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Stjórrarbrjef, auglýsingar. 

Verðlagsskrar. 

Reikningar. 

Amtsráðsskýrslur. 

Póstferðaáætlanir. 

Ymsar greiðslur ir landssjóði. 

Efnisyfirlit. 

Kaflar í efnisyfirlitinu. 

reglugjörðir o. fl. Embættaskipnn og sýslana, veiting og lausn. 

Kosning alþingismanna. 

Auglýsingar um óveitt embætti og sýslanir. 

Heiðursmerki. 

Heiðursgjafir. 

Einkarjettur. 

Auglýsingar um útkomin lög o. fl. 

Skammstafanir: R. = 

  

Ráðgjafabrjef, L. = Landshöfðingjabrjef. 

  

  

Nr. | Dagsetning. | Fyrirsögn Bla sf nu 

| 'Stjor narbrjef, auglýsing: ar, „ reglugjörðir o fl 
40 18. des. 1900 R. um synjun konungsstadfestingar å lagafrumvarpi um breyting 

og vidauka vid tilskipun um bæjarstjorn 1 Reykjavik 20. april 

1872.. BAA BA … 57—59 

| 2. jan. |Re eglngjörð um viðurværi skipshafna á íslenskum skipum, svo og 

| | um pad, hver læknislyf skuli vera å skipi og hve mikid af peim| 2—5 

1 {| 96. jan. IL. um lántökuleyfi handa Sandaprestakalli … .… .…. … … 1 

2 | 28. jan. |. um adflutningsgjald af bitter 1—2 

3 28. jan. |L. um endurborgun å tolli BEAR . HEAR … 2 

14 12. marz IL. um lántökuleyfi handa Hofsprestakalli í Vopnafirði 13 

15 13. marz Auglýsing um breyting á erindisbrjefi handa gjaldkera og reikn- 

ingshaldara holdsveikraspítalans í Laugarnesi FR ere 13 

1.9 29. apríl (Samþykkt um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skip- 

um í Vestmanneyjasýslu HAR | 66 —6T 

44 2. maí L. um flutning þingstaðar Borgarfjarðarhrepps 64 

45 2. maí OL. um flutning þingstaðar Þóroddstaðarhrepps 64—65 

39 4. maí IR. um gjöld til fulltrúa stjórnarinnar á alþingi 1901... 57 

46 7. maí L. um sölu kirkjujarðar Mjóafjarðarprestakalls 65 

50 17. maí Ferjulög fyrir Árnessýslu ... 67—70 

41 22. mai R. um stofnun hlutafjelagsbanka . 59—61 

42 23. mai R. um pingsålyktun um strandgæzlubåt å Faxaflóa „| 61 — 63 

43 24. maí ÍR. um þingsályktun um kennsluna í lærða skólanum ... a 63—64
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Nr 

68 

S
S
 

en
 

Dagsetning. 

f. juni 

t. juni 

14. júní 

14. juni 

15. juni 

17. juni 

IR. júní 

19. júní 

19. júní 

20. túni 

26. juni 

30. juni 

0. júlí 

9. júlí 

agúst 

3. sept. 

25. sept. 

25. sept. 

25. sept. 

2. okt. 

2. okt. 

9. okt. 

12. okt. 

1. nóv. 

{. nóv. 

  

  

| 

'Bladsidu- 
Fyrirsögn. tal 

L. um lán handa Sauðlauksdalsprestakalli | 6ð—66 

L. um lán handa Vestmannaeyjaprestakalli (2. 2... 66 

Reglugjörð fyrir Skagafjarðarsýslu um fjallskil o. fl. ... ... ...| 83—95 

Reglugjörð fyrir Húnavatnssýslu um fjallskil o. fl. 2... ...J 9596 

Samþykkt fyrir Eyjafjarðarsýslu um kynbætur hesta ... ... … 96—97 

L. um bænahús í Furufirði FARIÐ Te 

Auglysmg um breyting á yfirsetukvennaumdæmunum í Húna 

  

vatnssýsln og jarðarsýslu 

L. um sveitarstyrk 

L. um sveitarstyrk  ... ... | 80—81 

L. um borgun til úttektarmannna og virðingar- og skoðunarmanna| 81—83 

L. um lán handa Sandaprestakalli 

Reglugjörð fyrir Gullbringu- og Kjósarsýslu um lækning hunda   
at bandormum... 

99— 101 

98—99 
Samþykkt fyrir Arnessýslu um kynbætur hesta FERÐ 

Reglngjörð um breyting á reglugjörð fyrir hreppana í Árnessýslu! 

vestan Hvítár og Ölfusár um notkun afrjetta, fjallskil o. fl. 3.! 

JÚ 1895... 00 ne me ke mee ker se ms sf 102 
um breyting á reglugjörð fyrir Vesturskaptafellssýslu! 

  

Regluej 

  

  

um eyðing refa með eitri, 24. júní 1897 2... … 103 

Reglugjörð un breyting á 2, ør. reglugjårdar um fjårsåfn m. m. 103 

fyrir Vestmaunaeyjasýsln S. sept. 1891... su 103 

L. um sölu á kirkjueign (Undirfellskirkju) 20 00 0 me 2) 119 

Auglýsing um breyting á  vfirsetukvennaumdæmum 1. Nordur- 

Múlasýsla [21 

L. um lán handa Bjarnanesprestakalli ... (118 — 120 

L. um lán handa Staðarhraunsprestakalli en ker rer ker ses] 120 

Breyting á reglugjörð fyrir matarhæfi fanganna í hegningarhús- 

inu í Reykjavík FRA | 121 

(L. um makaskifti á kirkjujörð (Stóranúpsprestakalls) og bændaeign 120 

L. um lán handa Hestsprestakalli... a 120— 191 

L. um sölu kirkjujarðar (Rafnseyrarprestakalls) ... 0 0 130 

Auglýsing um yfirsetukvennaumdæmaskipun í Suðuramtinn …136—138 

  

glysing um yfirsetukvennaumdæmaskipun i Vesturamtinn —… 138—140 

> 
… um skilning á 13. gr laga nr. 2 

L. um sveitfesti þurfalings 30 131 

L. um sveitarstyrk handa þurfaling . 40... /181—133 

L. um flutning bingstadar ASaldælahrepps 200 su mee see vedl 15: 

I 

  

1896 ……. .…. ...1133—134 

sing um skilyrði og reglur fyrir veiting á styrk úr lands-! ha
 

ja 

sjóði til búnaðarfjelaga 2 134—136 

L. um prestakallslán (Porfastaða) ... re sas 225 

L. um ptestakallslán (Skarðsþinga) 225



Nr. 

5 

16 

| 
| 
| Dagsetning. | Fyrirsögn 

l 

14. 

  

28. 
24 

nóv. 

nóv. 

nóv. 

des. 

  

L. um sveitfesti ómaga  …. …. 

Auglýsing um bústaði hjeraðslækna 

   Konung 

ekkjum í Skagafjarðarsýslu 2... 

  

L. um reikninga hjeraðslækna ... HA 

L. um eptirlit með fiskiskipum útlendum im. om. …… .…. . 

Samþykkt nm afnám fiskiveiðasan þykktar 

L. um flutning þíngstaðar Norðurárdalshrepps 

erðlagsskrár 1901-— 1902. 

  

fyrir Norðurmúlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 

—- Suðurmúlasýslu 

  

ptafellssý.1u BA 

Vesturskaptafellssýslu 

Vestmannaevjasýsla 

Rangárvall sýslu 

- Árnessýslu BARA 

Gullbrinsu- og Kjósarsýslu og Reykjavíkurkaupstað 

Borgarfjarðarsýsla —... 

- Mýrasýslu 

Snæfellsness og Hnappadalssýslu 

Dalasýslu 2... … . ARA 

-  Bærðastrandarsýsiu —.. a .. … 

Ísafjarðarsýslu og kaupstað... 

— Strandasýslu 

— Húnavatnssýsin 

Skagafjarðarsýsla RA FRA 

ivjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað 

Þingevjarsýsla 0. SA ere bre 

Reikningar fyrir 1900. t 

IL Sjóðir undir stjorn landshöfðingi} i. 

tekjar og ejóld gt óðs Hannesar prestaskóla- 

  

Reikningur yfir 

kennara Árðasonar 

Reikningur yfir tekjur ov 

tjón af jarðeldum 2. SET 

     Reikningur yfir tekjur og gjöld gullbrúðkaupssj 

manns Þorsteinssonar og konu hans frú Þórunnar Hannesdóttur 

jöld sjafasjóðs W. Fischers Reikningur yfir tekjur og g    
Reikningur yfir tekjur og gjöld minningarsjóðs Herdísar og Ingi- 

    

s Bjarna amt-| 

Blaðsiðn- 

tal. 

„207--209 
„910—911 

staðfesting á skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð handa) 

209--210 

225—-226 

227 

14—15 
16—17 
1819 
20--21 

  

3933 

34 35 

36—-37 

  

6 

6—7 

7—8 
ð



VI 

- 

Nr. Dagestning: | Fyrirsögn. ÍBlaðsíðu- 

  

  

| tal. 
—- A mm —— - — 1 — 

| leifar Benediktsen ... 0 ses eee eee me en 89 

10 Reikningur minningarsjóðs lektors theol. Sigurðar Melsteds ... 9 

Il. Sjóðir undir stjórn eða umsjón stiptsyfir- 

valdanna. 

135 Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkillii barnaskólasjóðs ... 240 

134 (Reikningur yfir tekjur og gjöld hins almenna kirkjusjóðs .. .… 239 

134 Skýrsla um innieign kirkna í hinum almenna kirkjusjóði 231 — 230 

ll Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðs- 

ins í Suðuramtinu. 

  

94 Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins ... 2... ..175--176 

101 ; Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðsins —... ... 182—183 

112 Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og þurf- 

andi þjóðjarða landseta og ekkna þeirra í Suðuræmtinu ..  … 190-—191 

1138 Skýrsla um efnahag sýslusjóðanna see eee ker ner rer 191—193 

117 | Skýrsla um efnahag sýslnvegasjóðanna 20 se mee mee .1199—200 

IV. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðs 

ins í Vestnuramtinu. 

  

    

95 (Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsin:s 176—177 
98 Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðsins .. „.. 179— 180 
102; Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðsins …… .… .. 188-——184 

104 Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns amtsins 2. . 185 

114 Skýrsla um efnahag sýslusjóðanna ... … eee eee, 193—196 

118 | Skýrsla um efnahag sysluvegasjådanna 200 203 

| | 
V. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðs- 

ins í Norðuramtinn. 

96 Reikningur vfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins ... 00 177—178 

99 (Reikningur yfir tekjur og ejöl ld búnaðarsjóðsins 00, 180 — 181 

105 Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafus amtsins 185--186 

109 Reikningur yfir tekjur og sjóld styrktarsjóðs fátækra ekkna og 

munaðarlansra barna í Eyjafjarðarsýslu og á Akureyri … 88— 189 

110 Reikningur yfir tekjur og gjöld þúsund ára afmælissjóðs Eyja- 

fjarðar. 189 

111 Reikningur yfir tekjur og gjöld prentsmiðjusjóðs Norðuramtsins 190 

115 Skýrsla um efnahag sýslusjóðanna 2. 2... 196—-197 

119 Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóðanna.., ... ... 2... 208--204



VII 

    

  

| | 

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. 

| 

VILL Sjóðir undir stjórn eða umsjón amtsráðs- 

| | ins í ÁAusturamtinu. 

97 í (Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins ... 

100 Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðsins HERA 

103 Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðsins 

106 Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns amtsins SRA 

107 | (Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs sýslumanns P. Þor- 

| | steinssonar … ses ii eee ren eee eee AÐ 

108 | (Reikningur yfir texjur og gjöld gjafasjóðs Guttorms prófasts 

| | Þorsteinssonar BARA see 
| sr 

116 Skýrsla um efnahag sýslusjóðauna 

120 Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóðanna... 
| 

| | , . . , 
| | VIL Sjodir prestaskdlans., 

| | OLIN | 
37 | IPrestaskålasjådurinn 0 se een ren kan eee ran en arsd 

37 'Gjöf Halldórs Andrjessonar BA … | 
i . . se , , 

37 iMinningarsjóður lektors Helga Hålfdånarsonar 
| | i | | 
| | 
| | 

| | VII. Landsbankareikningar. | 

| | 
54 Ágrip af reikningi landsbankans 1. október—31. desbr. 1900 ... 

70 ;Reiknivgur yfir tekjur og gjåld landsbaukans årid 1900 

71 Agrip af reikningi landsbankans 1. janúar til 31. marz 1901 

81 Ågrip af reikningi landsbankans frå 1. apríl til 30. júní 1901 

131 (Ágrip af reikningi landsbankans frá 1. júlí til 30. septbr. 1901. 

IX. Reikningur Söfnunarsjóðsins. 

52 Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfunnarsjóðsins 1900 med yfir- 

| liti yfir efnahaginn 
| | 

| | 7 Í . . . 

| | X. Ymsir reikniugar 
| 

11 (Reikningur yfir tekjur og gjöld prestsekknasjóðsins 1899 

12 Reikningur yfir tekjur og gjöld fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 

13 Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs skipstjóra og stýri- 

manna við Faxaflóa 2. 2. meeen ves 

35 Reikningur yfir tekjur og gjöld Jóns Sigurðssonar legats . 

36 'Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Jóns Sigurðssonar til 

Svarfaðardalshrepps … RANA er ken en 

38 Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs lyfsala E. Tvede … 

53 Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Orum & Wulffs 1900 

  

  

  
  

Blaðsiðu- 

tal. 

  

41178—179 

181-—182 

184 

186 

187 

187—188 

J197—-198 

204—-205 

53—354 

54 

54 

14-—-T6 

105—112 

112— 115 

120--125 

229-—231 

71—72 

9-—10 

10—11 

11 

52—.53



vill 

  
  

  

  

| | | 
Nr. | I | Fyrirsögn |Blaðsiðu- 

| Dagsetning. | | tal. 

| Sr NN 

55 (Reikningur yfir tekjur og gjöld landsbókasafnsins ... 4 | 76—77 

72 | (Reikvingur yfir tekjur og gjöld ekknasjóðs druknaðra manna ii 

| Borgarfjatðarsýslu 2... see mee mee ken ren arenaen …115 -116 

80 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Framtarasjóðs Jóns prófasts Mel- 

| | steds og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteds … .… .… 121—122 

135 | Reikningur yfir tekjur og gjöld prestsekknasjóðsins ... ... … 236 

| | 
| | Amtsrådsfundarskyrslur. 

90). 28. júní |Skyrsla um fund amtsrådsins i Suduramtinu 24.—25, juni 1901. 140—150 

| 1.--4. Framlagðir teikningar til endurskoðunar... ... 140--141 

| 5. Um fullnusta á úrskurðum á sýslusjóðs- og sýslu 

vegasjóðsreikningum... 2 000 00 mur vue 141 

| 6. Úrskurðaðir sýslusjóðs- og sýsluvegasjóðsreikn 

| ingarnir fyrir 1900 00 000 see see mer rer 141 
(7. Yfirfarin endurrit úr gjörðabókum sýslunefnda 1417 

| 8. Um ráðstafanir gegn fjárklaða 1 ... ... 141— 143 

| 9. Um bólusetning gegn brådapest å saudfje…  …. 143 

| 10.  Kosnir menn á búnaðarþingið AAA 143 | 

| ll. Staðfest breytiug á reglugjörð fyrir Vesturskapta | 

fellssyslu um eyðing refa með eitri... … ... 144 | 

12. Sömuleiðis breyting á 2. gr. reglugjörðar fyrir 

Vestmannaeyjasýsln um fjársöfn 2... 144 

lö. Sömuleiðis breyting á reglugjörð fyrir Árnessýslu 

vestan Hvítár og Ölfusár um notkun afrjettar 144 

14. Um albydustyrktarsjodi  .… . SA 144 

15. Sampykkt niðurjöfnun sýslusjóðsgjalds í Arnes- 

SÝSlU 144 

16. Sömuleiðis sýslusjóðsgjalds í Gullbringu- og 

| Kjósarsýslu 2... seerne en ke eg 144 

17. Sömuleiðis sýslusjóðsgjalds í Vesturskaptalells 

FR 144 

18. Stokkseyrarhr. skipt í tvö yfirsetukvennaumdæmi 144—145 

19.  Sæluhúsverðinum á Kolviðarhóli Guðna Þorbergs- 

sýslu ... =. … … … . 

syni veittar 100 kr. úr jafnaðarsjóði BRE 145 

| 20. Um borgun til sýslunefndarmanus fyrir útveg- 

un læknisseturs AR … AR 145 

21. Lagt til að fje verði veitt úr landssjóði til að   sæta veginn yfir Grindasköið ... … ð bæta veginn yfir ( laskörð 14 

Lo
 

vo
 Samþykkt 6000 kr. lántaka Gullbringu- og Kjós- 

arsýstu handa Halldóri Jónssyni á Álafossi til 

  

þess að koma upp vefnaðarvjelum SA 145



  

91 

  

  

      

Dagsetning. 

21, juni 

| 
Ni 
Fyrirsögn. 

23. Samþykkt 1000 kr. lántaka sömu sýslu handa 

  

astaðahreppi ... ... BAR 

  

Sömuleiðis að sýsla hafði tekið að sjer sjalf- 

  

skuldarábyrgð á 2000 kr. lant Garðahrepps ... 

25. Samþykkt 1000 kr. lantaka  Borgarfjarðarsýslu 

handa Skilmannahreppi .. … 

Um útvegun bráðapestarbóluefnis . … 

veittar 100 kr. w 

jafnaðarsjóði BAR BAÐ 

    Kvenn 

  

kólanum í Reykjaví 

(28.  Urskurðaðir reikningar 

(29. Um Hvanneyrarskólann 

30. Áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins 1901 

  

X     Skyrsla um fund amtsr: 

1.—4. Framlagdir Ymsir reikuingar til urskurduna: 

5. Um styrktarsjóðinn Þorvaldarminning 

  

6. Un alþýðustyrktarsjóðina 200 00 ae mee er 

7. Um fullnu úrskurða á sýslusjóðs- og sýslu- 

vegasjóðsreikningum 200 00 mee eee see nes 

  

S. Urskurðaðirsæslusjóðs- og sýsluvegasjóðsreikningar 

  

9. Yfirfarin endurrit úr gjörðabókum sýslunefnda... 

(10. Um ráðstafanir gegn fjárkláða 0 40 

11. Um pest í nautpeningi ogsauðfje í Talknafjarðar- 

hreppi, er orsakaðist af skemmdum hvalleifun 

12. Úrskurðaðir teikningar... 000 0 me 

13. Samþykkt 400 kr. árlegt tillag úr búnaðarsjóði 

! Íslands. Kosnir menn á banaðar-     til Búnaðarfj 

þingið 

  

l4. Samþykkt að sýslusjóður Austurbarðastrandar 

sýslu gefi sýsluvegasjóðnum eptir283 kr. 6l eyris 

lán BR … . BAR … Eee . 

15. Um amtsbókasafnið í Stykkishólmi 

16. Búnaðarskólinn í Ólafsdal 2... me me re 

17. Um að ágreiningur útaf ákvæði um fjallskil sam- 

kvæmt fjallskilareglugjörð Snæfellsness- og Hnappa- 

dalssýslu heyri undir úrskurð dómstólanna 

IS. Samþykkt breyting á fjallskilareglugjörð Stranda- 

sýslu 

19. Neitað manni um styrk úr jafnaðarsjóði til að 

kynna sjer vatnsveitingar og sandgræðsiu ... 

