að lögum. Eigi verður samt lögð nein sjerleg áherzla á tekju- 
rýrnun þá, sem frumvarpið að líkindum mundi hafa í för með sjer. Aptur á 
móti er frumvarpið í heild sinni óneitanlega óljóst og óheppilega orðað, og eink- 
um ákvæðin í 4. gr.; en framkvæmd þessara ákvæða mundi hvorki hafa nokk- 
ura þýðingu fyrir hagi landsins nje virðast yfir höfuð varða almenning á þann 
hátt, að rjett sje fyrir því að leggja slíka byrði á póststjórnina. Auk þess 
virðast þau atriði, sem frumvarpið ræðir um, þannig löguð, að aðstoð hlut- 
aðeigandi embættismanna hljóti að vera nauðsynleg, þá er skipa á um þau 

10 dag febrúarmáaðar 1900. 

Keykiavík. Isatoldarprentsmiðja
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136 
9. desbr. 

238 

með lögum. Með því að því hefir orðið að leggja sjerstaka áherzlu á það, að 

bæði herra landshöfðinginn og póstmeistarinn í Reykjavík, sem annars virðist 

að sumu leyti hafa misskilið efni lagafrumvarpsins, hafa mælt á móti frumvarp- 

inu eins og það nú kemur fyrir, hefir ráðaneytið lagt það til í allraþegnsam- 

legustum tillögum sínum um málið, að frumvarpinu yrði synjað allrahæstrar 

staðfestingar; hefir hans hátign konunginum 2. þ. m. allramildilegast þóknazt 

að fallast á tillögu þessa. 

Með því að samt virðist í rauninni ástæða til að taka tillit til óska al- 

þingis um ódýrari og hagkvæmari sending íslenzkra blaða og tímarita með 

póstum, hefir ráðaneytið geymt sjer rjett til þess að sækja á sínum tíma um 

allrahæst samþykki til þess að leggja fyrir næsta alþingi annað frumvarp Í 

líka stefnu, sem það fer, er hjer er um að ræða. 

Þetta er yður til vitundar gefið til leiðbeininger og birtingar í B-deild 

Stjórnartíðindanna ásamt áðurnefndu  brjefi yðar og áliti póstmeistarans um 

málið. 

Brjef landshöfðingja. 

Alþingi, sem saman kom í ár, hefir eptir löglegan undirbúning samþykkt lagafrum- 

varp það um burðareyri innanlands undir íslenzk blöð og tímarit í krossbandi, sem borið 

hafði verið upp af þingmanna hálfu, og jeg hjer með leyfi mjer að senda bæði í þeim bún- 

ingi, er það kom í frá þinginu, og í danskri þýðingu. 

Samkvæmt lögum nr. 2, frá 3, janúar 1890, 1. gr., er nú burðareyrir undir krossbandssend- 

ingar innanlands 3 aurar fyrir hver 10 kvint }þ. e. 30 aurar fyrir hvert pund, en eptir lagafrumvarpi 

því, sem hjer er um að ræða, ætti það að lækka niður í 20 aura fyrir hvert pund; allt það, sem í 

einu er afhent til flutnings í krossbandi skal vega í einu, og burðareyrir greiðist í peningum 

eptir samanlagðri pundatölu. Auk þess eru í lagafrumvarpinu ýms ákvæði, er miða til 

þess að varna því, að misbrúkuð verði ívilnun sú, er veitt er blöðum og tímaritum í því, og 

til þess að gjöra auðveldara eptirlitið með því, að burðareyrir sje rjettilega greiddur. Loks eru 

í 4. gr. ákvæði, sem virðast helzt miða til þess að útvega hagskýrslur um blöð og tímarit, er 

send eru með póstum, og gjöra þessar skýrslur aðgengilegar fyrir almenning, en mundu einnig, 

án kostnaðar fyrir útgefendur, koma því til leiðar, að upplýsingar fengjust um hlutfallslega 

útbreiðslu þessara rita. Með því að mig skortir nægilega þekkingu á póstmálum til þess að 

geta dæmt um nytsemi ákvæða hins umrædda lagafrumvarps, hefi jeg leitað álits póstmeistar- 

ans í Reykjavík um malið. og fylgir álit hans hjer með í danskri þýðingu. Með því að það 

kemur í ljós af áliti þessu, að lagafrumvarp þetta, ef það yrði að lögum, mundi orsaka eigi 

óverulega rýrnun á pósttekjunum, og ýms ákvæði þess, einkum ákvæðin í 4. gr, að minni skoð- 

un eru óheppilega orðuð, álít jeg ekki að mikið mundi unnið með því, að frumvarpið yrði að 

lögum. 