20. Lagt fyrir sýslunefndirnar í Dalasýslu og Stranda 

sýslu að greiða eptirstöðvar af hallærislánum, að við 

lögðum þvingunarsektuni 

91. Samþykkt 4000 kr. lántaka Mýrasýslu til ve 

  

sins í Vesturamtinu 17. Júní 

(Blaðsiðu- 

145—-1461 

146, 
146 

146) 
146, 

116—150 
150, 

1901 
159 
152 
152, 

A 

152 

  

157 — 158 

tal. 

151 — 159



  

  

  

Nr. {| Dagsetning. Fyrirsögn 

A a - —— 

22. Áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins .. 159) 

92 12. júní |Skýrsla um aðalfund amtsráðsins í Norðuramtinu 5.— 11.júní 1901. 

1. Samþykkt kosning amtsráðsmanna ... 0 159—160| 

2.,—4. Framlagdir og úrskurðaðir reikningar... ..... 160) 

5. Um Hólaskóla BARA se 4 160—161 

6. Yfirfarin endurrit ur gjörðabókum sý íslunefnda.. 161 

7. Um breyting á yfirsetukvennaumdæmaskipan í 

Eyjafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu... ... ... ... 161 

8. Samþykkt að sýslusjóður Húnavatnssýslu taki 

allt að 13000 kr. lán til byggingar kvennaskólahúss 

á Blönduósi... see see eee ken arne nus 161 

9. Kvennaskólum Eyjafjarðarsýslu og Húnavatns- 

sýslu veittur 300 kr. styrkur hvorum ... ... ... 161—162 

10. Veittur styrkur af prentsmiðjusjóðnum ... ... 162 

11. Úrskurðaður reikningur gróðrarstöðvarinnar á Ak- 

ureyri 0 4 04. een en ken en kan 162 

12. Enn úrskurðaðir reikningar an een en es 162 

13. Um styrktarsjóði handa alþýðufólki BANFF 162 

14. Um breyting á sýsluvegnm í Eyjafjarðarsýslu ... 162 

15. Samþykkt að Eyjafjarðarsýsla afsali sjer tóvinnu- 

vjelunum við Glerá ... ... . se... 162—--163 

16. Um ábyrgð gegn hreppsnefnd Fyrir að. greiða úr 

sveitarsjóði kaupstaðarskuld 2... 163 

17. Kosnir fulltrúar til búnaðarþings.. ……… 163 

18. Eun um búnaðarskólann á Hólum 0 1 163—166 

19. Samþykkt reglugjörð fyrir Skagafjarðarsýsln um 

fjallskil... —... . enken ken ken men res 166 

20. Samþykkt brey ting á teglugjörð fyrir Húna- 

vatnssýslu um fjallskil BENNA 166 

21. Um borgun fyrir sótthreinsun útlendra húða .. 166—167 

22. Um að sækja til búnaðarþingsins um 500 kr. 

styrk til gróðrarstöðvarinnar á Akureyri ... ... 167 

23. Kosning manns í stjórn sparisjóðs Norðuramts- 

ius, og gagnskoðara sjóðsins... .. BAÐ 167 

24. Skýrt frá brjefaskiptum forseta við stjórn bún- 167 

aðarfjelags landsins ….. . . 167 

25. Samþykkt ný fyrirmynd fyrir skýrslur um skoð. 

anir á búpeningi og fóðurbirgðum hreppsbúa... ... 167 

26. Áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins ... 167—168 

93 25. júlí |Skýrsla um aðalfund amtsráðs Austuramtsins 15.—-18.júlí 1901 

1. Um kosningar til amtstáðsins re nen ves 169 

2.—3. Framlagðirýmsir reikningar til endurskoðunar 169     4, Samin fyrirmynd fyrir skýrslum um skoðun á bú- 

ÍBlaðsíðu- 
tal. 

159—168 

169—175



XI 

  

| , 
Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. BlaðstDa 

| peningi m. Meyn se see renee eee ke ken 169 

' 5. Um alþýðustyrktarsjóði... ... 2. 2... 169—170 

| 6. Um að sýslunefndin í Suðurmúlasýslu vilji ekki 

afhenda amtsráðinu Eiðaskóla 0. see eee 170 

1. Um sýsluvegi í Suðurmúlasýslu 2... me 170 

8. Um yfirsetukvennaskipun í Norðurmúlasýsla … 170 

9. Um bólusetning å saudfje ss an see er ker 170 

10. Skýrt frá brjefaskiptum forseta við stjórn Búnað- 

Fjelags Íslands... 0 see sen mee mee ae ne 170 

11. Yfirfarnar fundargjörðir sýslunefnda ... .. .. 171 

| 12. Úrskurðaðir reikningar... 00 00 se ur er 171 

13. Um breyting á fjárkláðalögunnm men ken eee 171 

114—20. Um rådstafanir gegn fjårklåda ... ... .… 171—173 

121. Veittar kvennaskólum Eyfirðinga og Húnvetninga 

100 kr. styrkur hvornm HEAR 173 

92—25. Urskurdadir reikningar … 00. TT3—14 

26. Samþykkt ad heimta skýrslur um spítalann 

á Seyðisfirði og endurrit af reikningum hans ... 174 

27. Áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins ... 175 

| Ferðaáætlanir pósta og påstgufuskipa. 
124 | | Aætlun um ferðir landpósta 1902... ……… ... a 219—-293 

| Ferðaáætlun póstgufuskipanna milli K: rupmannahafnar, Leith og 

132 Íslands 1902 00 ss se me eee ener sr 41 232 — 935 

Ýmsar greiðslur úr landssjóði samkvæmt 
ljárlögunum 1900 og 1901. 

13. gr. A b 2 Bráðabirgðaruppbót handa fátækum brauðum ...| 55 

| 13. gr. A. b. 5. Styrkur til uppgjafapresta og prestaæekkna ...116—117 

10. gr. C. 4 b. Styrkur til búnaðarfjelaga ...  ... oo  . 195— 128 

13. gr. B. VI b. 1. Styrkur til barnaskóla ... 2... 2... .J223—224 

13. gr. B. VI b. 2 Styrkur til sveitakeunara 2... 241— 245 

Auglýst ngar um útkomin lög o Í. 
13, 57, 119, 129—-130, 207. 

Embættaskipun og sýslana, lausn og veiting. 
11, 55, 77, 117--118, 128, 206. 

Alþingismenn, 77. 
Auglýsingar um óveitt embætti og sýslanir 

12, 5556, 78, 118. 
Heiðursmerki, '8, 245. 

Heiðursgjafir, 128. 
Einkarjettur 245.      



Registur 
nafna og orða. 

A, A. 

Aðaldælahreppur, flutningur þingstaðar, 133. 

Afmælissjóður Eyjafjarðar, reikningur, 189. 

Agúst Bjarnason, styrkur af styrktarsjóði 

Hannesar Arnasonar, 118. 

-49. 

A., ráðgjafi fyrir Ísland, 128. 

Akureyri: verðlagsskrá, 48- 

Alberti, P. 

Álptamýrti, kirkjujörð, seld, 130. 

Alþingiskosningar, 77 

Amtsbókasöfn, sjá Bókasafnsreikningar.    

Árnessýsla : ferjnlög, 67--70; fjallskilareglu- 

gjörð, breyting, 102;samþykkt um kynbæt- 

ur hesta, 99—-101; sýslusjóðsreikningur, 192; 

sýsluvegasjóðsreikningur, 199; verðlagsskrá, 

26—27. 

B. 

Jardastrandarsysla: — verdlagsskrå,  38—39; 

austurhluti : syslusjådsreikuingur, 194—-195, 

202; 

  
sýsluvegasjóðsreikningur, 

194: 

vesturhluti: 

  

sýslusjóðsreikningur, sýslu vegasjóðs- 

teikningur, 201— 202. 

Barnaskólastyrkur, 223—-224. 

Benedikt Kristjánsson præp. hon., riddari af 

Dannebrog, 78. 

Beyer, Petrus, dannebrogsmaður, 78. 

Bitter, tollur, 1—-2. 

Bjarnanesprestakall, lán til húsa- og jarðabóta, 

119---120. 

3jarni amtmaður Þorsteinsson, gullbrúðkaups- 

sjóður, reikningur í—-8. 

Björn Björnsson, 

128. 

Björn Blöndal, hjeraðslæknir í Miðfjarðarhjer- 

aði, 77. 

Blöndnóshjerað, 77. 

prestur í Laufásprestakalli, 

Bókasafnsreikningar: landsbókasafnsins, 76-- 

  

; Vesturamtsins, 185;  Norðuramtsins, 

I85--186; Austuramtsins, 186. 

Borgarfjarðarhjerað, laust, 55: 

128. 

sett í, 77; veitt, 

Borgarfj 

  

rðarhreppur, 

64— 65. 

flutningur þingstaðar, 

Borvarfjarðarsýsla : ekknasjóður, reikningur, 

115—116; sýslusjóðsreikningur, 163; 

200: 

sýslu- 

vegasjóðsreikningur, 

30—-31. 

Bráðabirgðaruppbót handa fátækum brauðum, 

verðlagsskrá, 

55. 

Brynjólfur Þorláksson, settur söngkennari við 

lærða skólann, 11; veitt sýslanin, 118. 

Búnaðarfjelagsstyrkur, auglýsing, 194— 136. 

Búnaðarfjelög, styrkur, 125— 128. 

Júnaðarsjóðsreikningar: Vesturamtsins, 179— 

-181: Austuramts- 

  

180: Norðuramtsins, 180 

ins, 181—182, 
  

Búnaðarskóla 

183; Vesturamtsins, 

amtsins. 184. 

Bústaðir hjeraðslækna, 210—211. 

Bæjarstjórn Reykjavíkur, sjá Reykjavík. 

sjóðsreikningar: Suðnramtsins, 182 

183—184; 

  

Austur- 

Bænahús í Furufirði, 79. 

Böðvar Bjarnason, prestur í Rafnsevrarpresta- 

kalli, 128. 

D. 

sýslusjóðsreikningur, 195; 

verdlagsskrå, 

Dalasysla, sýslu- 

36 iknineur, 209; 

  

fjarðarhjeraði, 117. 

E 

Einkarjettur, 245.



Eiríkur Briem  prestaskólakennari, konung- 

kjörinn þingmaður, 77; riddari af Danne- 

brog, 78. 

Eiríkur Gíslason; prestur í Prestsbakkapresta- 

kalli, 11. 

Ekknasjóðir: druknaðra manna Í 

115--116; 

Borgarfjarð- 

arsýslu, reikningur, Eyjafjarðar 

  

sýslu og Akureyrar, teikningur, 188— 189: 

Skagafjarðarsýslu, skipulagsskrá, 227—228. 

Endurborgun á tolli, 2. 

Eptirlit með útlendum fiskiskipum, 225 

Eyjafjarðar afmælissjóður, reikningur, 

Eyjafjarðarsýsla: 

71; 

—99; sýslusjóðsreikningur. 

204; 

verðlagsskrá, 

  

hundalæka inga regluejö 

  

auki, samþykkt um kynbætar hesta, 

197; 

yfirsetu-umdæmaskip- 

48—49. 

sýsluvega- 

sjóðsreikningur, 

104; un, 

FE. 

fiskiveiðasamþykkt, 

61—63. 

Ferjnlög fyrir Árnessýslu, 

óður, 

Fiskimannasjóður 

utlend, 

Fiskiveiðasam þykktir: 

227 

Faxaflói: afnumin, BR
S 

Í
 

strandgæzlubátur, 

  

reikningur, 8. 

10 

5—226. 

fyrir sannan verð 

Fischers gjafas 

  

Kjalarnesþings, |.   
  Fiskiskip, eptirlit, 2: 

an Fa 

7; fyrir Vestm nneyjnsýslu, 

xa- 

flóa, afnumin, 

66—-67. 

Fjallskilaregluejörðir: fyrir Arnessýsli vestan 

Hvítár og Ölfusár, breyting, 102, fyrir 

    

  

Húnavatnssýslu, breyting, 95—96; fyrir 

Skagafjarðarsýslu, 83— 95; fyrir Vestmanna- 

eyjasýslu, breyting, 

Fljótsdalshjerað, veitt, 128. 

sjá þín 

sts Melsteðs og 

Melsteðs, 

Flutningur þingstaðar, røstadur. 

Framfarasjóður Jóns prófa 

Bjarnadóttur 

frú 

Steinunnar reiknino- 

ur, 121— 122. 

Framfærslumál: um styrk handa þurfamönn- 

um, 79, SO 81, 1391— 133; nm sveitfesti 

þurfamanna, 130—-131 og 207. 
7 Fulltrúi stjórnarinnar á alþingi, 

  

Furufjarðarbænahús, 79. 

G. 
heiðursgjöf af Georg Pjetur Jónsson, 

arsjóði Kristjáns konungs níunda, 128. 

    

  

Gjafasjóðir, reikningar: Guttorms prófasts Þor- 

steinssonar, 187— 188; Hannesar presta- 

skólakennara Árnasonar, 6; Jóns Sigurðs- 

Svarf- 

íslumanns Þor- 

Jóns Sigurðssonar til 

53; 

187; W. 

sonar, 52—-53; 

aðardalshrepps, Pjeturs 

  

steinssonar, Fischers, 8; Örum & 

Wulffs, 75 

Gjaldkeri — holdsveikraspítalans: 

breytt, 13. 

Halldårs 

A. H. Fr. 

frá embætti, 

erindisbrjef, 

  Gjöf Andrjessonar, reikningur, 54. 

C., raðpjafi fyrir Ísland, leyst- 

128. a 

kirkj 

Guðlaugsson, 

Goos, 

119. 

alþingismaður 

Grímstunguheiði, uelun seld, 

Guðjón 

Strandasýslu, 7 

fyrir 

1
 

(Guðmundur Guðmundsson, bjeraðslæknir í 

206. 

Kjósarsýsla: 
I . 

Stykkishólmshjeraði, 

Gullbringu- og hundalækninga- 

reglugjörð, 98—-99; sýslusjóðsreikningur, 192; 

séslnvegasjóðsreikningur, 200: verðlagsskrá, 

28—29. 

Gullbrúðkaupssjóður Bjarna amtmanns Þor- 

steinssonar ov frú Þórunnar Hannesdóttur, 

eiknineur, 7—-8. 

Guttormur Þorsteinsson,  gjafasjóður, reikn- 

ingur, 137-—188, 

EH. 

Hmesar Árnasonar gjafasjóður: reikningur, 

; nren veittur, 118. 

Halldór 

6 

Andriesson, ejöf, reikningur, 54. 
} 

  

    

Hl Bjarnarson, prestur í Presthólapresta- 

kalh, 128 

Hegningarhúsið: breyting á reglugjörð um 

matarhæfi fanganna, 121. 

Heiðursgjafir, 128. 

Helei Hálfdánarson, minningarsjóður, reiku. 

ingur, 54. 

Herdís Benediktsen, minningarsjóður, reikn- 

ingur, 8 --8. 

Hestar, sjá kynbætur hesta. 

Hesteyrarhjerað, veitt, 128. 

Hestsprestakall, húsbvyggingarlán, 121. 

Hjaltastaðarprestakall. veitt, Í1. 

Hjarðarholtsprestakall, laust, 78; veitt: 206. 

Hjeraðslæknar: bústaðir, 210— 211; sóttvaru 

arkostnaður, 209—-210.



XIV 

Hlutafjelagsbanki, 59—61. 

Hofsprestakall á Skagaströnd, lanst, 12, veitt, 

128. 

Hofsprestakall 

13. 

Holdsveikraspítalinn: breytt erindisbrjefi 

kera, 13. 

Holtaþingaprestakall, veitt, 

í Vopnafirði, lán til húsabóta, 

gjald- 

dr 
(då 

     jörð, 95—96; 
sysluvegasjods- 

fjallskilareging; 

196; 

reikningur, 203; verðlagsskra, 44--15; yfir- 

Húnavatnssýsla : 

sýslusjóðsreikningur, 

setukvennaumdæmaskipun, 104. 

Hundalækningareglugjörð: Eyjafjarðar- fyrir 

séslu, viðauki, Tl; fyrir Gullbringu- og Kjós- 

arsýslu, 98—99. 

Hvammur, þingstaður, 

1, Í. 
minningarsjóður, reikn- 

226— 221. 

Ingileif Benediktsen, 

ingur, 8—). 

Ingólfur Gíslason, hjeraðslæknir í Reykdæla- 

hjeraði, 128, 

Ísafjarðarhjerað, veitt, 117. 

41; 

194; sysluvega- 

Ísafjarðarsýsla: verðlagsskrá, 40 norður- 

hluti: sn 

sjóðsreikningur, 201; vesturhluti: sýslusjóðs- 

194; 

  
slusjådsreikningur, 

reikningur, sýslu vegasjóðsreikningur 

201. 

el. 

Jafnaðarsjóðsteikningar: Suðurantsins, 175— 

176; Vesturamtsins, 176—-177; Norduramts 

ins, 177—178; Austuramtsins, 178—179. 

Jarðeldasjóðurinn, reikningur, 6 —7, 

Jónas Kristjánsson, hjeraðslæknir í Fljótsdals- 

hjeraði, 128. 

Jón Blöndal, settur hjeraðslæknir í Borgar- 

fjarðarhjeraði, 77; skipaður, 128. 

Jón Melsteð prófastur, framfarasjóður, reikn- 

ingur, 121—-122. 

Jón Sigurðsson: gjafasjóður, reikningur, 5 

  

53; gjafasjóður til Svarfaðardalshrepps, reikn- 

ingur, 93. 

Jón Þorvaldsson, hjeraðslæknir í 

hjeraði, 128. 

Júlíus Halldórssom, hjeraðslæknir í 

Hesteyrar- 

Blönduós- 

TT. hjeradi, 

K. 
Kennsla í lærða skólanum, 63—-64. 

Kirkjnjarðir, leyft að selja: Mjóafjarðarpresta- 

Und- 

  

kalls, 65; Rafnseyrarprestakalls, 130; 

119. 

makaskipti: Storanupsprestakalls, 

irfellsprestakalls, 

Kirkjujörð, 

120. 

Kirkjusjóðnr hinn almenni, reikningur, 

237—239, 

konungs 

og 

skýrsla, 

níunda Kristjáns styrktarsjóður: 

  

heiðursgjafir, 128. 

Kynbætur hesta, samþykktir: fyrir Arnes- 

sýslu, 99— 101; fyrir Eyjafjarðarsýslu, 

96—97. 

L. 

57-—59, 

Lambatungur hålfar, kirkjueign, seld, 119. 

Landsbankareikningar, 74—76, 105—112, 112 

118, 122— 125 og 229— 231. 

Landsbókasafnsreikningur. 76—TT. 

78; veitt 128. 

7 

Lagasynjanir, 

    

Laufasprestakall, laust, 
? 

Sd Lyfsolueinkarjettur, laus, 

  

Læknishjerud: bustadir hjeradslækna, 210—211. 

Læknishjeruð, laus 55, 117; veitt, 77, 117, 

206. 

á Íslenzkum 

128 og 

  

Læknislyf reglugjörð Jord, 

  

kipumi, I 

Lærði skólinn, kennslan, 63-—64; sångkennslan, 

11, 12 og 118. i 

M. 
Stephensen, landshofdingi, komman- 

ot 

Magnús 

dør af 1. stig 

Matarhæfi fanganua f hegningarhisinu, breyt 

ing á reglugjörð, 120—-121. 

), veitt, 77. 

Dannebrogsorðunnar, 245. 

  
Miðfjarðarhjerað, laust, 5! 

Minningarsjóðir, reikningar: Helga lektors 

Hálfdánarsonar, 54; Herdísar og Ingileifar 

3enediktsen,; S—9; lektors theol. Signrðar 

Melsteðs, 9. 

Miuninúpur, kirkjujörð, fengin, 120. 

Mjóafjarðarprestakall, leyfð sala kirkjujarðar, 

65. 

sýslusjóðsreikningur,  195—196, 

202—-203; 

Mýrasýsla : 

verð- 

  

ýsreikningur, sýsluvegasj( 

 



XV 

N 
128. 

bingstadur fluttur, 226 

Nauteyrarhjerad, veitt, 

Norðurárdalshreppur, 

— 297. 

Norðurmúlasýsla:  sýslusjóðsreikningur, 198; 

sýsluvegasjóðsreikningur, 205; verðlagsskrá, 

14--1 

Norðursýsluumboð, veitt, 77 

oO, Ó. 

     yfirsetukvennaumdæmaskipun, 121. 

Ólafur Olafsson, prestur í Hjarðarholtspresta- 

kalli, 206. 

P. 
Páll Blöndal, hjeraðslæknir, leystur frá em- 

bætti, 55 

á afsso1 orófastur, riddari af anne- Páll Ólafsson, prófastur, riddari af Danne 

brogsorðunni, 78. 

jetur Jónsson, umboðsmaður vfir Norður- Pjet Jót n mboðsmaður yfir Norður 

sýsluumboði, 77. 

Pjetur Þorsteinsson, gjal reikningur, 

187 

Póstferðaáætlanir, 

asjóður, 

sjá yfirlitið. 

Prentsmiðjusjóður Norðuramtsins, 

190. 

Prestakallalán: Bjarnanesprestakalls, 119—120, 

120— 121; Hofsprestakalls 

Sandaprestakalls, 1 og 83; 

ls, 65—66; Skarðs- 

Staðarhraunspresta- 

reikningur, 

Hestsprestakalls 

13; í Vopnafirði, 

Saudlau ks spresten 

  

bingaprestakal 

kalls, 120; Torfhstaðasrsstakalls 225; Vest- 

mannaeyjaprestakalls, 66. 

Prestaköll: laus, 12, 56, 78; veitt, 11, 77, 

128, 206. 

Prestaskólasjóðurinn, reikningur, 53— 54. 

Presthólaprestakall, veitt 128. 

veitt, 11. Prestbakkaprestakall í Straudasýsiu, 

Prestsekkjur, styrkur, 116—-117. 

Prestekknasjóðurinn: reikningur 1899, 9—-10; 

reikumgur 1900, 236 

R. 
Ráðgjafinn fyrir Ísland, skipti, 128. 

Rafnseyrarprestakall, leyft að selja kirkjujörð, 

130; laust 78, veitt, 128 

Rargárvallasýsla: sýslusjóðsreikningur, 192 
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Stjórnartíðindi B. 1. 1 

Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um lántöku- 
leyfi handa Sandaprestakalli. — Samkvæmt tillögum yðar, herra amt- 
maður, og yðar, herra biskup, í brjefi yðar, dagsettu 5. þ. m., vil jeg hjermeð 

veita samþykki mitt til þess að presturinn að Söndum, síra Kristinn Daníelsson, 

megi taka 600 kr. lán uppá Sandaprestakall í viðbót við lán það, sem hvílir á 

brauðinu samkvæmt brjefum mínum 1. júlí 1891 (Stj.tíð. 1891 B, bls. 98) og 10. 

nóvbr. 1892 (Stj.tið. 1892 B, bls. 248). Skal lánið notað til hlöðubyggingar, eptir 

því sem nákvæmara er tiltekið í nefndu brjefi yðar, í stað fornrar torfhlöðu, og 

eru skilyrðin fyrir lántökuleyfi mínu að öðru leyti þau, að lánið endurborgist á 

24 árum samfleytt frá lántökudegi að telja og ávaxtist með 49/o árlega, að síðari 

helmingur lánsins verði eigi tekinn fyr en hlaðan er byggð og það er sannað 

með skoðunargjörð tveggja manna, að hún sje vel og vandlega byggð, þeirrar 

stærðar sem tiltekin er, og að minnsta kosti eins mikil virði og lánið allt að við. 
bættu virðingarverði hinnar niðurlögðu hlöðu, og að hlaðan verði vátryggð gegn 

eldsvoða fyrir 600 kr.að minnsta kosti. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari 

birtingar, að því viðbættu að hið umbeðna lán getur eigi orðið veitt úr landsjóði. 

Brjef landshöfðingja til sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu um að= 
flutningsgjald af bitter. — Með brjefi yðar, dagsettu 1. f. m. hafið þjer. 
herra sýslumaður, sent hingað erindi frá verzlunarstjóra F. R. Wendel á Þing- 

eyri, þar sem hann ber sig upp undan bví, að þjer hafið krafið i toil 1 kr. af 

hverjum pela eptir lögum 11. nóvbr. 1899 um víðauka við lög 7. nóv. 1879 um 

breyting á lögum um gjald á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum 11. febr. 

1876 og tilsk. 26. febr. 1872 af samtals 60 pottum af bitter, sem flutzt hafði f. á. 

til verzlunar þeirrar, er hann veitir forstöðu, og fer fram á, að verzlunin verði 

undanþegin því að greiða hærri toll af bitter þessum en söðrum vinföngum<, með 

því að bitterinn sje að eins 89 að styrkleika, og sje ætlaður til neyglu óblandaður. 

Útaf þessu skal yður til vitundar gefið yður til leiðbeiningar, og til birt- 

ingar fyrir nefndum verzlunarstjóra, að þegar af þeirri ástæðu, að eigi liggur 

fyrir nein sönnun fyrir því að hinn umræddi bitter sje þannig lagaður, að hans 

28. dag febrúarmánaðar 1901. 

Reykjavík — Ísafoldarprentsmiðja. 

1901 

26. jan. 

28. jan.
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eigi að neyta óblandaðs, — en vottorð hreppstjórans í Þingeyrarhreppi getur 

eigi orðið tekið til greina í þessu efni, — virðist það rjett að þjer hafið heimt 

toll af bitter þessum eptir áðurnefndum lögum frá 1899. 

Brjef landshöfðingja til sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu um end- 
urborgun á tolli. — Með brjefi, dagsettu 7. nóvbr. f. á. hafið þjer, herra 

sýslumaður, sent hingað erindi frá forstöðumanni Á. Ásgeirssonar verzlunar á 

Þingeyri, þar sem hann beiðist endurborgunar á ofgreiddum tolli af exportkafti. 

Málið er svo vaxið. Eptir tollskrá gufuskipsins >„Ceresc fluttist til Flat- 

eyrar síðast Í október 1899 857 pd. af kaffibæti; þessi sending var lögð á land 

á Ísafirði, og tollurinn greiddur þar af 857 pd. kaffibætis af verglunarstjóra Á. 

Asgeirssonar verzlunar á Ísafirði. Síðan var sending þessi flutt til Flateyrar 

með öðru gufuskipi. Þegar verzlunarstjóri Á. Asgeirssonar á Ísafirði greiddi toll- 

inn, virðist hann eigi hafa haft annað fyrir sjer en teikning frá yður, en þessi 

reikningur var saminn eftir tollskránni. Síðan hefir það komið í ljós, að í hinni 

umræddu sendingu, sem eptir vöruskrá skipsins og vottorði afgreiðslumanns 

þess var að þyngd 452 pd brutto, áttu að vera 412 pd. netto af kaffibæti. 

Með því að það þannig virðist mega telja sannað, að í hinni um- 

ræddu sendingu hafi að eins verið 412 pd. af kaffibæti, og að ofkrafinn sje þá 

tollur af 445 pd. kaffibætis, virðist rjett að hin ofborgaða tollupphæð, 44 kr. 50 

a., verði, eins og þjer leggið til, endurborguð, og færð til útgjalda í aðflutu- 

ingsgjaldsreikningi yðar, að frádregnum 29/0. 

Þetta er yður hjer með til vitundar gefið til leiðbeiningar og birtingar 

tyrir hlutaðeiganda. 

Reglugjörð 

um viðurværi skipshafna á Íslenzkum skipum, svo og um það, 
hver læknislyf skuli vera á skipi og hve mikið af þeim. 

Samkvæmt fyrirmælum 71. greinar í farmannalögum 22. marzm. 1890, 

er hjer með sett reglugjörð sú, sem hjer fer á eptir, um viðurværi skipshafna á 

Íslenzkum skipum, svo og um það, hver læknislyf skuli á skipi vera, og hve 

mikið at þeim. 

1. Um viðurværi skipshafna. 

Vikuskammtur fyrir hvern mann skal vera: 

7 pd. af brauði, skonroki eða hörðum hveitikökum. 
3 pd. af saltkjöti hráu, til þriggja daga. 

1!/2 pd. af söltu fleski hráu, til tveggja daga. 

1 pd. af saltfiski eða hörðum fiski, til tveggja daga. 

1 pd. af smjöri. 

l!f4 mörk af bygggrjónum í graut eða grjónasúpu.



13/4 merkur af baunum. 

Sa pd. af púðursykri í kaffi og tevatn, 

1/4 pd. af kaffi. 

4 kvint af telaufi. 
7 pottar af öli. 

Mustarði, salti, ediki, sykri eða sírópi, svo og svezkjum eða rúsínum í 
grjónasúpu skal útbýta hæfilega. Jarðepli eða kálmeti, nýtt eða þurkað, skal 
gefa að minnsta kosti tvisvar í viku, bæði þegar skipið er við land og í rúmsjó. 

Nýtt kjöt skal gefa að minnsta kosti tvísvar í viku, þegar skipið liggur 
við land, og er skammturinn af því þá Í pd. kjöts í hvort skiptið. Þegar skip- 
ið er Í sjó, skal að minnsta kosti einu sinni í viku gefa skipshöfninni nýtt kjöt, 
jafnstóran skammt og áður segir, eða niðursoðið kjötmeti, ef hitt er eigi til, og 
skal af því skammta 50 kvint af beinlausu kjöti eða 50 kvint af kraftsúpu, er 
sje þynnt með vatni svo, að nemi mörk af súpu á mann. Þegar nýtt kjötmeti 
er skammtað, fellur burt sá skammtur af saltkjöti, fleski eða saltfiski, sem ann- 
ars hefði átt að gefa. Þegar nýr fiskur er fyrir hendi, má fella burt hinn fyr- 
irskipaða skammt af nýju kjötmeti einu sinni í viku. 

Allur vistaforði skipsins skal við byrjun ferðar vera óskemmdur, hollur 
og vel með farinn, og skal hann vera svo ríflega til tekinn, að ekki geti komið 
til þess að neitt vanti af því, sem fyrirskipað er, á þeim tíma, sem ætla má að 
ferðin standi yfir. 

Frá framangreindum ákvörðunum má gjöra þær undantekningar, er nú 

skal greina. 

Brauð. Í staðinn fyrir 7 pd. af hörðum hveitikökum mega koma T pd. 
af hörðu, svörtu skexic eða 10!/2 pd. af mjúku rúgbrauði eða T pd. af mjúku 
hveitibrauði. 

Flesk. Ef flesk fæst ekki, mega í stað 1!/2 pd. af því koma 2 pd. af 

saltkjöti. 

Smjör. Fari svo, að smjör gangi upp, og ekki sje hægt að fá smjör 

aptur, mega Í þess stað koma 2 pd. af sykri eða 2 pd. af fleski eða 50 kvint af 

viðsmjöri með ediki eptir þörfum. 

Bygggrjón.  Vanti þau, má í staðinn koma jafn mælir hrísgrjóna. 

Baunir. Ef gular baunir vantar, má víðhafa aðrar baunategundir i 

þeirra stað. 

Öl. Á stuttum ferðum eða á ferðum i norðlægun höfum, þar sem öl 

getur lengi haldist óskemmt, skal jafnan vera nægilegt af því handa skipshöfn- 

inni á verzlunarskipum, nema ófyrirsjeðar hindranir sjeu því til fyrirstöðu. Sje 

ölið upp gengið, og skipið statt á stöðum, þar sem vín fæ.t, svo sem á Frakk- 

landi, Spáni, Portúgal og alstaðar við Miðjarðarhafið, skal hver maður fá hálfa 

mörk af víni í stað öls. Í rúmsjó eða á stöðum, þar sem vín er ekki alþýðudrykk- 

ur, skal í staðinn fyrir pott af öli koma blanda úr vatni og !/10 hluta úr potti 

úr frönsku brennivíni eða rommi með 3 kvintum af sykri eða þá !/16 potts af 

brennivíni með miðdegisverði. 

1901 

2. jan.



1901 
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Å 

Brennivín skal að öðru leyti að eins gefið, þegar skipstjóra þykir ástæða 

2. jan. til, svo sem þegar vont er veður, vinna ströng eða loptslag erfitt, hvort sem 
það er of kalt eða heitt. 

Neyæluvatn. Þegar skip fara langferðir, skulu þau hafa neygluvatn í 

vatnskössum úr járni. Á stuttum ferðum og þar sem kalt er í veðri má að vísu 

nota trjeílát, en þau skulu þá jafnan vera brennd aðinnan; að öðrum kosti verð- 

ur að sía vatnið og hreinsa, áður en þess er neytt. 

Ef einhver matartegund gengur upp sökum þess, að ferð tefst óvenju- 

lega lengi, skal gefa skipshöfninni af annarri tegund Í stað þeirrar, sem upp er 

gengin, svo sem grjón fyrir baunir eða baunir fyrir grjón, og skal skipshöfnin 

láta sjer það lynda. 

Á skipum, sem eru Í förum hafna á milli innanlands eða ganga til fiski- 

veiða við strendur landsins, má í stað hins framangreinda haga viðurværinu 

þannig, að hverjum manni sje úthlutað til hverrar viku: 

7 pd. af skonroki eða í þess stað 

9 pd. af rúgbrauði. 

2 pd. af saltkjöti. 

1!/2 pd. af smjöri. 

!/s pd. af kandíssykri. 

1[2 pd. af púðursykri (í tevatn). 

!/4 pd. af kaffibaunum. 

5 kvint af kaffibæti. 

6 kvint af telaufi 

og skal þá auk þess gefa eldaðan miðdegisverð, sem hjer segir: 

2 daga góðar baunir með !/a pd. af fleski á mann hvorn daginn. 

2 daga graut með hæfilegum púðursykri eða sírópi, annan daginn úr 
bankabyggi en hinn úr hrísgrjónum. 

1 dag nýjan fisk og jarðepli eða saltfisk, ef nýr fiskur fæst ekki, 

1 dag nýja fiskísúpu (bætta á venjulegan hátt); sje nýr fiskur ekki til, 
þá nýja kjötsúpu, og vanti nýtt kjöt, þá saltkjötssúpu með kjöti, sem á að vera 
1/4 pd. á mann, vegið hrátt. 

1 dag sætsúpu eða kálmetissúpu. 

Ennfremur skulu hásetar fá soðinn fisk til mála eptir þörfum, þegar 
nýr fiskur er til, en ekki eiga þeir þá rjett á jarðeplum. 

Graut, baunir og súpur til miðdegisverðar skal gefa eptir þörfum og 
hæfilega mikið af ediki, mustarði og pipar, svo og svezkjur í sætsúpu. 

Það skal vera á valdi skipstjóra, að draga af og gjöra breytingar á of- 
angreindu matarhæfi, ef hann álítur þess þörf sökum þess, að útlit sje fyrir, að 
útivistartími skipsins verði af óvæntum ástæðum lengri en til var ætlað, svo að 
matarskort geti að höndum borið. 

Um ásigkomulag matvælanna við byrjun ferðar og um ríflegleika þeirra 
gildir hið sama og áður er fram tekið í reglugjörð þessari; einnig það sem sagt 
er um brennivín og neyzluvatn.



5 

2. Um lyf og lækningaáhöld. 

1901 

4 

Lyfjakistill skal vera á skipi hverju, og skulu í honum veralyf, umbúð- 2. jan. 

ir og áhöld, þau er hjer greinir: 

a) Inntökulyf. 

Laxerolía (Ol. ricini), 250 grömm. 

Laxersalt (Sultas magnes.), 300 grömm. 

Rabarberdropar (Inf. rhei alkal.), 100 grömm. 

Kamtórudropar (æther spir. camph.), 25 grömm. 

Kíninskammtar (Sulfas chin. 0 30), 10 skammtar. 

Dóversskammtar (Pulv. ipec. theb. 0.50), 15 skammtar, 

T
A
 

S 

b) JUtvortis lyf, umbúðir og áhöld. 

Klóróformolía (Chloroform., ol. oliv. áa.), 200 grömm. 

Sápuspíritus (Spir. sap. camph.), 200 grömm. 

Karbólsýra (acid. carbol. líqu.), 100 grömm. 
Sárasmyrsl (vaselin. boric.), 50 grömm. 

Enskur heptiplástur (Seric. adhæs.), 200 {| centim. 

Umbúðabögglar (sterile Kompresser og:Bind), 10 (8 smáir, 2 stórir). 

Baðmullarbögglar (steril Bomuld, gram 30), 5. 
Silkiþráður, 2 álnir. 

Sárasaumnálar, 2 misstórar. 

Kloftöng (Pincet), | 

Svedja (Lancet), 1. 

Skæri, 1. 

13. Lásnælur (Sikkerhedsnaale), 10. 
14. Þvagpípa (elastisk Kateter), 1. 

pm
 

- 
o
r
 

ET 
= 

- 
pa
 

dy
 

I hverjum lyfjakistli skal vera lækningabók handa sjómönnum, sú er 
löggilt er í Danmörku handa dönskum skipum. — 

Jafnóðum og lyf eða umbúðir eyðast, skal bæta í skarðið svo fljótt sem 
til lyfjabúðar næst, og skal það aðsætt að minnsta kosti einu sinni á ári í lyfja- 
búð, að lyf og umbúðir sje óskemmd, og því fleygt er skemmt kann að vera. 

Með reglugjörð þessari, sem öðlast gildi 14. maí 1901, er felld úr gildi 
reglugjörð um viðurværi skipshafna á íslenzkum skipum, svo og um það, hver 
læknislyf skuli vera á skipi og hve mikið af þeim, dagsett 29. desember 1890. 
En um viðurværi á íslenzkum skipum, sem ganga til þorskveiða við strendur 
landsins, gildir reglugjörðin frá 29. febr. 1896. 

Reykjavík 2. janúar 1901. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi 

Magnús Stephensen. 
Jón Magnússon.
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5 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Hannesar prestaskólakennara Árnasonar 

árið 1900. 

Tekjur : 
1. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1900 B, 2. bls): 

a. Lán Reykjavíkurkaupstaðar . . . . . . kr, 34000 00 

b. Lån gegn fasteignarvedi  . . . . . —— 15125 00 

c. I Landsbankanum med sparisjóðskjörum . . — 2238 93 51363 93 

2. Vextir af höfuðstóli 

a. at láni Rvíkurkaupstaðar til 11/6 og 1/12 1900 kr. 1360 00 

b. af lånum gegn fasteignarvedi til 17/6 1900 .  — 576 10 
c. borgadir fyrir fram fyrir 1901 af 1 låni . . — 36 00 

d. af fje i landsbankanum með sparisjóðskiörum — 94 68 9066 78 

Samtals kr. 53430 71 

Útgjöld : 

1. Liffje Sigríðar Árnadóttur, systur gefandans . kr. 400 00 
2. Sjóður í árslok: 

a, Lán Reykjavíkurkaupstaðar . . . . . . — 33000 00 

b. Lån gegn fasteignarveði eee. 14966 67 

c. Í vörglum reikningshaldara .  . 0. 16 00 

d. I landsbankanum med sparisj jóðskjörum . - — 5048 04 53030 71 

Samtals kr. 53430 71 
Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Reykjavík 5. jan. 1901. 