Álit póstmeistara, dagsett 18. október 1899. 

Í brjefi, dags. 14. þ. m., hafið þjer, hávelborni herra landshöfðingi, beðizt umsagnar 

minnar um lög þau, sem samþykkt voru á síðasta alþingi, um burðareyrir innanlands undir 

íslenzk blöð og tímarit í krossbandi og sjerstaklega um það, hvort lögin, ef þau öðlast stað-
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festing, mundu gjöra póstmönnum nokkurn ljetti í afgreiðslu blaða og tímarita með póstum 136 

og hvort þau mundu hafa nokkur veruleg ábrif á tekjur póstsjóðsins af sendingu þeirra. 

Hvað þetta síðara atriði suertir, þá er ekki gott að segja um það með fullri vissu, 
g 
5 

en eptir því sem jeg kemst næst, álít jeg að tekjur póstsjóðs mundu rýrast nokkuð, ef rjett- 

ur sá, sem lög þessi heimila, kæmi til notkunar. 

Jeg hefi komizt að þeirri niðurstöðu, að árið sem leið, 1898, hafi verið send með 

póstum af innlendum blöðum og tímaritum í krossbandi allt að 14000 pund, en í bögglum 

um 6000 pund, án þess að jeg vilji hjer fara frekara út í, á hverju sá útreikningur er byggð- 

ur. Jeg þykist einnig geta sagt með nokkurri vissu, að undir blöð og tímarit í krossbandi 

hafi sama ár verið borgað að minnsta kosti 4500 kr. og í bögglum um 600 kr. samtals 5100 kr. 

Ef undir þessi 140004 6000 pd. = 20000 pd. hefði verið borgað 20 aura pr. pd. 

yrði það als 2. 0 4000 — 

Mismunur 1100 kr. 

Árið 1898 mundu því að mínu áliti tekjur póstsjóðs hafa rýrnað um rúmar 1000 

kr. að minnsta kosti, ef blöð og tímarit hefðn verið flutt eptir því, sem fyrir er mælt í þess. 

nm lögum, að því ógleymdu, að kostnaður við að flytja þau 6000 pd. upp í landið, sem þá 

voru send í bögelum á hafnarstaðina, mundi hafa aukið kostnað við póstferðir nokkuð. — Et 

útgefendur blaða og tímarita gætu, enda þótt þeir öðluðust þennan rjett til að senda þau í 

krossbandi fyrir 20 aura pd., einnig sent þan í bögglum eins og áður með því að borga að 

eins 10 aura undir pundið, svo sem framsögumaður virðist hafa gengið út frá í umræðunum 

í neðri deild, mundu auðvitað tekjur þóstsjóðs rýrast enn meir. 

Jeg er því í litlum vafa um, að tekjur póstsjóðs hlytu að rýrast um 1000— 2000 
te 
fa blaða og tímarita ykist.    

  

kr. á ári, og því meir eptir því sem útg 

Um hitt atriðið, hvort lög þessi mundu gjöra póstmönnum nokkurn ljetti í afgreiðslu, 

get eg sagt það, að ef blóð og tímarit gengju með póstum frímerkjalaust, yrði það talsverður 

hægðarauki fyrir póstmenn á útkomustöðunum, því að það fer ætíð nokkur tími í að ónýta 

frímerkin á krossbandssendingum og gæta þess, að þær sjeu rjett frímerktar, og sjerstaklega 

skiptir það eigi litlu, ef útgefendur færu að heimta af póstþjónum, að þeir límdu frímerki á 

nefndar sendingar, eins og þeir eptir núgildandi ákvæðum geta. — En mestan hægðarauka 

mundi jeg telja það, ef blöð og tímarit, sem send yrðu samkvæmt þessum lögum, væru úti- 

lokuð frá að sendast í bögglum með 10 aura gjaldi fyrir pundið, sem bæði verður að bóka í 

bækur og skrifa á skrár, en það mun vera meir en vafasamt, hvort lögin gjöra það.  Ljettir 

sá, sem þetta mundi gjöra póstmönnum, yrði þó eigi svo mikill, að neitt mætti skerða laun 

þeirra fyrir það. 