Magnús Stephensen. 

6 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, árið 1900. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1900 B, 3. bis.): 

a. Innritunarskírteini Ltr. A fol. 102 |, - kr. 30100 00 

b. Veðskuldabrjef . .. 0... 0. .— 5900 00 

Cc. Óborgaðir vextir. . . . eee rr 40 00 

d. I landsbankanum med sparisjóðsk kjörum . „ — 1141 84 36581 84 

2. Vextir af höfuðstóli: 
a, af innritunarskirteini til #/6 1900 . ., . . —- 526 75 

Flyt kr. 526 75 36581 84



Fluttar kr. 526 75 36581 84 
b. af lánum gegn fasteignarveði til 11/6 1900 — 212 
C. af fje f landsbankanum til 3/42 1900 . . . — 41 76 

3. Selt innritunarskirteini Ltr. A fol. 102 

00 

76 180 ól 
27396 32 

  

Samtals kr. 64758 67 

Útgjöld : 
1. Styrkur til búnaðarskólans á Eiðum . kr. 884 00 
2. Keypt bankavaxtabrjef 27000 kr. með vöxtum til 29, — 27302 88 
3. Mismunur å nafnverdi innr .Skirteinisinsog bankavaxtabrjefanna — 3100 00 
4. Sjóður í árslok: 

a. Bankavaxtabrjet 0... kr. 27000 00 
b. Lán gegn fasteignarveði. . . . . . . . — 5300 00 
c. Vextir í skuld í dánarbúi . . 80 00 
d. Í landsbankanum með sparisjóðskjörum Rare 891 91 79 33271 79 

Samtals kr. 64758 67 
Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Reykjavík 5. jan. 1901. 

Magnús Stephensen. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og konu 

hans Þórunnar Hannesdóttur, árið 1900. 

  

Tekjur: 
I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1900 B, 4. bls.): 

a. Óuppsegjanl leg rikisskuldabrjef  . . , . . kr. 2400 00 
b. Lån gegn tasteignarvedi BR „0. 0. — 500 00 
c. Í landsbankanum með sparisjóðskjörum . … — 997 87 

2. Vextir af innstædu: NH 
a. af rikisskuldabrjetum til 1/6 og 1/12 1900 —. — 84 00 
b. af láni gegn fasteignarveði til 11/6 1900 . . — 2000 
c. af fje i landsbankanum til 31/12 1900, . . — 35 74 

Utgjåld : 

1. Eftirstöðvar af styrk veittum til brúargjörðar á Vestari Jökulsá 
í Skagafirði og til vegabóta á Smjörvatnsheiði, sbr. Stj.tíð. 
1891 B. 5 bls. 

. kr. 

Flyt kr. 

3897 87 

139 74 
Samtals kr. 4037 61 

100 00 

100 00 

1901 

6
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1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

9 

Fluttar kr. 100 00 

Sjóður í árslok: 
a. Óuppsegjanleg ríkisskuldabrjef 

b. Lán gegn fasteignarveði 

c. Í landsbankanum með sparisjóðskjörum 

d. Í sjóði hjá reikningshaldara 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Reykjavík 12. janúar 1901. 

Magnús Stephensen, 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs W. Fischers 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1900 B, 5. bis.) 

a. innritunarskirteini Ltr. A fol, 373 

b. í landsbankanum með sparisjóðskjörum 

Vextir af innstæðu: 

a. innritunarskírteini 

b. af innstæðu Í landsbankanum 

Útgjöld: 

Styrkur samkvæmt stofnunarskrá sjóðsins 

Borgað fyrir auglýsingar 

Sjóður í árslok: 
a. innritunarskírteini Ltr. A fol. 373 

b. í landsbankanum með sparisjóðskjörum. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Reykjavík 6. jan. 1900. 

kr. 2400 00 

— 500 60 

995 61 

— 42 00 3937 61 

Samtals kr, 4037 61 

årid 1900. 

kr. 20000 00 

— 254 80 920254 80 

kr. 700 00 

— 15 04 715 04 
Samtals kr. 20969 84 

kr. 700 00 

— 10 00 

kr. 20000 00 

— 259 84 90259 84 
Samtals kr. 20969 84 
    

Magnús Stephensen. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld minningarsjóðs Herdísar og Ingileifar Benediktsen árið 1900. 

1. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1900 B, 4—5 bls.): 

a. Óuppsegjanleg ríkisskuldabrjef 

Flyt kr. 

2600 00 

2600 00 

kr.
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Fluttar kr. 2600 00 9 
b. Lán gegn fasteignarveði a . — 38240 00 

c. Í landsbankanum með sparisjóðskjörum . — 3292 40 44132 40 

2. Vextir af höfuðstóli 

a. af óuppsegjanlegum ríkisskuldabrjefum —- 91 00 

b. af lánum gegn fasteignarveði . . . . . — 1548 50 

c. af innstædu i landsbankanum . . . . . — 142 85. 1782 35 

Samtals kr. 45914 75 

Utgjåld : 
Sjóður í árslok: 

á. vuppsegjanleg ríkisskuldabrjef . . . . . kr. 2600 00 

b. Lán gegn fasteignarveði . ... „0... — 38240 00 

c. Í landsbankanum með sparisjóðskjörum . . — 5074 75 

1. 

þa
 

Samtals kr. 45914 75 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Reykjavík 6. jan. 1901. 

Magnús Stephensen. 

Reikningur 10 
minningarsjóðs lektors theol. Sigurðar Melsteðs árið 1900. 

Í útborgunardeild Söfnunarsjóðsins í árslok 1899 sjá Stj.tíð 1899 

B, 10. bls kr. 445,20 

Arsvextir 1900 . . 1781 

A vöxtum í Söfnunarsjóði í ár lok 1900 0 kr. 463,01 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Reykjavík 31. janúar 1901. 

Magnús Stephensen. 

Reikningur 11 
Prestaekknasjóðsins fyrir árið 1899. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar í árslok 1898 (Stj.tíð. 1899, B, bls. 241) kr. 21680 32 

Tillög og gjafir 1899 . . . .…… kr. 231 14 

Arður af sálmabókarútgáfu, 5. Prentun 1898. (fyrsta 

greidsla af 5) . 3 
Vextir tilfallnir å årinu: 

af innritunarskirteini til 11. desbr, 1899 , . — 56 00 

Flyt kr. 370 42 kr. 21680 32 
A,
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Fluttar kr. 370 42 kr. 21680 32 11 
b, af innstæðu í aðaldeild Söfnunarsjóðsins til 

ársloka 1898 . . . . — 509 59 

c, af skuldabrjefum einstakra manna“ "til 11. 

júni 1899. 2... .— 257 12 

d, af innstæðu Í sparisjóði landsbankans til 31. 

desbr. 1899 „0. — 17102 — 1154 15 

kr, 22834 47 

Gjöld: 

1. Uthlutað til prestaekkna á synodus 1899 kr. 700 00 

2. Fyrir prentun á vaxtamiðum — 2 85 

3. Eftirstöðvar við árslok 1899: 

a, innritunarskírteini . . . - 1600 00 

b, innstæða í aðaldeild Söfnunarsjóðsins . —- 12925 00 

c, innstæða í sparisjóði landsbankans . . — 528 04 

d, veðskuldabrjef einstakra manna . . . — 6778 00 

e, ógreiddir vextir . er er 56 00 

f, i peningum hjå undirskrifudum . . 5 — 244 58  — 22131 62 

kr. 22834 47 

Reykjavik 26. juni 1900. 
Hallgr. Sveinsson. 

12 Reikningur 

yfir tekjur og gjåld fiskimannasjóðs Kjalarnesþings árið 1900. 

Tekjur: 

1. Sjóður við ársbyrjun: 

a. veðskuldabrjöf . . 2... Kr. 13231 00 

b. innstæda i sparisjodl  . . 2 2 0 60 32 13290 32 

2. Afhorgun upp f lån kr. 140 00 

3. Vextir: 

a, af skuldabrjefum BR kr. 529 20 

b. sparisjóðsinnstæðu . 2007 12 53 541 73 

Samtals kr. 13972 05 
Gjöld : 

1. Veittur styrkur . kr. 520 00 

2. Til jafnadar moti tekjulid 2. — 140 00 

3. Sjóður við árslok: 

a. veðskuldabrjef kr. 13090 00 

Flyt kr. 13090 00 kr. 660 00
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Fluttar kr. 13090 00 kr. 660 00 12 
b. Sparisjóðsinnstæða . . . . . . 0... — 999 OH 13312 05 

Samtals kr. 13972 05 

Bæjarfógetinn í Reykjavík 16. jan. 1901. 

Halldór Daníelsson. 

Reikningur 13 
styrktarsjóðs skipstjóra og stýrimanna við Faxaflóa árið 1900. 

    

Tekjur: 
1. T sjóði við ársbyrjun .….........,.,0., . kr. 3312 22 
2. Vextir fyrir árið 1899 FNF — 105 63 
3. Arstillög fjelagsmanna eee eee es, — 140 00 
4. Gjafir — 50 00 

Kr. 3607 85 

Gjöld: 
1. Fyrir auglýsingu kr. 3 00 
2. Styrkur veittur — 200 00 
3. Til fyrv. gjaldkera BA 31 26 
4. I sjodi vid årskok 2 3373 59 

Kr. 3607 85 
Reykjavík 8. janúar 1901. 

Pjetur Þórðarson. 

Embættaskipun og sýslana, og lausn. 

b. Embættisskipun. 

ð. Janúar var Brynjólfur skrifari Þorláksson af landshöfðingja settur söngkennari við 
lærða skólann í Reykjavík. 

28. s. m. var Vigfúsi prestaskólakandidat Þórðarsyni samkvæmt kosning safnaðarins af 
landshöfðingja veitt Hjaltastaðarprestakall í Norðurmúlaprófastsdæmi frá fardögum 1901 að 
telja. 

21. febrúar var Eiríki presti Gíslasyni á Staðastað samkvæmt kosning safnaðarins af 
landshöfðingja veitt Prestsbakkaprestakall í Strandaprófastsdæmi frá fardögum 1901 að telja.
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Óveitt embætti m. m. 
Laus sýslan. 

Söngkennslusýslanin við lærða skólann í Reykjavík er laus. Árslaun 600 kr. 

Umsóknir um sýslan þessa, stýlaðar til landshöfðingja, eiga að vera komnar á skrif- 

stofuna innan 31. maí 1901. 

Auglýst laus 22. febr. 1901. 

Laust prestakall. 

Hof á Skagaströnd í Húnavatnsprófastsdæmi (Hofs og Spákonufellssóknir). Metið kr. 

967,01; þar í er fólgið árgjald frá landssjóði, 300 kr., sem greiðist með prestsmötu af Þing- 

eyraklaustursumboði (Stj.tíð. 1887, B. bls. 59,3). 

Veitist frá fardögum 1901. Auglýst 18. janúar. 

Umsóknarfrestur til 8. marz.



Stjórnartíðindi BB. 2. 13 . 1901 

Utkomið í A-deild Stjórnartíðindanna. 
Auglýsing, er fellir úr gildi auglýsing frá stjórnarráði Íslands 5. september 

b. á. um pest í Glasgow o. fl, undirrituð af ráðgjafanum fyrir Ísland 3. desbr. 

1900 (A. nr. 26, bls. 120— 121). 

Auglýsing, er fellir úr gildi auglýsingu frá stjórnarráði Íslands 2. júl 
1900 um pest á Smyrna o. fl, undirrituð af ráðgjafanum fyrir Ísland 12. janúar 

1901 (A. nr. 1, bls. 2—3). 

Opið brjef, er stefnir saman alþingi til reglulegs fundar 1. júlí 1901, und- 

irskrifað af konungi 18. janúar 1901 (A. nr. 2, bls. 4—5.) 

Auglýsing um pest í Smyrna o. fl., undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir Ís- 

land 1. marz 1901 (A. nr. 3, bls. 6—T). 

Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um lán- 14 

tökuleyfi handa Hofsprestakalli í Vopnafirði. — Með brjefi yðar, 12. marz 
dagsettu 11. þ. m., hafið þjer, herra amtmaður, og þjer, herra biskup, sent hing- 

að erindi frá prestinum að Hofi í Vopnafirði, síra Sigurði P. Sivertsen, þar sem 

hann sækir um að mega taka 356 kr. embættislán upp á prestakallið til þess 

að leggja járnþak á staðarhús það, er formaður hans þar byggði árin 1894/95 

Hafið þjer veitt erindi þessu meðmæli yðar og jafnframt lagt það til, að lánið 

yrði veitt úr landssjóði, ef fært væri. 

Útaf þessu skal yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birt- 

ingar, að jeg hjermeð veiti hið umbeðna lántökuleyfi þannig að lánið endurborg- 

ist með jöfnum afborgunum í lengsta lagi á 24 árum samfleytt frá lántökudegi, 

enda sje lánið fengið með svo vægum vaxtakjörum sem unnt er. Jafnframt skal 

það tekið fram, að jeg eigi sje mjer fært að veita lán þetta úr viðlagasjóði. 

Auglýsing 15 
um 13. marz 

breyting å erindisbrjefi handa gjaldkera og reikningshaldara holdsveikraspital 

ans i Laugarnesi, 

Landshöfðinginn yfir Íslandi hefir í dag gjört eptirritaða breyting á er 

indisbrjefi handa gjaldkera og reikningshaldara holdsveikraspitalans í Laugar- 

nesi, dagsettu 10. septbr. 1898. 

Úr 8. gr. er burtu fellt: 

Ákvæðið um að aðalyfirlit yfir efnahag spítalans skuli fylgja ársreikn- 

ingnum (orðin: >„og—d) aðalyfirlit yfir efnahag spítalans). 

Reykjavík, 13. marz 1901. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 
Jón Magnússon. 

1. dag aprílmánaðar 1901. 

Reykjavik — Isafoldarprentsmiðja.
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Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Norðurmúlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 

frá 16. maímán. 1901 til jafnlengdar 1902. 
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dy
 

10. 
11. 

13. 

14. 

22. 
23. 
24. 
25. 

op 
o
r
g
 
ok
 

g 

  

1 hndr. 

1 hndr. 

1 hndr. 

Á. Fríður peningur. 
1kýr, 3 til 8 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 - — . — - 

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

10 — mylkar . . . - — — - 
1 áburðarhestur, taminn, ó til 12 vetra, í 
fardögum A 
1!/s hryssu, á sama aldri . . . hver á 

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

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

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

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

120 álnir einskeptu, 1 al. til ð kv. breiðrar, 
Lalin .........0, 0. Å 

D. Fiskur. 

1 hndr.6 vættir af saltfiski vel verkudum, vættin å 
6 — — harðfiski — — — 

6 — — þyrsklingi— — — 
6 — —ysu, hertri . . . .. — 

  

  

            

Í peningum| Hundrað á | Alin 

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

| 

109 | 17 H10G | 17 | 91 

12 19277 52 | 65 
14 | 91 {89 | 46 | 75 
12 | 49 |) 99 92 | 83 
9 | 37 112 | 44 {| 94 

11 | 83 | 94 | 64-| 79 
8 | 23 | 82 | 30 | 69 

15 | 42 | 75 | 42 | 63 
73 „19 | 33} 81 

» | 63 | 75 | 60 | 63 
» 40 48 » 40 

» | 63 | 45 | 60 I 63 
» | 28 133 | 60 | 28 

| 

» | 38 | 68 | 40 | 57 

1 { 05 {126 » [105 

„| 83 | 99 | 60 | 83 

12 | 43 | 74 | 58 | 62



  

  

  

    

15 

I peningumjHundrað ál Alin 
Kr. | Aur.f Kr. | Aur.f Aur. 

26. — 6 — -— håkarli, hertum . . . — - 8 | 79 1 52 | Y4 | 44 

E. Lýsi. 
27.| 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á > » » » » 
28. — 1 — — — hákarlslýsis 8 — - 1{65{ 24 |'T5j 21 
29. — 1 — — — selslýsis. . 8 — - » » „ » » 

30. — 1 — — — borskalysis 8 — - 1|/28 {19 | 20 | 16 

F. Skinnavara. 
31.( 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á {11 | 1044 { 40 | 37 
32. — 6 —— kýrskinns . . — — - 9 | 89 159 1 34 | 49 
33. — 6 — hrossskinns . . — — - 1|29 143 |'74| 36 
34, — 8. —— sauðskinns,af tvæ- 

vetrum og eldri — — - 6 | 19 49 | 52 f 41 
35. — 12 —— saudskinns, af vet- 

urgömlum og ám — — -f 4150 | 54 » | 45 
36. — 6 —— selskinns. . . — — - » » » » » 

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

G. Ýmislegt. 
38. l1hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 11 | 50 | 69 „| 57 
39. — 40— — —— Óhreinsuðum . — - » ” » » » 
40. — 120 — — fuglafidri . . . . . . 10pund - 7 | 42 | 89 | 04) 74 
41 — 480 — — fjallagrösum . . . .— — - » » » > > 
42, 5 álnir 1 dagsverk um heyannir . . . .. - 2 | 69 » » 54 

43. — llambsfóður „0 4 ' 13 » » | 83 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöld- 

um landaurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu a 93 | 18 | 78 
— B.— í ullu, smjöri og tólg 58 | 204 48 
— C — í ullarlóvöru 98 | »f 82 
— D — í fiski. 63 | 66 | 53 
— E.— í lýsi 21 | 97) 18 
— FH. — í skinnavöru BE öl | 03 { 43 

En meðalverð allra landaura samantalið . . . . . . 585 | 99 | 329 
og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 64| 33| 54       
Skrifstofa Norðurmúlasýslu og Seyðisfjarðarkaupst.ðar 20. des. 1900. 

Jóh. Jóhannesson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi, Reykjavík 13. febr. 1901. 
J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

1901 
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1901 

17 

16 

Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Suðurmúlasýslu 

frá 16. maímánaðar 1901 til jafnlengdar 1902. 
  

Ny 

10. 

12. 
13. 

14. 

op 
X
T
 
o
o
 

co
 

  

1 hndr. 

1 hndr. 

1 hndr. 

    

  

      

i peningum| Hundrað á|Alin 

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

1 kýr.3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard, á 108 | 50 1108 | 50 | 90 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, Í 
fardögum . „0. hver á | 12 | 52 | 75 | 12 | 63 
6 sauðir, 3 til ð vetra, á hausti. — -|15|32| gr 92 | 77 
8  —-  tvævetrir I — - f 12 | 57 1100 | 56 | 84 

— 12 —-  veturgamlir  - — a | 8152 102 | 24 f 85 
8 ær geldar . . ..- 0 — . — -f111/50f92|! » f 77 

10 — mylkar . . — . — -| 7105) 701 50 f 59 
1 åburdarhestur, taminn, ð til 12 vetra, í 
fardögum . 0.0... å j 68 | 50 | 68 | 50 | 57 
11/3: hryssu, å sama aldri . . . hver å | 62 | 44 | 83 | 25 | 69 

B. Ull, smjør og tólg. 
120 pd. af bvitri uliu, vel pveginni, pundid å » | 62 {| 74 | 40 | 62 
120 — af mislitri ullu, vel þveginni — - » | 39 | 46 | 80 | 39 
120 — af smjöri vel verkuðu „ .„ — -| > |67|80 | 40 {67 
120 — at tólg, vel bræddri . . . — -f » | 28 I 33 | 60 | 28 

C. Tóvara af ulla. 
30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi; 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði „oo. 0. pundið á » » ” » » 
60 pör eingirnissckka „parið - » » » „ » 
30 — tvibands-gjaldsokka . . — - » „ » » > 

180 — sjóvetlinga . . . .. — | >» 145) 81 » | 67 
20 eingirnispeysur . . . .. hver å » » » » » 
15 tvibands-gjaldpeysur . . » » » » >» 

120 ålnir gjaldvodarvadmåls, ålnar breids, 
l alin . . NF á | 1 | 27 152 | 40 |127 

120 álnir einskeptu, al. til 5 kv, breiðrar, 
lalin Á 1 | 02 122 | 40 {102 

D. Fiskur. 
1hndr.6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á | 12 |! 98 | 77 | 88 | 65 

6 — — harðfiski — — — - » » » » » 

6 — — byrsklingi — — — - | 13 | 80 | 82 | 80 | 69 
6 — — ysu, hertri , . . — - » ! » » » >    



  

  

  

      

    

17 

í peningum Hundrað á þálin 

Kr. | Aur.| Kr. | AurJAur. 

26. — 6 — — hákarli, hertum — 8 | 40 {50 | 40 { 42 

E. Lýsi. 

271 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis S pottar á » » » > » 

28. — 1 — — — hákarlslýsis 8 1 | 63 I 24 | 45 | 20 

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

30. — 1 — — — þorskalýsis 8 — 113219 80f 16 

F. Skinnavara. 

31/4 Ihndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á {| 11 | 96 { 47 í 84 | 40 

32. — 6 — kýrskinns — - | 10 | 50 63 | » | 52 

33. — 6 —— hrossskinns. . — — - 8 | 36 i 50 | 16 I 42 

34. — 8. —— saudskinns,af tvæ- 
vetrum og eldri 8 | 56 | 68 | 48 | 57 

35. — 12. —— sauðskinns, af vet- 
urgömlum ogám — 5 | 54 | 66 | 48 1 55 

36. — 6 - — selskinns . . .— — - » » » » » 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert å | » | 22 å 52 | 80 | 44 

G. Ýmislegt. | 
38.| 1 hndr. 6pd.af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 11 | 48 { 68 | 58 | 57 

39. — 40 — — — — åhreinsudum . — - » | > » » » 

40. — 120 — — fuglafidri 10 pund á | 10 33 fiz3 | 96 1103 

41. — 480 — — fjallagrösum — — » » » » » 

424 5 ålnir 1 dagsverk um beyannir. 21 71 Å 65 | 04 | 54 
43. — lambsfóður 4 | 20 100 | 80 | 84 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin Í fyrtöldum 

landaurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu a 88 | 07 | 73 

B. — í ullu, smjöri og tólg 58 | 80 t 49 

—  C. — í ullartóvöru 118 | 60 | 99 

— D. - í fiski 10 | 36 | 59 

— EF. — í lýsi : 99 | 12 | 18 

— F. — í skinnatöru. 58 í 13 48 

En meðalverð allra landaura samantalið 416 | 08 1346 

og skipt med 6 synir: 

Medalverd allra medalverda 69/35 [58 

Skrifstofu Sudurm Eskifirdi 8. 

A. V. Tulinius. 

ulasyslu, janúar 1901. 

Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi, Reykjavík 1 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

3. febr, 1901. 

1901 
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1901 

18 

18 

Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Austurskaptafellssýslu 

frá 16. maímánaðar 1901 til jafnlengdar 1902. 

  

md
 

ny
 

oO
 

10. 
11, 
12 
13 

14. 

22. 

94. 
25. 

A
 

0
5
 

  

1 hndr. 

1 hndr. 

1 hndr. 

A. Fríður peningur: 
1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lemdar, í 

fardögum . . hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á á hausti — 
8 —  tvævetrir me 

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

10 — mylkar , . . 00 — - 
1 áburðarhestur, tamian, 5 til 12 vetra, i 
fardögum eee st 

1!/s hryssu, å sama aldri. . | . hver - 

B. UM. smjör og tólg: 
120 pd. af hvítri uilu, vel þveginni, pundið á 
120 — af mislitri ulla, vel þveginni — - 
120 — af smjöri, vel verkuðu . . — - 
120 — af tólg, vel bræddri . . .—- 

C. Tóvara af ullu: 
#0 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 — sjóv etlinga RA — 
20 — eingirnispeysur . . . . hver 
15 tvíbands-gjaldpeysur 

120 álnir gjaidvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 
lain ... á 

120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðar, 
alin . . . . . Á 

D. Fiskur: 
6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 
6 — — harðfiski — — — 
6  —- — þyrsklingi — — - 
6 — — ýsu hertri . . . - 

  

  

  

i peningnm Hundrað á Álin 

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

86 | 80 { 86 | 80 | 72 

9 | ið 154 | 181 46 
10 | 30 {61 | 80 {51 
8221 65 | T6 | 55 
51 101 68 | 40 | 57 
8 | 20 I 65 | 60 | 55 
5 | 54 {55 | 40 | 46 

64 | 20 { 64 | 20 | 58 
49 | 60 | 66 | 13 | 55 

> | 56 {67 | 20 | 56 
» | 34 I 40 | 80 | 34 
» | 54 I 64 | 80 I 54 
> { 19 | 22 | 80 | 19 

       



26. 

  

19 

1 hndr. 6 vættir af hákarli, hertum  vætttin á 

E. Lýsi: 

pund á 

1 hndr, 1 tunna (120 pt.) hvallýsis 8 pottar á 
— 1 — — — hákarlslýsis. 8 
— 1 — — — sellýsis . . 8 
— 1 — — — þorskalýsis. 8 

F.  Skinnavara: 
1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . .„ 10 

— 6 —— kýrkinns 28 
— 6 — -- hrosskinns . .. — 
— 8 — — saudskinns af tvæ 

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

urgömlum og ám — 

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

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

— 40 — —- —-— óhreinsuðum. 
— 120 — — furglafiðri. 
—— 480 — -- fjallagrösum . „ . — 

ð álnir Í dagsverk um heyannir 
— Í lambsfóður 

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

Eftir A. eða á fríðu . . 
— B.— í ullu, smjöri og tólg 
— CC. — í ullartóvöru 
— D.— í fiski 
— E.— í lýsi 

— F, — á skinnavöru 

10 pund - 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skipt með 3, sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

Skrifstofa Skaptafellssýslu 31. des. 1900. 
Guðl. Guðmundsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með 

Reykjavík 13. dag febrúarmán. 1901, 

J Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

  

  

    
    

Hundrað álí peningumlAlin 

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

> > » » » 

» » > > » 

11 | 70 f 46 | 80 I 39 
9 | 75 | 58 | 50 f 49 
7 | 33 | 43 | 98 I 37 

4 | 56 | 36 | 48 | 30 

3 | 07 | 36 | 84 I 31 
1183 143 | 98}3 
» | 16 | 38 | 40 | 32 

10 » | 60 > 50 
» » » » » 

9 | 67 |116 | 04 | 97 

2 | 50 > > | 50 
3 57 » » | 71 

65 | 43 | 55 
48 „90 1 

35 | 57 I 36 

"157, 90 1132 

52| 63144   
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1901 

19 

20 

Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Vesturskaptafellssýslu 

frá 16. maímánaðar 1901 til jafnlengdar 1902. 

  

þu
 

10. 
11. 
12. 
13. 

o 
a
m
m
e
 

gr
 

w 

  

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

október tilnóvembermánaðarloka, í fard. á 
-- 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lemdar, í 

fardösum . . . …. hver á 
— 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti — 

— 8 — tvævetrir . - — — 
— 12 — veturgamlir  - — — 

— 8 ær geldar oe mr — 
— ér mylkar =... — — - 
— 1 áburðarhestur, taminn, ð til 12 vetra, í 

fardögum . . FE} 
— 11/3 hryssu, å sama aldri „0... hver- 

B. UW, smjör og tólg: 
l hndr. 120 pd. af hvítri 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 . . .. parið á 
— 80 — tvíbandsgjaldsokka . . — 
— 180 — sjóvetlinga . . . .. — 
— 20 — eingirnispeysur . . . hver 
— 15 tvíbands-gjaldpeysur . .. — 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

lalin . . eg . å 

— 120 ålnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breidar, 
alin . . . 0 0... år 

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

— 6 — — harðfiski—. — — 

— 6 —  — þyrsklingi — — 
— 6 — K— ýsu hertri 

i peningum Hundrað álAlin   

  

          

= Aur. Fer í Aur ÍAur. 

70 Í 70 | 71 | 59 

7 | 57 | 45 | 42 | 38 
8 | 71/4 52 | 26 Å 44 
7 O7TÅ 56 | 56 | 47 
5 | 89 | 64 | 66 | 54 
6 | 84 {54 | 72 | 46 
5 | » 50 | » 42 

| 
56 | 29 | 56 | 29 | 47 
43 | 57 | 58 | 09 | 48 

» | 45 454 | > | 45 
» | 33 | 39 | 60 I 33 
» | 44 1 52 | 80 | 44 
» | 25 30 » 25 

» Ð Ð > Ð 

» » » Ð »



26.| 1 hndr. 5 vættir af hákarli, hertum vættin á 

E. Lýsi. 
211 1 hndr. Í tunna (120 pt.) hvallýsis 8 pottar á 
28. — 1 — — — hákarlslýsis 8 — - 
29. — 1 —  — — sellýsis S 
30. —. 1 — — — þorskalýsis. 8 — 

F. Skinnavara. 
ål. 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á 
32. — 6 — kýrskinns — — - 
33. — 6 —- hrosskinns — — 
34. — 8 —-- sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri — — 
35. — 12 —— saudskinns, af vet- 

urgömlum og ám — 
30. — 6 —— selskinns Lom 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einl. hvert á 

G. Ýmislegt. 
38.| 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 
39. — 40 — — ——  óhreinsuðum —- 
40. — 120 — — fuglatiðri . 10 pund á 
41. — 480 — — fjallagrösum — — - 
42.| 5 álnir 1 dagsverk um hevannir 
43. — 1 lambsfóður.   

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

Eftir 

21 

A. eða í fríðu . . . 
B. — á ullu. smjöri og tólg 
C. — í ullartóvöru 
D. — í fiski 

E. — í lýsi 
FH. — í skinnavöru 

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

Meðalverð alira meðalverða . . 

Skrifstofa Skaptafellssyslu 31. des. 1900. 
Guðl. Guðmnndsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi, Reykjavík 25. dag febrúarmán 1901. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

  

  

    
        

Í peningum|Hundrað ál Alin 

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

10 | 36 $ 41 | 44 35 

8 18 }49 | 08} 41 
6 | 2% å 37 | 62 31 

4 | 49 {35 | 982 30 

2 | 69 132} 28 27 

» 15 {| 36 » 30 

2 | 25 » » 45 
3 | 04 » » 61 

56 | 53 AT 

44 | 10 37 

38 | 72 32 

139 | 35 116 

4645 139 

1901 

19



1901 22 

20 Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjasýslu 

frá 16. maímán. 1901 til jafnlengdar 1902, 
  

  

  

  

Í peningum| Hundrað á Í Alin 

Kr. | Aur | Kr. | Aur.J aur. 
Á. Fríður peningur. 

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

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardögum |, BR hver á 10 » {| 60 1 > {50 

3. — 6 saudir, 3 til ó vetra, á hausti .  — - f 15 » | 90 » si 
4. — 8  — tvævetrir - — — 11 » | 88 » | 73 
5 — 12 —  veturgamlir om 7 | 50 | 90 » | 75 
6. — 8&8ærgeldar, . . . - — — 9 » | 72 » | 60 
7. — 10 — mylkar „ — — - 6 1 50 | 65 | » | 54 
8 — 1 áburðarhestur, taminn, ó til 12 vetra, í 

fardögum … … eu. » » » » » 

9. — 1/3 hryssu, å sama aldri hver å » » » » » 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á » | 42 | 50 | 40 42 
11. — 120 — af mislitri uliu, velþveginni — - » "| 32 | 38 | 40 | 32 
12. — 120 — af smjöri, vel verkuðu . . — - „ | 55 | 66 „ | 55 

13. — 120 — af tólg, vel bræddri . . . — - » | 32 | 38 | 40 32 

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

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundið á » » » » 2 

— 60 pår eingirnissokkar. . . . parid - > > » » » 
15. — 30 — tvibands-gjaldsokka … — - » » » » » 

16. — 180 — sjovetling za . . . — - > » » » 

17. — 20 eingirnispeysur hver - » » » > 
18. — 15 tvíbands-gja ildpeysur . — - s > » » » 
19. —- 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs. 
20. 1 alin re es... Å » » » » » 

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

D. Fiskur. 
22. 1 hndr.6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 13 | 25 | 79 | 50 { 66 
23. — 6 — — harðfiski — — — - > » » » » 

24. — 6 — — þyrsklingi— — — - 9 » | 54 » | 45 
25. — 6 — —ysu, hertri . . . .. — - 8 » 48 » ! 40          



  

  

  

    
  

23 

I peningumjHundrað á Alin 

Kr. | Aur.| Kr. | Aur4Aur. 

26. — 6 — -—- hákarli, hertum . . . — - » » » » » 

E. Lýsi. 
27. 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á > » » » » 
28. — 1 — — — hákarlslýsis 8 — - » » » » » 

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

30 — 1 — —… — hborskalysis 8 — - 1125118) 751 16 

F. Skinnavara. 

31.| 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á 8 |501}84/ >{ 28 

32. — 6 —— kýrskinns . . — — - , » » > „ 

33. — 6 — — hrossskinns . . — — - » » » » » 

34. — 8 —— sauðskinns,af tvæ- 
vetrum og eldri — — - 7 » | 56 » | 47 

35. — 12 —— saudskinns, af vet- 
urgömlum og ám — — - 4 | 50 | 54 > | 45 

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

37 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á > | 27 | 64 | 80 | 54 

G. Ýmislegt. 
38.1 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á > > > » > 

39. — 40—. — ——  Óhreinsuðum . — i - » » » » » 

40. — 120 — — fuglafidri . . . . . . 10pund - 7 | 50 I 90 » 15 

41. — 480 -- — fjallagrösum . . . .— — - » > » » » 

421 5 álnir 1 dagsverk um heyannir . . ... - 2 | 50 » » | 50 

43. — 1 lambsfóður 2... - 4 » » » | 80 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöld- 

um landaurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu 0 Tí | 50 | 65 

— OB. — í ullu, smjöri og tólg 48 | 30 | 40 

— CC. — í ullarlóvöru > » » 

— D — í fiski 60 | 50 | 50 

— E. — í lýsi 18 | 75 16 

—. FH. — í skinnavöru 53 | 76 4 45 

En medalverd allra landaura samantalid 958 | 81 1216 

og skipt med 5 synir: 

Medalverd allra medalverda 51 | 76| 43 

Skrifstofn Vestmannaeyjasyslu 20. nóv. 1900. 
Magnús Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

  
Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi, Reykjavík 18. febr. 1901. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson, 

    

1901 

20



1901 

21 

24 

Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 

frá 16. maímánaðar 1901 til jafnlengdar 1902. 
  

þa
 

dy
 

22, 

94. 
25. 

op
 
P
A
R
 0
 

  

  

  

      

Í peningum| Hundrað ålAlin 

Kr. | Aur. | Kr. | Aur. þAur. 
A. Fríður peningur. | 

1hndr. 1 kýr.3 til8 vetra, sem beri frá miðjum októ | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard, á 79 | 70 | 79 | 70 | 66 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i 
fardögum . . . hver á | 7129 | 43 | t4|36 

— 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti. — -|10|05 | 60 30 { 50 
— 8 —  tvævetrir 700. -f 71761) 62 | 08 | 52 
— 12  — veturgamlir - ro Oo— 5 | 42 | 65 | 04 f 54 
— 8ærgeldar . . . . - 0 re T | 22 1 57 | 76 | 48 
— lo — mylkar . . — .. — -ÅåÅ 5125152 | 50 f 44 
— 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í 

tardögum  . 0... á | 60 | 30 | 60 | 30 | 50 
— 1!/s hryssu, á sama aldri „ . . hver á | 47 | 90 | 63 | 87 | 53 

B. Ull, smjör og. tólg. 
1 hndr. 120 pd. af hvítri uliu, vel þveginni, pundið á | > | 48 | 57 | 60 | 48 

— 120 — af mistitri ullu, velþveginni — „| » | 32 | 38 | 40 | 32 
— 120 — af smjöri vel verkuðu . . — - > |51 |61 | 2051 
— 120 — af tólg, vel bræddri . . . — - » | 28 | 33 | 60 | 28 

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

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

— 60 pör eingirnissckka „0. parið - > » » » » 
— 30 — tvibands-gjaldsokka . . — - » » » » » 
— 180 — sjovetlinga een. — - » » » » » 

20 eingirnispeysur ., . . .. hver å = > > > > 
— 16 tvíbands-gjaldpeysur . . . — - > > » » » 
— 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, ålnar breids, 

1 alin . . . . . . . . . . å » » » » » 

— 120 ålnir einskeptu, 1 al. til 5 kv, breidrar, | 
1 alin . . eee. dr „| » » » » 

D. Fiskur. 
1 hndr.6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á | 12 ! 31 | 73 í 86 | 62 

— 6 —- — harðfiski — — — - > > > > | > — 6 — — þyrsklingi— — — - > > » > | > 
— 6 — — ýsu, herti. — - 2 > > » Í >    



26. 

27. 
28. 
29. 
30. 

  

25 

— 6 — — hákarli, hertum . . . — - 

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

—  — — hákarlslýsis 8 — - 
— — — selslýsis . 8. — - 
—  — — þorskalýsis 8 — - þe

 
þ
r
 fr

 

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

— 6 —— kýrskinns . 2. — — - 
— 6 — hrossskinns. . — — - 
— 8. —— saudskinns,af tvæ- 

vetrum og eldri --  — 
— 12 —— saudskinns, af vet- 

urgåomlum ogåm —  — 

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

G. Ýmislegt. 
1hndr. Gpd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 

— 40 —— ——— óhreinsuðum . — - 

— 120 — fuglafiðri  . . . . . 10pundá 
— 480 — — fjallagrösum — — 

ð álnir 1 dagsverk um beyannir. . . . 
— 1 lambsfóður 

1 

  

  

  
  

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum 

landaurum verður: 

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

GC. — í ullartótöru 

D. -- á fiski 

E. — í lýsi 

F. — á skinnavöru. 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða   

  

    

Í peningumf Hundrað .á |Alin 

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

> Ð > » Ð 

» » » > Ð 

» Ð Ð » » 

» » » » » 

11 | 25 I 45 » I 37 

9147) 56 | 82 | 47 

8 | 09 | 48 534 | 40 
| | 

51 »Å 4001 » | 33 

| | 

8 „136! > {80 
» » » | » Ð 

» | 29 1 52 | 80 { 44 

| | 
| | 

2 08 „|. 41 

3 | » » | » 60 

| 

60 | 59 | 50 
47 | TO | 40 

73 í 86 I 62 

46 | óð 39 

228 | 68 |191 

| 
57 | 17 las 

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 19. des. 1900. 