Aptur á móti vil jeg taka það fram, að jeg álít það varla mögulegt fyrir mig eða 

póstmenn á útkomustöðunum að gefa skýrslu þá, sem getur um í 4. gr. laganna, um þunga 

hvers tölublaðs eða heftis. Útgefendur láta optast búa um fleiri tölublöð í einum krossbands- 

böggli og stundum vikublöð og mánaðarblöð saman, svo að jeg fæ ekki sjeð, að póstmenn 

geti á annan hátt gefið nefnda skýrslu, en með því að rífa upp hvern krossbandsböggul og 

lesa og vega sundur hvert tölublað, en slíkt yrði ókleif fyrirhöfn, eða þá að útgefendur þeir, 

sem öðlast rjett til að senda krossbandssendingar samkvæmt opt nefndum lögum, yrðu skyld. 

aðir til að búa sjerstaklega um hvert tölublað, en þá býst jeg við, að hagræði það, sem þeir 

telja sjer við að senda eptir þessum lögum, verði lítið annað en sparnaður í burðargjaldi. 

Brjef landshöfðingja ti! amtmannsins yfir Suðuramtinu og Vesturamtinu 187 

um sveitfesti þurfalings. — Eptir móttöku brjefs vðar, herra amtmað-28. oktbr.
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dagsetts 5. þ. m., snertandi erindi fátækrastjórnar Reykjavíkur kaupstaðar, 
ar sem hún áfrýjar til mín úrskurði yðar, dagsettnm 9. f. m. er kveður svo 

á, að Sveinn nokkur Ólafsson, húsmaður hjer í bænum, skuli teljast sveitlægur 
í Reykjavík, skal yður hjermeð þjónustusamlega tjáð til leiðbeiningar og frek- 
ari birtingar, að, með því að og er samþykkur ástæðum þeim, er umgetinn úr- 
skurður yðar er byggður á, skal hann standa óraskaður, og það því fremur, 
sem það ekki sjest á skjölum málsins, að styrkveiting sú, er Sveini var látin í 
tje um árslok 1885, hafi nokkurn tíma verið tilkynntur þáverandi framfærslusveit 
hans, Biskupstungnahreppi, því að í brjefi bæjarfógetans í Reykjavík til hrepps- 
nefndarinnar í nefndum hreppi, dagsettu 23. marz 1886, er þess eigi getið, að 
Sveinn hafi fengið styrk úr bæjarsjóði, heldur er þar að eins spurt um, hvort 
hreppsnefndin vili kannast við sveitfesti hans. 

Úrskurður umtmanns. 
Í þóknanlegu brjefi, dags. 10. maí þ. á., hafið þjer, velborni herra bæjarfógeti, skot. 

ið tilamtsins ágreiningi milli yðar og sýslumannsins í Árnessýslu um sveitfesti tómthúsmanns 
Sveins Ólafssonar hjer í bænum, sem hefir orðið þurfandi sveitarstyrks fyrst á árinu 1898 eða, 
um áramótin 1897 og 1898, og sem þjer og fátækranefndin í Reykjavík álitið eiga framfærslu- 
sveit í Biskupstungnahreppi í Árnessýslu, og hefi jeg, eptir að hafa meðtekið nánari skýrslu 
frá yður, þessu máli viðvíkjandi í þóknanlegu brjefi yðar, dags. 23. maí þ. á., og leitað og 
meðtekið ýtarlegri yfirlýsing um það frá sýslumanninum í Arnessýslu og hreppsnefndinni í 
Biskupstungnahreppi, lagt á það svo látandi úrskurð: 