Magnús Torfason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi, Reykjavík 13. febr. 1901. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

1901 

21



1901 

22 

26 

Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Arnessýslu 

frá 16. maímánaðar 1901 til jafnlengdar 1902. 

  

D
D
 
…
 

m
m
 

10 
11. 
12 
13 

14. 

O
 

(9
 

OU
 
Ha

 
0
9
 

  

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

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lemdar, í 
fardögum …. „hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á á hausti — - 
— 8 —  tvævetrir orm — 
— 12 — veturgamlir 0 — 
-- Sær geldar . . . .- — — 
— i0 — mylkar . . — — 
— 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í 

fardögum FA 
— 11/3 hryssu, å sama aldri. „0. hver 

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. 50 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 — eingirnispeysur . . . . hver 
— 15 tvíbands-gjaldpeysur . . . — - 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

lain .. HR . á 
— 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðar, 

alin . …… . . . á 

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

— 6 — — harðfiski — — — - 
— 6. — — byrsklingi — — 
— 6 — — Ýsu hertri . . . - 

  

  

  
  
      

Í peningum|Hundrað álAlin 

Kr. {| Aur| Kr. | AurKr. 

91 | 87 {91 | 87 ft 

g|i7|55 oð 46 
13 { 43 | 80 | 58 | 67 
10 | 30 | 82 | 40 | 69 

A VR 
g|77|78 | 16 | 65 
6 | 62 | 66 | 201 55 

64 | 40 | 64 | 40 | 54 
47 | 27 | 63 | 03 | 53 

„|45|54| > | 45 
» | 34 | 40 | 80 | 34 
»|55166| » 155 
» | 29 | 34 | 80 | 29 

» | 30154] » | 45 

13 | 57) 81 | 42 | 68 

11 | 751 70! 50 | 59  
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Hundrað áli peningum|Alin 

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

26.| 1 hndr. 6 vættir af hákarli, hertum . vætttin á » » » „Í > 

E£. Lýsi: 
21. 1 hndr. 1 tunna (120 pt) hval sis 8 pottar á > » » » å » 
28. — 1 — - hákarlslýsis. 8 —- - > » > » Å » 

29. — 1 — — — söllsis 8 2 | 29 | 34 | 35 {29 
30. — 1 — — — þorskalýsis. 8 — - 1 | 59 | 23 { 85 120 

F.  Skinnavara: 
31.| 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á {| 12 | 07 | 48 | 28} 40 
32. — 6 — — kyrkinns um, 9 | 79 | 58 | 74 å 49 
33. — 6 -- hrosskinns mr" 8 | 6Y | 52 | 14 I 43 
34. — 8 — — saudskinns af tvæ 

vetrum og eldri — — - 5 | 55 {44 {| 40 437 
30. — 12 — — sauðskinns, af vet- 

urgömlum og ám — — - 4 | 17 | 50 | 04 få 42 
36. — 6 — — selskinns . . . 0 - » » » » 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit. hvert á | > | 24 | 57 | 60 } 48 

G. Ýmislegt: 
38.| 1 bndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á » » » „ > 
39 — 40 — —- ——  óÓhreinsuðum. sr > „ „ > > 
40. — 120 -- — fuglafiðri. . „ . . 10 pund- » „ » » » 

41. — 480 — —-fjalagrösum . . . — — - „ „ » » » 
421 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir . . . ... 2 | 52 „ > þ 50 
43. — llambsfóður „2. 3 | 69 » » Hf 74 

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

Eftir A. eða í fríðu . 74 | 19} 62 
— B.— á ulla, smjöri og tólg 48 | 904 41 
— C.— í ullartóvöru 54 » | 45 
— D— í fiski 75 { 96 | 63 
— K— í lýsi 29 | 104 24 
— F.— á skinnavöru 51 | 87 4 43 

En meðalverð allra landaura samantalið 334) 02 1278 
og skipt með 6, sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 55! 67146 
Skrifstofa Árnessýslu 31. des. 1900. 

Sigurður Olafsson. 
Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer með 

Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi Reykjavík 23. dag tebrúarmán. 1901. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

1901 

22
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Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu og Reykjavíkurkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1901 til jafnlengdar 1902. 

  

Í peningum Hundrað ål Alin 

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

1 hndr, 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 
oktobertilnåvembermånadarloka, i fard. å | 99 | 23 1 99 | 23 I 83 

Fm
 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lemdar, i 

fardögum . . . ..... hver á {11 1121 66 | 72 Í 56 
3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti — - | 15 | 07 90 | 42 {75 

4. — 8 — tvævetrir . -  — — - |11 | 67 {93 | 36 {78 
5. — 12 — veturgamlir -  — — - 8 | 42 f101 | 04 þ 84 
6. — 8 ær geldar re em or — - {11 | 21 $ 89 | 68 #75 

7. — Ið— mylkar ...-0 — — - 1 | 56 # 76 | 60 1 63 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, ó til 12 vetra, i | | 

fardögum | 61 | 25 {61 | 25 | 51 
9. — 11/8 hryssu, å sama aldri . „ . . hver. | 45 | 54 | 60 | 12151 

B. UW, smjör og tólg: 
10. 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á > | 49 {68 | 80 4 49 
11. -- 120 — af mislitri wlu, vel þveginni— - » | 88 {45 | 60 338 
12. — 120 — af smjöri, vel verkuðu . . — - „| 61} 73 | 20 { 61 
13. — 120— at tólg, vel bræddri . . . — - » | 32 | 35 | 40 | 32 

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

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði FR pundið á „15 » » » 

15. — 60 pår eingirnissokka . . . . parid å » » » » » 
16 — 30 — tvíbandsgjaldsokka FA — - » » » » » 

17. — 180 — sjovetlinga . . . .. — - » | 36 | 64 | 80 | 54 
18. — 20 — eingirnispeysur . . . hver - » » » » „ 
19. — 15 tvíbands-gjaldpeysur …. — - » » » » » 
20. — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åluar breids, 

Í ali ., 8.8.5... å 1 | 06 {127 | 20 4106 
21. — 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðar, 

alin | > | 86 103 | 20 186 

D. Fiskur: 
22. 1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á | 14 | 31 { 85 | 86 { 72 
23. — 6 — — harðfiski—. — — - » » » » > 

24. — 6 —  —- þyrsklingi — —  - {11 | 64 { 69 | 84 {58 
25. — 6 — … —ysu hertri . . . ,.. - f1lli 14) 66 | 84 ] 56            



26. 

21. 
28. 
29, 

30. 

38 
39. 
40. 
41 
42. 
43.   

1 hndr. 5 vættir af hákarli, hertum 

E. Lýsi. 
1 bndr. 1 tunna (120 pt.) hvallýsis 

— 1 — — — hákarlslýsis 
— 1 —  — — sellýsis 
— 1 — — þorskalýsis . 

EF. Skinnavara. 
1 hndr. 4 fjordungar nautskinns 

— 6 —— kyrskinns 
— 6 —— hrosskinns . . 
— 8 —— sauðskinns, af tvæ- 

vetrum og eldri 

— 12 —— saudskinns, af vet- 

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

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

— 40 — — —— óhreinsuðum 
— 120 — — fuglatiðri 
— 480 — fjallagrösum 

ð álnir 1 dagsverk um heyannir 
—- 1 lambsfóður 

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

Eptir A. eða í fríðu 

  

29 

B. — í ullu. smjöri og tólg 
— 0. — í ullartóvöru . 
— D. — í fiski 
— ÆE. — í lýsi 

— FH. — í skinnavöru 

vættin á 

S pottar á 
8 
5 

oo
 

| i 

10 pund å 

hvert å 

10 pund å 

En medalverd allra landaura samantalid . 

og skipt med 6, synir: 

Medalverd alira medalverda . . 
Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu 22. jan. 1901. 

Páll Einarsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hiermeð. 

Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi, Reykjavík 18. dag febrúarmán. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

  

  
    

Í peningunf Hundrað áf Alin 

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

| 

1 '51 3 22 | 65 19 

10 | 83 1 43 | 32 36 

9 | 56 F.5T | 36 48 

8 78 f 52 | 68 44 

6 23} 49 g4| 42 

4 | 80 f 57 | 60 48 

s„ 284 67 | 20 56 

| 

» | » » » » 

tls3lo3 96 | 78 
» | » » » » 

2168} > » | 54 
4 | 10 » » 82 

82 | > 68 

54 | >» 45 

98 40 82 

Tá | 18 62 

22 | 65 19 

dd | 67 46 

385 | 90 | 322 

64 32 I 54 

1901. 

1901 

23



1901 30 

24 Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Borgarfjarðarsýslu 

frá 16. maímán. 1901 til jafnlengdar 1902. 
  

Í peningum Hundrað á | Alin 

Kr. | Åur | Kr. | Aur.| aur. 
  

  Á. Fríður peningur. 
1.| I hndr. 1 kýr, 8til8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í tard. á . | 94 | 23 |94 | 23 {79 
2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í | 

farddbgum , . . . .. .., hver å 10 | 53 | 63 18 { 53 

3. — 6 sauðir, 3 til ó vetra, á hausti. — - f14|40) 86, 40 1 72 
4. — 8  — tvævetrir - — mm - 11177494 161 78 
5. — 12. — veturgamlir - a 8 | 23 | 98 | 76 | 82 
6. — Sær geldar . . . . - — — 9 | 68 {| 77 | 44 | 65 
7. — 10 — mylkar . - — orm - 6 | 58 | 65 | 80 | 55 
8 — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í | 

fardåégum . . oe eee 59 | 63 ; 59 63 I 30 
9. — 1!/s hry ssu, á sama aldri . 2. hver á | 46 | 80 | 62 | 40 {52 

B. Uli, smjör og tólg. | 
10. 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á » | 46 | 55 | 20 | 46 

  

    11. — 120 af mislifri ullu, vel þveginni — - » | 32 | 38 | 40 | 32 
12. — 120 af smjåri, vel verkudu ., . — - » | DT | 68 | 40 I 57 
13. — 120 — at tólg, vel bræddri . . . — - » | 30 | 36 » | 3 

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

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | | 
skreppa 44 prædi . . . . . pundid å » » „| > , 

— 60 pör eingirnissokkar. FA parið - > | » » | > » 

15. 30 — tvíbands- Sjaldsokka . ' — … …- » | » » | » » 

16. — 180 — sjóvetlinga …… … — - » | » » | xx» » 

17. — 20 eingirnispeysur . . . .. hver - » | » „Í > » 
18. — 15 tvibands-gjaldpeysur . . — »10 0» >. »f » 
19. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs. | | 

20. lalin . . á | 1 | a7 (140 40 |i17 
21. — 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 

lalin . .....,,,,, å |»! 89 106: go | 89 

D. Fiskur. | 

|         22.| 1 hndr.6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á | 12 | 50 | 75 > | 62 
23. — 6 —  — harðfiski — — — - » | > » > > 

24. — 6 — — þyrsklingi— — - |þ11 98 |71 gg | 60 
25. — 6 — — ýsu, herti . . . . — - 711144) 68 64! 57
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26. — 6 — -— hákarli, hertum . . . — - 

E. Lýsi. 
271 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á 
28 — 1 — — — hákarlslýsis 8 — - 
29. — 1 — — — selslýsis. 8 — 
30 — 1 —  — — þorskalýsis 8 — - 

F. Skinnavara. 
81. 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund å 
32. — 6 —— kyrskinns — — - 
33. — 6 —— hrossskinns . — — 
34. 8 — sauðskinns,af tvæ- 

vetrum og eldri — — 

3ð. — 12 —— saudskinns, af vet- 
urgömlum og ám — — 

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

G. Ýmislegt. 
38.1 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 
39 — 40— — —— óhreinsuðum — - 
40. — 120 — — fuglafiðri. 10 pund - 
41 480 -—- — fjallagrösum — 
42| 5 álmir 1 dagsverk um hevannir 
43. — 1 lambsfóður - 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri 

um landaurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu . 

— B. í ullu, smjöri og tólg 
— CC -— í llartóvöru 
— D. — á fiski 

— E. — il ysi 

—- FH. á skinnavöru AR 

En me eðal verð allra landaura samantalið 

og skipt með o sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

Skrifstofu Myra-og Borgarfjarðarsýslu 

Sigurður Þórðarson. 

alin 

  

  

  
  

or 
21. 

    

I peningum|Hundrað ál Alin 
Kr. | Aur.J Kr. | Aur4 Aur. 

Ð Ð » » » 

» » » » » 

| 

| 
12 | 67 150 68) 42 
10 | 40 162 40) 52 
8173152 138) 44 

6 | 23 | 49 | 84) 42 

4 | 78 | 57 | 36 48 

» | 26162140 4 52 

2140) » | » | 48 
4 I » » » 80 

í fyrtöld. 

18 > | 65 
49 | 50 | ál 

123 | 60 { 103 
11 | 84 { 60 

55 84 47 

878 | 78 | 316 

15) 76| 63 

des. 1900. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

  
Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi, Reykjavík 13. febr. 1901. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson, 

  

1901 

24



1901 

25 
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Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

frá 16. maímánaðar 1901 til jafnlengdar 1902. 

  

þe
 

Lo
 

22. 
23. 
24, 
25. 

D
r
 

00
 

  

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

októbertilnóvembermánaðarloka, í fard. á 
-- 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lemdar, í 

fardögum . . . . . . . . hver á 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti — 

— 8 — tvævetrir | - — — 
— 12 — veturgamlir -  — — 

- 8 ær geldar oe em mm 
— 10 — mylkar … - — - 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 182 vetra, í 

fardögum BN 
— Í!(shryssu, á sama aldri . . . . hver- 

a 

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

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

C. 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 á 
— 30 —  tvíbandsgjaldsokka . — 
— 180 — sjóvetlinga . . . .. — 
— 20 — eingirnispeysur . . . hver 
— 15 tvibands-gjaldpeysur . . . — 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

1 alin Á 
— 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðar, 

lalin Á 

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

— 6 — — harðfiski—  — — 
— 6 — —- þyrsklingi — — - 
— 6 — —ýsuhertri „ . 

  

    

Í peningumlHundrað álAlin 

Kr. | Aur.| Kr. |! Aur fAur. 

89 „lg9' „ft 74 

1029 {61 74} 51 
15 | 89 {95 34 | 79 
12 14f97 12 | gi 

8 14197 68) 81 
9 79878 32) 65 
70 »Å70 „log 

60 43 | 60 43 | 530 
48 | » 64 | » 53 

! | 

| | 

> 46 55 20 46 

» 361443 | 20 f 36 
» | 56 j 67 | 20 | 46 
» 130) 36 » f 30 

! | 

| | 

» | 28150 | 40 | 42 

5 62 | sa | 30 | 70 

11 33 159 | 60 1133 

» | 88 H05 | 60 | 88 

9 87 VU 30 22) 49 
12 122720 72) 61 
131 7478 42) 65 
12 1434 74 | 58 å 62  



26. 

27. 
28. 
29, 
30. 

31. 
32, 
33. 
34. 

35. 

36. 
37. 

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

33 

— 6 — — hákarli hertum . . . — - 

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

— 1 — — — hákarlslýsis 8 — - 
— I —  — — selslysis . 8 — - 
— 1 — — — horskalysis 8 — - 

F. Skinnavara. 
I hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á 

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

vetrum og eldri -— — 

— 12. —— saudskinns, af vet- 
urgåomlum og åm — — - 

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

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

— 40 —— —— óhreinsuðum — - 

— 120 — — fuglafiðri . 10 pund å 
— 480 —— fjallagråsum . . . .— — 

5 álnir 1 dagsverk um heyannir. . . ...- 
1 lambsfóður 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum 

landaurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu SN 
B. — í ullu, smjöri og tólg 

C.. — á ullartóvöru 
D. = á fiski 
EB. — í lýsi 
F. — á skinnaröru. 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 27. 

Sigurður Þórðarson. 

  

  
nm 

i 

    

Í peningum| Hundrað á |álin 
Kr.  Aur4 Kr. | Aur.JAur. 

| | 

| 

1 75 |26 25 | 22 

12 50f50' » | 42 
11" 58 I 69 | 48 I 58 

10 20161 208 51 

5 90 | 47 | 20 | 39 

3 67 | 44 04|37 
10 76|64 50 | 54 

„ 24 ST 60 48 

10 67164 02|53 

T 6t 92 04 | 77 

2 17 » » DD 

4 tl > >180 

19 29 166 

50 40 | 42 
gg „97 | 83 
71 23 BY 

26 25 | 22 

56 29 | 47 

383 í 43 |319 

63 | 9015: 

des. 1900 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi, Reykjavík 13. febr. 1901. 

J. Havsteen, Hailgr. Sveinsson. 

1901 

25



1901 

26 

34 

Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssyslu 

frá 16. maímánaðar 1901 til jafnlengdar 1902, 
  

[s
am
 

10. 
11. 
12. 
1“ 
ie 

14. 

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

22. 
23. 

25, 

> 
D. 

  

  

  

I peningum| Hundrad åfAlin 

Kr. | Aur.| Kr. | Aur. þAur. 
Á. Fríður peningur. 

1 hndr. 1 kýr.3til8 vetra, sem beri frá miðjum októ | 
ber til nåvembermånadarloka, i fard, á 83 09 | 83 09 | 69 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i 
farddbdgum . ....0.0. 0... hver å f 10 | 67 | 64 02 | 53 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti. — -f 14162187 72 | 73 
— 8 —  tvævetrir 11:87 |90 96 | 76 
— 12 —- veturgamlir - — — - 8 |) 17198 04 I 82 
— Særgeldar . . . . - — — -f 10156) 84 1 481 70 
— 10 — mylkar ...-0 0. — -f 6198169 80 f 58 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 

tardögum Á | 57 | 55 { 57 | 55 | 48 
—  1'/s hryssu, á sama aldri . . . hver á {46 | 45 |61 93 | 52 

B. UW, smjör og tólg. | 
1 hndr. 120 pd. af hvitri uliu. vel þveginni, pundið á „48 {57 60 | 48 

— 120 — af mislitri uilu. vei þveginni — - » 835 142 » | 35 
— 120 — af smjåri vel verkudu . . — - » | 57 | 68 | 40 f 57 
— 120 — af tålg, vel bræddri , . . "| » 34) 40 | 80 | 34 

C. Tóvara af ullu. 
I hndr. 30 pd. hespugarus, 3 til 6 hespur í pundi; 

haldi hver bespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . „2. pundið á > » > » » 

— 60 pår eingirrissckka FEE parið - > » » » » 
— 30 — tvíbandsejaldsokka . — . > > > » » 
— 180 — sjovetlinga . . . . . - » » » » » 

20 eingirnispeysur . . . .. hver å » „ > > > 
— 15 tvibands-gjaldpeysur . - > » » » „ 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 
1 alin . . . . . . . . å » » » » » 

— 120 ålnir einskeptu, 1 al. til åd kv, brejdrar, 
1 alin . . . . . . . . . . . å » » » » » 

D. Fiskur. 
1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á | 11 07 | 66 42 155 

— 6 — — hardfiski — — — - ”» | » » » » 

— 6 — — byrsklingi — — — -f 11 35168) 10) 57 
— 6 — — ysu, hertri , . . — -f 10 5063. » | 52      



27 
28. 
29. 
30. 

36. 
37. 

38. 
39 
40. 
41. 
42. 
43.   

1 hndr, 6 vættir af håkarli, hertum . vætttin á 

EH. Lýsi: 
tunna (120 pt) hvailýsis . 8 pottar á 

- — — hákarlslýsis. 8 — - 

—- — —— sellysis 3 .… d — 

— — þorskalýsis. 8 — 

F.. Skinnavara: 

1 hudr, 4 fjordungar nautskinns . , 10 pund á 
— 6 — — kýrkinns A — 
- 6 — -- hrosskinns orm 

— 8 — — saudskinns af tvæ- 

vetrum og eldri —- — - 

— 12 — — saudskinns, af vet 

urgömlum og án ——- — - 
— 6 — — selskinns „ - — 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit. hvert á 

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

— 40 — — ——  Óhreinsuðum. - - 
— 120 —— — fur lafidri . 10 pund - 

— 480 — — fjallagråsum . . . — — - 
ð álnir 1 dagsverk um heyannir 

— 1 lambsfóður 

  

  

  
  

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

Eptir A. eða í fríðu 
B. 

S
A
 

í ullu, smjöri og tólg 
— á ullartóvöru . 

— á fiski 
— í lýsi 

— á skinnavöru 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skipt með o, sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða     

Hundrað álí peningum|Alin 

Kr. | Aur Kr. | Aurf Kr. 

11 56 1 23 401 19 

1125118. 754% 16 

| 
13 | 13 | 52 | 52 f 44 
11 420 | 67 | 20 | 56 
10 | 04 | 60 | 24 { 50 

| | 
8 | 13 | 65 | 04 { 54 

6 #1 | 74 | 52 | 62 
12 | 54 | 75 | 24 | 63 

» | 24 | ST, 60) 48 

| | 

10'2%| > | > 

6 57 » » » 

2 i 96 » » » 

4 45 » » » 

71 51 | 65 
52 | 20 | 43 

65 | 84) 55 
21 (07 417 

64 62 {54 

281, 24 1234 

56. 2547 
1901. Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, Stykkishólmi 5. janúar 

Sæm. Halldórsson (settur). 
Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð 

Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi, Reykjavík 23. dag tebrúarmán. 1901. 

J Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

1901 

26



1901 

27 

36 

Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Dalasýslu 

frá 16. maímánaðar 1901 til. jafnlengdar 1902. 

  

bo
 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

B
R
 

  

1 hndr. 

1 hndr, 

1 hndr. 

1 hndr. 

A. Fríður peningur: 
1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, Í fard. á 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lemdar, í 

fardögum BA „0... hver á 

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

S — tvævetrir 0 mm — 
12 —  veturgamlir - — — 

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

1 áburðarhestur, taminn, ó til 12 vetra, Í 
fardögum FR 

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

B. Ut. smjör og tólg: 
120 pd. af hvítri utlu, vel þveginni, pundið á 
120 — af míslitri ullu, vel þveginni — - 
120 — af smjöri, vel verkuðu . .— - 
120 — af tólg, vel bræddri . . .—- 

C. Tóvara af ullu: 
30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi. 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði, . pundið á 
60 pör eingirnissokka . . . . parið - 
30 — tvíbandsgja ldsokka —- - 

180 — sjóvetlinga a — - 
20 — eingirnispeysur . . . . hver 
15 tvibands-gjaldpeysur . . . — - 

120 álnir Sjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 
lain. . FR . á 

120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðar, 
alin . 4 . . . á 

D. Fiskur: 
6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 
6 — — harðfiski — — — - 
6  —- — þyrsklingi — — 

6 — — Ýsu hertri — — - 

  

  

  

  

Í peningum|Hundrað á|Alin 

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

| | 
82 | 14 82 | 14 68 

11 | 43 | 68 | 58 | 57 
13 | 90 | 83 | 40 | 69 
11 | 07 | 88 | 56 | 74 

7 | 64 91 | 68 76 

9 | 86 | 78 | 88 | 66 

6 | 43 64 | 30 54 
| i 

BY | » 1 57 » | 47 

44 | 86 59 | 81 | 50 

| 

» | 48 | 57 ' 60 48 

» | 35 142 | > 35 

> 18 36 » | 30 

1 | 08 f.29 | 60 1108 

» | » » | » » 

i 

» » , | > ;    



37 1901 

í peningumlHundrað álAlin 27 

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

  

26.| 1 hndr. 5 vættir af hákarli, hertum . vættin á » » » » » 

E. Lýsi. 
21. 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvallýsis 8 pottar á > » » » » 
28, — 1 — — — hákarlslýsis 8 — - » » » » » 

29. — I — — — sellýsis 5 - 1 | 23 å 18 | 45 15 
30. — 1 — — --- þorskalýsis . 8 — » » » | » » 

F. Skinnavara, 
3LÅ 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á þ 12 | > {48 > | 40 
32. — 6 — kýrskinns . . — — - 9 | 40 {56 | 40 { 47 
33 — 6 —- hrosskinns — — - T | 60 4 45 | 60} 38 
34. — 8 —-- sauðskinns, af tvæ- 

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

urgömlum og ám = = - 5 » | 60 > 30 
36. — 6 —— selskinns . .. 0. & » I 48 > 40 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einl. . hvert á „> „21 $ 50 | 40 | 42 

G. Ýmislegt. 
38.| 1 hndr. 6 pd af æðardún, vel breinsuðum, pundiðál 9 | 83 {58 98 | 49   39. — 40 — — — --- óhreinsuðum . —- - » » > | » » 

40. — 120 — — fuglatiðri . . . . 10 pund å „1 > „Í » » 
41 — 480 — — fjallagrösum . . .— — - » > » » » 
42.| ð álnir 1 dagsverk um heyannir , .„ . . . - 2 | 66 » > | 53       43. — I lambsfóður . 3 | 93 „> 79 

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

      

Eptir A. eða á fríðu 2 2 1 1] "4 | 93 | 62 
— B. — í ullu. smjöri og tólg . . . 5 | 70 i 42 
— CC. — é ullartdvoru . . . . . . 12 60 í 108 
— D. — í fiski . . . . . . . » | » » 

— Ek il 1 18 | 45 | 15 
— FH. — í skinnavöru . . . . . 50 | 91 { 42 

En meðalverð allra landaura samantalið . . . 324 | 59 | 269 
og skipt med 5, synir:     Medalverd alira medalverda . . . 1641/92 I 54 

Skrifstofu Dalasyslu 22, jan, 1901. 
Bjørn Bjarnarson 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi, Reykjavík 6. dag marzmán. 1901. 

J. Havsteen.  Hallgr. Sveinsson.



1901 

28 

38 

Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Bardastrandarsyslu 

frá 16, maímán. 1901 til jafnlengdar 1902. 
  

þa
 

11. 
12. 

14 

22. 
23. 
24. 
25. 

o 
m
a
n
k
e
 

W 

  

  

  

  

        

Í peningum| Hundrað á | Alin 

Kr. {| Aur | Kr. | Aur.4 aur. 

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

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. á „„ 1105 > 1105 » | 87 
— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í | 

fardögum „ . . . 2... hver á 13 | 15 | 78 | 90 {66 

— 6 sauðir, 3 til ð vetra, á hausti. — - 17; 57 {105 | 42 | 88 
— 8 —  tvævetrir - — — - Å 13) 89 4111 | 12 f 93 
— 12  —  veturgamlir - — . — …- 10 | 35 {124 | 20 1103 
— Særgeldar. . 2. — 12 | 94 |103 | 52 | 86 
— 10 — mylkar — om > 8 | 35 f 83 | 50 | 70 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, Í | 

fardågum . .. eee eee 62 | » 62), » | 52 
— 1!/s hryssu, á sama aldri . . . hver á | 53 | 33 f 71 | 11 | 59 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á » | 49 | 58 | 80 | 49 

— 120 af mislitri ullu, vel þveginni — - » | 3 40 | 80 å 34 

— 120 — af smjöri, vel verkudu . . — - » | 64 | 76 | 80 | 64 
—… 120 — af tålg, vel bræddri . . . — - » | 38 | 45 | 60 | 38 

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

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 

skreppa 44 þræði . . . . . pundið á > » » » » 
— 60 pår eingirnissokkar. . . parid - » » > » » 

— 30 — tvibands-gjaldsokka . ' — - » » » » » 

— 180 — sjóvetlinga . . . .. — - » | 26 | 46 | 80 | 39 
— 20 eingirnispeysur . . . .. hver - » » » » » 

— 15 tvíbands-gjaldpeysur . — - » » » > 

—- 1820 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs. 
lalin . .......... Å 1 | 33 {159 | 60 {133 

— 120 álnir einskeptu, 1 al. til ó kv. breidrar, | 
1 alin . . á » » » » » 

D. Fiskur. 
1 hndr.6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á | 14 | 10 | 84 | 60 | 70 

— 6 —  — harðfiski — — — - > > » » » 

— 6 — — byrsklingi — — — - 11 | 15 | 66 | 90 1 56 
— 6 — —ygsu, hertri . . . . . — - 91951 59: 70" 50  



  

39 

26. — 6 — -— hákarli, hertum . . . — 

E. Lýsi. 
27.| 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á 
28. — 1 — — — hákarlslýsis 8 — - 
99, — 1 — — — selslysis. 8. — 
30. — 1 — — — hborskalysis 8 — 

F. Skinnavara. 
31. 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á 
32. — 6 —— kýrskinns . . — — - 
33. — 6 —— hrossskinns . . — — 

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

35. — 12. —— saudskinns, af vet- 
urgömlum og ám — — 

36. — 6 —— selskinns . . 2. — — - 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert å 

G. Ýmislegt. 
38. 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 
39, — 40—- — ——… dhreinswwum . — - 
40. — 120 — — fuglafidri ... . . . . 10pund - 
41. — 480 — — fjallagråsum . . . .— — - 
42| 5 álnir Í dagsverk um heyannir 
43. — 1 lambsfóður 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin 

um landaurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu 
B. — í ulla, smjöri og tólg 

— 0. — í ullarlóvöru . 
— D.— í fiski. 

— E. — á lýsi . 

— FH. — í skinnavöru 

En meðalverð allra landaura samantali ð 

og skipt með 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða 

Skrifstofu Barðastrandarsýslu 27. des. 

Halldór Bjarnason. 

  

  

      

      

I peningum|Hundrað áf Alin 

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

Ð » » » » 

1144121 | 60 18 

13 (1852 | 52 | 44 
10 (97 | 65 ' 82 | 55 
9 > 54 » 45 

8 | 31166 481 55 

T | 22 | 86 | 64 12 
11} 44 | 68 | 64 | 57 

> 23 55 | 20 46 

111 »f66 „| 55 

7 33|87|9%| 73 

í | 42 » » 48 
| 68 » » 94 

í fyrtöld- 

93 | 86 18 
öð | 50 { 46 

103 | 20 {| 86 
70 | 40 | 59 
21 | 60 18 
64 | 19 53 

408 | 75 | 340 

68, 12| 57 
1900. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stiptsyfirvöldin yfir Islandi, Reykjavík 13. febr. 1901. 

J. Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

1901 

28



1901 40 

29 Vorðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1901 til jafnlengdar 1902. 

  

i peningum|Hundrað åfAlin 

"Kr. | Aurf Kr. | Aur|Kr.. 
A. Fríður peningur: | I 

lå 1 hndr, 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 
október tilnóvembermánaðarloka, í fard. á {107 | 86 1107 | 86 | 90 

    

  

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lemdar, í 
fardögum …… .…. …. . hverå MV 14125785) 50) 71 

3 — 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti — - $ 18 | 93 {113 | 58 þ 95 
4 — 8 —  tvævetrir A — - {14 | 93 4119 | 44 1100 
5 — 12 — veturgamlir 0 orme — - #10 82 1129 | 84 1108 
6 -- Særgeldar . . . .- 0 — — - 114 | 64 117; 12 |98 
7 — i0 — mylkar |, . . — — - 8 | 86 | 88 | 60] 74 
8 — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 

fardögum |, . FA - | 66 | O% | 66 | OT | 55 
9 — 1!/shryssu, á sama aldri. . . . hver- 57 | 11 | 76 | 15 | 63 

B. UW. smjör og tólg: 
10.| 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á » | 45 | 54 » | 45 
11. — 120 — af mislitri ullu, vel þveginni — - » | 35 { 42 » | 35 
12. — 120 — af smjöri, vel verkuðu . .—- > | 64 | 76 | 80 | 64 
13 — 120 — af tólg, vel bræddri . . .— - » | 36 | 43 | 20 | 36 

C. Tóvara af ullu: 
14.) 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi. | > » > » | » 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 

  skreppa 44 þræði. . . . . . pundid å | 
— 60 pör eingirnissokka . . . . parid - > » » | »f » 

15. — 30 — tvíbandsgjaldsokka . . =. » » „| sl 
16. — 180 — sjóvetlinga . . . — - » | 49 I 88 | 20 | 73 
17. — 20 — eingirnispeysur . . . . hver - „Í > > > | > 
18. — 15 tvíbands-gjaldpeysur . . — » » » > | > 
19. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, > > » „> Í > 

20. lain, . . å 1 | 22 1,46 | 40 {122 
— 120 ålnir einskeptu, 1 al. til ð kv. breiðar, 

21. alin . . . . á » 92 110 | 40 | 92 

D. Fiskur: 
221 1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á | 18 54 | 81 | 24 | 68 
23. — 6. — — harðfiski — — — - (14 6287 | 72 | 73 
24. — 6. — — þyrsklingi — — - | 10) 57 | 63 | 42 | 53 
25. — 6 —… — Ýsu hertri — — -f10 92165' 52] 55          



41 1901 

Í peningum Hundrað á|Alin 29 

Kr. | Aurd Kr. {| Aur.jAur. 

| 
| 

26. — 6 — — hákarli, hertum . ... — - > » » | » > 

  

  

E. Lýsi. 
271 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis . 8 pottar á „| > > „ > 
28. — 1 — — — hákarlslýsis 8 — - 1167425 051 21 
29, — 1 — — — selslýsis 8 — - „1 > » » » 

30. — 1 — — — bþorskalýsis 8 — -f 1137420 55 | 17 

F. Skinnavara. 

31| Ihndr. 4 fjórðungar nautskinns , . 10 pund å | 11 | 69 I 46 16 | 39 
32. — 6 — kýrskinns . .„ — — - 10 }58 {63 |48 {53 
33. — 6 —— hrossskinns. . — — - 9 04 154 | 24 | 45 

34. — 8 —- sauðskinns,af tvæ- | | 
vetrum og eldri — — - 8 69 | 69 52 | 58 

35. — 12. —— saudskinns, af vet- 
urgömlumogám — — - T 54 190 | 48 | 75 

36. — 6 — — selskinns . . . — — - » | » » | » » 

37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á „129 152 | 80 | 44 

G. Ýmislegt. 
38.| 1 hndr. Gpd.af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 10 ' 29 {61 64 {öl     39. — 40 —— ——— óhreinsuðum . — - > > ” » 

40. — 120 — -- fuglafidri . . . . . 10pund å 7190494 80 79 
41. — 480 —— fjallagrösum . . . .— — - » | » » » » 
421 > álnir 1 dagsverk um heyannir. . . ..….- 2 5 » » | ol 
43. — 1 lambsfóður 5 1 41 » » {108 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum 

landaurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu RERU 100 46 | 84 
- BB. — í ullu, smjöri og tólg . en ö4 ' > {4ð 
— CC. — á ullartótöru BR 115 | > {96 
— Dk | 14 | 47 | 62 
— E. — í lýsi AN 22 801 19 
—  F, — í skimnatöru. . 62 | 88 f 52 

En medalverd allra landaura samantalid . . . . .. 1429 | 61 1358 
og skipt med 6 synir:     Medalverd allra medalverda BA 71 | 60 60 

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu og bæjarfógeta á Ísafirði 27. des. 1900. 

H. Hafstein. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð, 

Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi, Reykjavík 13. febr. 1901. 

J. Havsteen. Hailgr. Sveinsson.



1901 

30 

42 

Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Strandasýslu 

frá 16. maímánaðar 1901 til jafnlengdar 1902. 

  

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

22. 
23. 
24,   

Í peningum 

"Kr. | Aur. 
A. Fríður peningur: 

1 hndr. í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október ttilnóvembermánaðarloka, í fard. á |100 (71 

-- 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lemdar, í | 
fardögum . ....... hverå | 13 | 14 

- 6 sauðir, 3 til ó vetra, á hausti — 16 | 10 
— 8 -— tvævetrir | - — —-- 13 | 07 
— 12 — veturgamlir -  — — 10 | 07 
— 8 ær geldar FEER — 12 | 29 

10— mylkar . . . — — - 8 | 79 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í | 

fardögum 2 | 64 29 

— 11/3 hryssu, á sama aldri . hver - 53 86 

B. UW, smjör og tólg: 
1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á » | 52 

— 120 — af mislitri ullu, vel þveginni — » | 36 

—  120— af smjåri, vel verkudu . .— » | B7 
— 120— at tólg, vel bræddri » | 30 

C. Tovara af ullu: 
I hndr, 30 pd hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi; 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . pundid å „ > 

— 60 pör eingirnissokka . 2... parið á » » 
— 30 — tvíbandsgjaldsokka . . — » » 
— 180 —" sjovetlinga . . . .. — » » 
— 20 — eingirnispeysur . ., .. hver » » 
— 15 tvibands-gjaldpeysur . — - „1 > 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar: breiðs, | 

1 alin ou eu... Å 1 | 33 
— 120 ålnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breidar, 

1 alin å » | 85 

D. Fiskur: | 
1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkudum, vættin å" | 12 '50 

— 6 — — harðfiski—. - — » | » 

— 6 —  — byrsklingi — — - 11 | 57 
— 6 — — ysu hertri - , , . . . . - f 10. 40 

Hundrað álálin 

Kr. { Aur fAur. 
  

    

100 | 71 

78 | 84 
96 | 60 

104 | 56 
120 | 84 
98 | 32 
87 | 90 

64 | 29 
71 | 81 

| 
| 

62 | 40 
43 | 20 
68 | 40 
36 | > 

| 
| 

| 
» | » 

159 | 60 

102 | > 
| 
| 

| 
75 | > 

69 | 42 
62 | 40   

52 
36 
LT 
30 

52
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26] 1 hndr. 6 vættir af hákarli, hertum „ vætttin 

E. Lýsi: 

á 

27| 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvailýsis . 8 pottar á 
28 — 1 — — — hákarlslýsis. 8 — - 
29. — 1 — — — sellýsis 8 
30. — 1 — -—- — þorskalýsis. 8 — 

F.  Skinnavara: 
31.| 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á 
32. — 6 — — kyrkinns Lo. mmm 
33. — 6 — -- hrosskinns — — 
34 — 8 — — saudskinns af tvæ 

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

urgömlum og ám — — 

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

G. Ýmislegt: 
38. 1 hndr. 6 pd, 2 af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á   39 — 40 — — —-— 'óhreinsuðum —  …- 
40) - 120 — fug lafidri . 10 pund - 
41. - 480 — fjallagrösum > . . — — 

421 5 álnir 1 dagsverk um heyannir 
43. — í lambsfóður 

  

      

    
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum land- 

aurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu 
B. — á ullu, smjöri og tólg 

— CC. — á ullartóvöru . 
— D.— í fiski 
— E.— í lýsi 

— F.— í skinnavöru 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skipt með 6, sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

Skrifstofu Strandasýslu, 3. janúar 1901. 
Marino Hafstein. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð 

  
  

Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi, Reykjavík 23. dag febrúarmán. 1901. 

J Havsteen. Hallgr. Sveinsson. 