Eptir þeim málsgögnum, sem fyrir liggja, var Sveinn þessi Ólafsson sveitlægur í 
Biskupstungnahreppi, þá er hann settist að í Reykjavík vorið 1882, Um árslok 1885 þáði 
bann 20 kr. hjá hinum þáverandi hæjarfógeta í Reykjavík til þess að kosta útför barns síns, 
en Sveinn hefir haldið því fram, að hann hafi ekki beðið um þessa hjálp sem fátækrastyrk, 
heldur sem lán, enda endurgalt hann styrkinn sjálfur um sumarið næst á eptir. Seint á 
vetrinum 1893—94, eptir því sem næst verður komizt, fór að þrengja að Sveini, sem þá tók 
það ráð, að hann sneri sjer til hreppsnefndarmanns eins í Biskupstungnahreppi, Tómasar 
hreppstjóra Guðbrandssonar í Auðsholti, og var þá þegar fyrir milligöngu hans og prestsins 
að Torfastöðum stofnað til samskota handa Sveini, og upp frá þessu var honum stöðugt 
hjálpað úr Biskupstungnahreppi fram á haustið 1897, sumpart með ávísunum á verzlanir og 
peningum, eg sumpart með vörwn eða ýmsum landaurum, en öll þessi hjálp, sem numið 
befur allmiklu, átti ekki að vera annað en gjafir frá sveitungum hans. Þegar nú litið er til 
þess, hvernig þessar svo nefndu gjafir mestmegnis urðu til, sem sje með samskotum, sem hrepps- 
nefndarmenn gengust fyrir, og til annara atvika, sem fyrir hendi voru, þá get jeg eigi komizt að 
annari niðurstöðu, en að öll hjálpin hafi miðað til þess, að sveitfestisdvöl Sveins í Reykjavík 
skyldi ekki slitna. Jeg hef eigi viljað leiða hjá mjer, að taka Þetta fram hjer, þótt það 
skipti engu í þessu máli, hvernig Biskupstungnahreppur hefir komið fram í því, eins og hjer 
skal skýrt frá. 

Úrslit málsins eru sem sje undir því komin, hvort styrkur sá, sem Sveinn þáði um 
áramótin 1885—-86, hafi verið löglega veittur. Þótt nú eigi sje tekið tillit til fyrnefnds fram- 
burðar Sveins sjálfs um þennan styrk, þá er það eigi sannað, að nokkur aðsjón hafi fram- 
farið um efnahag hans, eða neitt verið grennslazt eptir því, hvort hjálpin væri nauðsynleg. 
Útskript sú, sem fyrir liggur af prófi, sem haldið hefur verið 31. des. 1885, til þess að 
grennslast eptir því, hvar Sveinn Ólafsson ætti sveit, gefur engar upplýsingar í þessu tilliti,
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og er þess að eins getið, að Sveinn tjáist nú bjargþrota og beiðist styrks af fátækrasjóði. 137% 

Tilkynning um styrkveitinguna er eigi send sýslumanninum í Árnessýslu fyr en í brjefi bæj- 

arfógetans, dags. 23. marz 1886, eða alltað því ársfjórðungi eptir að styrkurinn var veittur. 

Hinn umræddi styrkur verður þannig eigi skoðaður sem löglega veittur fátækrastyrkur, er 

hafi þá verkun, að sveitfestisdvöl Sveins Ólafssonar í Reykjavík hafi slitnað, og þar sem 

hann þannig hefir haft lögmæta dvöl þar frá því um vorið 1882, samfleytt 10 ár, án þess 

að hafa þegið löglega veittan fátækrastyrk, er hjermeð úrskurðað að tómthúsmaður Sveinn 

Ólafsson sje sveitlægur í Reykjavík. 

Reikningur 138 

Prestsekknasjóðsins fyrir árið 1898. 

  

Tekjur: 

1. Eftirstöðvar í árslok 1897 (sjá Stjórnartíðindi 1898 B. bls. 

231) . . . . . . . . . . . Kr. 21348,64 

2, Árstillög og gjafir 1898 BE Kr. 226,96 
3. Vextir, tilfallnir á árinu: 

a. Af innritunarskírteini til 1. desbr 1898  .. — 56,00 

b. Af innstæðu í  aðaldeild söfnunarsjóðsins til 

ársloka 1897  . . . . . — 503,92 
c. Af skuldabrjefum einstakra manna til 11. júní 

1898 . . . . . . . — 253,12 
d. Af innstædu i sparisjóði landsbankans til 31. 

desbr. 1898. . . . . . . — 16.65 1056,65 

Kr. 22405,29 

Gjöld: 

1. Úthlutað til prestsekkna á synodus 1898 . Kr. 100,00 

2. Borgað fyrir auglýsingar á gjöfum fyrir árin 1896 og 1897 — 24,97 

3. Eftirstöðvar í árslok 1898: 

a. innritunarskírteini . . . .… Kr. 1600,00 

b. í aðaldeild söfnunarsjóðsins . . .… — 12775,00 

c. veðskuldabréf einstakra manna . . — 64?8,00 

d. í s8arisjóði landsbankans . . . — 511,19 

e. ågreiddir vextir . . . [……—— 12,00 

f. í peningum hjá undirskrifuðum . .… — 294,13 
— 21680,32 

  

Kr. 22405 29 

Reykjavík 17. júní 1899. 

Hallgr. Sveinsson.



1899 

139 
' 

io
 

mæ
 

242 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld hins íslenzka biblíufjelags árið 1898. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar frá fyrra ári: 

a. í veðskuldabrjefum 

b. ógreiddir vextir 

c. á vöxtum í bankanum 

d. í sjóði hjá fjehirði 

Tillög goldin (fylgiskjal 1) 

Vextir tilfallnir 1898 (fylgiskjal 2) 

Borguð lán (fylgiskjal 2) 

Gjöld: 

Til biblíuþýðingar: 
a. til H. Níelssonar (fylgiskjal 3) 

b. — Stgr. Thorsteinsens (fylgiskjal 4). 

c. — Þ. Bjarnarsonar (fylgiskjal 5) 

Frímerki o. fl. (fylgiskjal 6). 
Til jafnaðar við tekjulið 4 . . 

Eptirstöðvar við reikningslok 1898: 
a. veðskuldabrjef (fylgiskjal 2) 

b. ógreiddir vextir (fylgiskjal 2) 

G. á vöxtum Í bankanum 

d. Í sjóði hjá fjehirði 

kr. 21432,00 
—  28,79 
— 1093,93 

— — 429,60 

kr. 1200,00 
— 200,00 

kr. 20103,00 
— 70,20 
—  1847,04 
— 323,54 

Reykjavik 21. juni 1899, 

Eirikur Briem. 

Reikning þennan höfum við 

athugavert við hann. 

Jóhann Þorkelsson. 

yfirfarið 

Kr. 22084,32 
— 36,00 
— 825,46 
—  1329,00 

    
Kr.  25174,78 

Kr. — 1500,00 
— 2,00 
— — 1329,00 

— 22343 78 
Kr. 25174,78 

og endurskoðað og ekkert fundið 

Jón Helgason.
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Lausn frá embætti, embættisskipanir o. s. frv. 

Lausn frá embætti. 

1. desbr. var kennara við lærða skólann í Reykjavík dr. phil. Þorvaldi Thoroddsen 
, , 

veitt lausn i nåd frå embætti frå 31. s. m. ad telja og med 2000 kr. årlegum eptirlaunnm, 

þeim sem honum eru veitt í 15. gr. fjárlaganna fyrir árin 1900 og 1901. 

S.d. var sóknarpresti til Akureyrar og Lögmannshlíðar, síra Matthíasi Jockumssyni, 

allramildilegast veitt lausn í náð frá embætti frá 31. s. m. 

Heiðursmerki. 

1. desbr. voru yfirkennari við lærða skólann í Reykjavík Steingrímur Thorsteinsson og 

sóknarprestur til Akureyrar. og Lögmannshlíðar síra Matthías Jockumsson allramildilegast 

sæmdir riddarakrossi Dannebrogsorðunnar.