Hundrað ál peningum|Alin 

Kr. | Aur.| Kr | AurJKr. 
| 

| 

| 
| 

1 | 62 | 24 30 | 20 
1 | 60 24 | » i 20 

13 | 64 | 54 | 56 1 45 

11 | 36 168 | 164 57 

9 | 43 I 56 | 58 fj 47 

T | 50 I 60 > | 50 

6 | 60 I 79 | 20 | 66 

16 | 29 1 97 | 74 å 81 

» | 26 | 62 | 40 I 52 

11 | 43 | 68 ; 58 & 57 

6| 72180164) 67 

2 | 40 » » I 48 

5 | » > » 100 

| 
91 54 | 76 
52 | 50 { 44 

130 | 80 {109 

68 | 94 {57 

94 | 15 J 20 

68 | 38 (57 

436 31 1568 

72.72160   

1901 

30



1901 

31 

44 

Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. maímánaðar 1901 til jafnlengdar 1902, 

  

þa
n 

LS
 

10. 
11. 
12. 
1“ 
ið. 

14. 

yr 
2 

b
a
s
 

  

1 hndr. 

1hndr. 

1 hndr. 

  

  

    
  

I peningum Hundrað á(Alin 

Kr. | Aur. | Kr. | Aur. |áur. 
Á. Fríður peningur. 

1 kyr. 3 til 8 vetra,sem beri frá miðjum októ | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard, á 87 | 50} 87 | 50 73 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardögum . . „hver á { 11 | 67 | 70} 02 {58 
6 sauðir, 8 til 5 vetra, á hausti.  — - I 15 | 93 | 95 | 58 | 80 
8  —-  tvævetrir 2-00 0  - ] 12 4 52 HO0O | 16 | 83 

— 12) —  veturgamlir -  — . — „| 8156 |102 | 72 f 86 
8 ær geldar . . . . - — . — -f10186) 86 | 88 | 72 

— 10 — mylkar . . — . — -f 7170177 » | 64 
1 áburðarhestur, taminn, ö til 12 vetra, í 
furdögum . . 0... df 61173161 73) 51 

/s hry ssu, á sama aldri „ . . hver á | 5065 | 61 | 53 | 56 

B. Ull, smjör og tólg. 
120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á » | 54 | 64 | 80 | 54 
120 — af mislitri ullu, velþveginni — - > | 35 | 42 » | 35 
120 — af smjöri vel verkuðu . . — - » | 35 4 66 | > | 55 
120 — af tålg, vel bræddri . . . — - » | 25 | 30 » | 25 

C. Tóvara af ullu. | 
30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi; | 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | 
skreppa 44 prædi . . … … pundið á » » > > > 
60 pör eingirnissckk a „0. parið - > » » » » 
30 — tvibands-gjaldsokka . . — > » > > » 

180 — sjovetlinga . . . .. — - > > > > > 
20 eingirnispeysur . . . .. hver å > » » > > 

16 tvíbands-gjaldpeysur . .. — - > > > > > 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 

1 alin . . FA 1 | 07 {128 | 40 {107 
120 álnir einskeptu, 1 al. til ókv. breiðrar, 

lalin .......0.,.,, åÅ » | 77192 140) 77 

D. Fiskur. 
1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á | 10 | 36 | 62 | 16 { 52 

6 — — harðfiski — — — -f 11 | 87 4 71 | 22 {59 
6 — — byrsklingi — — — - » » » » » 

» Ð »   6 — —ysu, hertri , . . — - „>    
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I peningum Hundrað åf Alin 
Kr. Aur.f Kr. | Aur.f Aur. 

26. 1 hndr. 5 vættir af hákarli, hertum . vættin á 8 | öl {49 ' 86 | 42 

Kk. Lýsi. | | 
214 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvallysis . 8 pottar å „Í > > » > 
28. — 1 — — — hákarlslýsis 8 — - » | » » » » 
29, — 1 — — — sellýsis . . 8 = - 1|45 1 21 75 18 
30. — 1 — — — þorskalýsis . 8 — - > | » > » » 

| | 
| i 

F.. Skinnavara. | 
öl 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á | 10 (43{41 72} 35 
32. — 6 —- kýrskinns 0 9 | > þöd > | 45 
33. — 6 —— hrosskinns , 6 (97 41. 82 35 
34. — 8 —-- sauðskinns, af tvæ. | | 

vetrum og eldri mu mm 5 | 50 { 44 > 37 
35. — 12 —— saudskinns, af vet- | | 

urgömlum og ám — - 4 | 34 4 52 (08 | 43 
36. — 6 —— selskinns . . 100 10 | » i 60 „| 50 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einl. , hvert á > 124 {57 | 60} 48 

| 

G. Ýmislegt. | 
ö8.| 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundiðáf 11 { 12 { 66 72 I 56 
39. — 40 — — ——  óhreinsuðum — - „1 > » » » 
40. — 120 — — fuglafiðri , . . , 10 pund å „| > > » » 
41. — 480 — — fjallagrösum oe gem mm «er „| > > » » 
42. 5 ålnir 1 dagsverk um hevannir oe, 2 | 20 » » | 44 

43. — llambsfóður . 2 SS 3 83 » » 77 

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

| 
Eptir Á. eða í fríðu . . 83 | 24 | 69 
— B. — í ullu. smjöri og tólg 50 | 709 42 
— CC. — í ullartóvöru 110 40; 92 
— D. — í fiski 61 08} 51 
— E. — í lýsi 21 75% 18 
— FF. — í skinnavöru 50 | 174 42 | i 

En medalverd alfra landaura samantalid . 377 | 34 1314 
og skipt med 6, synir: | 

Medalverd alira medalverda . 62 89? 32 
Skrifstofu Húnavatnssýslu 3. jan. 1901. 

Gísli Ísleifsson. 
Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hiermeð. 

Stiptsyfirvöldin yfir Islandi, Reykjavík 13. dag febr.mán. 1901. 
J. Havsteen.  Hallgr. Sveinsson. 

1901 

31



1901 46 

Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Skagafjarðarsýslu 

frá 16. maímán. 1901 til jafnlengdar 1902. 
  

by 
> 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

16. 
17 
18. 
19, 
20. 
21. 

99. 

94. 
25, 

B
R
 

0 

  

1 hndr. 

1 hndr. 

1 hndr. 

I hndr. 

Á. Fríður peningur. 
1 kýr,3til 8 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 

6 sauðir, 3 til ó vetra, á hausti. — 

8 — tvævetrir - — — … 
12. — veturgamlir - — — 

Sær geldar . . . - — , - 
10 — mylkar . . - — - 

1 áburðarhestur, taminn, ó tii 12 vetra, Í 
fardögum . een es 
11/3 hryssu, á 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 — 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 eingirnissokkar. . . . parið - 
30 — tvíbands-gjaldsokka . * — - 

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

120 ålnir gjaldvodarvadmåls, ålnar breids. 
lalin . .....0....…. å 

120 ålnir einskeptu, 1 al. til 3 kv, breidrar, 
lalin . ...8.0...,.0.,. Å 

D. Fiskur. 
6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á 
6 — — harðfiski — — — - 
6 — — þyrsklingi— — — - 
6 — — ýsu, hertri „2... — - 

  

  

          

Í peningum| Hundrað á | Alin 

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

| | 89 | 08 | 89 | 08 | 74 

11 49 |68 94 | 57 
14 | 65 | 87) 90 | 73 
12 ' 06 | 96 ' 48 | 80 

7 | 91 | 94 | 92 | 79 
11 | 38 | 91 | 04 f 76 
Tleti Tel 7olt 6 

7114671 461 60 
37 123476 31 | 64 

FE 
| | 

„155 |66 > | 55 
>» | 36 | 43 | 20 f 36 
» | 58 | 69 | 60 f 58 
» | 28 | 33 | 60 | 28 

| 

| 

» > » | Ð Ð 

» » » | » » 

» Bl 15 30 13 

„| 24| 43 | 20 | 36 

1 | 08 |129 | 60 {108 

» | 89 1106 | 80 I 89 

10 | 53 | 63 | 18 f 53 
11 | 75 | 70 | 50 f 59 
10 | 69 f 64 | 14 f 53 
10 37162 22 ' sg
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Í peningum Hundrað á Alin 

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

26. — 6 — — hákarli, hertum — - 8 „ {48 > | 40 

| 
E. Lýsi. | 

21.| 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis 8 pottar å » » ”» | » » 
28. — 1 —… … —  — håkarlslysis 8 — - 1072425 | 80) 21 
29, — | — — — selslýsis 8 —— - » » » | » > 

30. — 1 — — — borskalýsis 8 — - » » » » » 

F.. Skinnavara. | 
31.| Ihndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á | 14 | 05 56 | 20 7 
32, — 6 —— kýrskinns — — -|11!21 {67 | 26 |56 
3ð. 6 —— hrossskinns. — —  -f 91 12 f 534 | 72 I 46 
34. — 8 —- sauðskinns,af tvæ- | 

vetrum og eldri —— 6 | 92 {55 | 36 | 46 
35 — 12. —— saudskinns, af vet- | | 

urgömlum og ám — 5 | 61 #67 í 32 | 56 
36. — 6 — — selskinns . — — - » » » » » 

37 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit. hvert á | > 24 f 57 | 60 | 48 

G. Ymislegt. 
38 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 10 84 1 65 | 04 | 354 
39. — 40 —— ——  óÓhreinsuðum „ — - „> » » » 
40. — 120 — - fuglafidri „ lIOpundá {| 6 254 75| > | 62 
41. — 480 ——- — fjallagrösum . — — „| > » » ” 
42) 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir., . . . ..- 2 1 44 » » | 49 
43. 1 lambsfóður . . . .. eg ge A | » » » | 80 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum 

landaurum verður: 
| 

Eptir A. eða á fríðu a 83 | 20 | 69 
- 3. — á ullu, smjöri og tólg 53 10 { 44 
— CC. — á ullartótöru 73 | 72 | 61 
— D. -- í fiski 6i | 61 | 51 
— FE. — í lýsi 25 | 8021 
— FF. — í skinnatöru. 59 | T4 | 50 

En medalverd allra landaura samantalid Di | 17 {296 
og skipt med 6 synir: | 

Medalverd allra medalverda 359' 53 149 

Skrifstofu Skagafjardsyslu 22. des. 1900. 

Eggert Briem 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjermed. 

Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi, Reykjavík 13. febr. 1901. 

J. Havsteen. Hailgr. Sveinsson, 

1901 

32



1901 

33 

48 

Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Eyjafjarðarsýstu- og Akureyrarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1901 til jafnlengdar 1902. 

  

2 
ð. 

5. 
6. 

o 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

  

  

I peningumfHundrad álAlin 

Kr. ! Aur. | Kr. | Aur ÍAur. 

Á. Fríður peningur: | | 
1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frå midjum | | 

október tilnóvembermánaðarloka, í fard.á | 93 70093) 70 78 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lemdar, í | 

fardögum . . .„ . hverå f 11 25 {67 50 Í 56 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti — - 4 | 37 | 86 | 224 73 

— 8 — tvævetrir . - — — - 2 40 {99 | 20} 83 
— 12 — veturgamlir - — — - 8 0296 24) 80 
— Særgeldar . .- — — - |10'82 {86 | 56} 72 

10— mylkar . . - — - 1 251 72 501 60 
— "1 áburðarhestur, taminn, ð til 12 vetra, í | 

fardögum .  . 20208... ÅR 75 > {| Tó > { 62 
— 1t/(s hryssu, á sama aldri „0. hver. { 64 800 86 40% 72 

B. UW, smjör og tólg: 

I hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á > CÓT 168 | 40 | 57 
-— 120 — af mislitri ullu, vel pveginni — - » | 38 { 45 | 60} 38 
— 120 — af smjöri, vel verkuðu . .— - > {583 | 63 | 60 | 53 

120 — at tólg, vel bræddri . . . — - » | 270 32 40 97 | | 

C. Tóvara af ullu: 
I hndr. 30 pd hespugarns, 3 til 6 hespur í pundis; 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | 
skreppa 44 prædi . . . . . pundid å „ > > » » 

—… 60 pår eingirnissokka . . . . parid å > > „| > > 
— 30 —- tvíbandsgjaldsokka „ — - » | 56 { 16 | 804 14 
— 180 — sjóvetlinga. . . .. — - | > 3155, sol 46 

20 — eingirnispeysur . .„ . hver - „5 > > » 
15 tvibands-gjaldpeysur . . . — » » » » » 

— 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, ainar breiðs, | | 

lalin ,. . á | > 97 H16 40f 97 
— 120 ålnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breidar, | 

Í alin . … . . . . . ……. … „á > > » » » 

D. Fiskur: | 
1 hndr. 6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á | 11 61 { 69 66 Í 58 

— 6 — — harðfiski— — — 12 251 73 50 61 
— 6 — —- þyrsklingi —— — - | 9 80158, 80f 49 
— 6 —  — ysuhertri . ,. .., 8. - 81909 53 | 40 ] 45      
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l peningum|Hundrað áj Alin 

Kr. | Aurf Kr. | Aur4Aur. 

26. — 6 — -- hákarli, hertum . . . — -| 8 18149 08) 41 

E. Lýsa. 
27.| 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis 8 pottar á » | » „1 > » 
28. 1  —  — — hákarlslýsis 8 — - 1) 76426) 40 1 22 
29, — 1 — — — selslysis . 8 — - » » » | » » 

30 — 1 — — — horskalysis 8 — - 1 | 37 { 20 | öð 17 

F. Skinnavara. | 
31.I 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á {14 81 {57 241 48 
32. — 6 —— kýrskinns . . — — -þ12 29173 321 61 
33. — 6 —— hrossskinns . . —  — -}10 04 { 60. 24{ 50 
34. — 8 —— sauðskinns af tvæ 

vetrum og eldri — — - > „ » » » 
35, — 12. —— saudskinns, af vet- 

urgömlum og ám — — - 5 38 i 64 56 54 
36. 6 —— selskinns . . . — — - » » » » » 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á » | 23 | 55 | 20 f 46 

G. Ýmislegt. 
38. 1 hndr. G6pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á » » » » » 
39. — 40— — ——- óhreinsuðum . - - » » » » » 
40. — 120 — — fuglafidri . . . . . . lOpuyd-f 6 307 %5 60 f. 63 
41. 480 — — fjallagrösum . . . . — — - » » » » » 

421 5 álnir Í dagsverk um hevånnir , . . .. - 2 55 » » ðl 
43. — 1 lambsfóður - 398 » » 80 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöld 

um landaurum verður: 

Eptir á . eða í fríðu a 84 | 81 71 
B. — á ullu, smjöri og tólg ð2 0 50 {.44 

— CC. — í ullarlóvöru 63 » 52 
— D.— í fiski 60 89 f 51 
— E. — í lýsi . 23 47} 20 
— F, — í skinnavöru . 62 12 532 

En medalverd allra landaura samantalid 346 79 | 990 

og skipt med 6 synir: 

Medalverd allra medalverda 57 80! 48 

Skrifstofu Eyjafjardarsyslu, Akureyri 8. januar 1901. 

Kl. Jønsson. 

Framanritud verdlagsskrå staðfestist hjermeð. 

Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi, Reykjavík 18. febr. 1901. 

J. Havsteen, Hallgr. Sveinsson, 
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50 

Verðlagsskrá 

sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýsla. 

frá 16. maímánaðar 1901 til jafnlengdar 1902. 

  

A
 

10 
11. 
12 

14. 

15. 

16 
17. 
18 
19 
20 

21, 

22 
23. 
24. 
25.   

1 hndr. 

1 hndr, 

1 hndr. 

1 hndr. 

  

Í peningum|Handrað álAlin 

Kr  Aur| Kr. | Aurf Kr. 
A. Fríður peningur: 

1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á {97 | 57 1 97 "57 I 81 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lemdar, í | 

fardögum >... hver á { 12 | 65 | 75 | 90 { 63 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti —- = {15 | 50 | 93 »f 77 
8 — tvævetrir . — mm 13 | 26 {106 ' 08 | 88 

12. — veturgamlir orm — - 8 | 70 {104 | 40 { 87 
S ær geldar . … - — - 111 38 {91 04 {76 
0 — mylkar . . .- — - 7071177 10 | 64 

1 áburðarhestur, taminn, d til 12 vetra, í | 
fardögum |, . es - Å 853 | 88 | 83 " 88 | 70 

- 
17/3 hryssu, å sama aldri, . . . hver - (0 27 

B.. Ul. smjør og tólg: 
120 pd. af hvitri utlu, vel þveginni, pundið á » | D7 
120 — af mislitri ullu, vel bveginni — - » | 38 
120 — af smjöri, vel verkuðu  . . — - „ | 54 
120 — af tólg, vel bræddri „ . „—- > | 24 

GC. Tóvara af ullu: 
30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi. „1 > 
baldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði, . . pundið á 
60 pör eingirnissokka . . . . parið - » » 
30 — tvibandsgjaldsokka . . - - » | 56 

180 — sjóvetliiga  . . . ..0 - » 25 
20 — eingirnispeysur . „hver - » » 
15 tvibands-gjaldpeysur . . . — - » „ 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, » > 
lain. . [… 90 … å » 99 

120 álnir einskeptu, Í al. til 5 kv, breidar, 
alin . SE . . . Á » 80 

D. Fiskur: 

6 vættir af saltfiski vel verkuðum, vættin á { 11 29 

6 — — harðfiski — —- — …- 10 76 
6. — — þyrsklingi — — - 8 gt     6 — — Ýsu hertri — — > » 

DO
 
B
k
 
3 

OO
 #
.
 

0
1
0
0
 

67 
64 
49 

69 

40 
60 
80 
80 

74 
56 

98 

18 

57 

54 
24 

56 

Dd 

42  



26. 

- 
27. 
28. 
29. 
30, 

31. 
32 
33. 
34, 

37. 

38. 
39 
40. 
41. 
42. 
43.   

51 

  

  

    

  
    

Hundrað åll peningumjAlin 

Kr. | Aur4 Kr. Aur. "Kr. 
1 

1 hndr, 6 vættir af hákarli, hertum „ vætttin á 8137 150 2242 

| 
E. Lýsi | 

1 hndr, 1 tunna (120 pt.) hvallysis 8 pottar å > > „5. » 

— 1 — — rlslýsis. 8 — - 10677250 05 £ 21 

— 1 — — — sellýsis 8  - 1 521 22 | 80 5 19 
— | — — — porskalysis, 8 — - 1 | 30 fj 19 | 50 £ 16 

F.  Skinnavara: | 
1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns 10 pund å I 11 | 63 I 46 | 52 f 39 

— fb — — kyrkinns oe mmm mm - 8 | 99 å 53 | 94 45 
— 6 —-—  hrosskinns — — + f 7042144 | 52 f 37 
— 8 — — saudskinns af tvæ | 

vetrum og eldri — — 4173137 84 4 32 
— 12 — — saudskinns, af vet | 

urgömlum og åm —  — - 4 (08 | 48 96 41 
-— 6 — — selskinns . — 70902 47 | 52 4 40 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit, hvert å „> ' 23 | 55 | 201 46 

G. Ymislegt: | 
1 hndr. 6 pd. af æðardún, Må hreinsuðum, pundið á { 10. 94 { 650 64 $ 55 

— 40 — — — — hreinsudum - » » » » » 
— 120 — — fu: í afiðri. 10 pund - 6 14 {80 88 467 

- 480 — - fjallagrösum A - 1 24 {59 | 52 {50 
ð álnir 1 dagsverk um heyannir 2092 „ > | 46 

— 1 lambsfóður 4 07 > » | 82 

Í 

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

Eptir A. eða á fríðu . . . . 91 (414 76 
B.— í ullu, smjöri og tag . . . . öl | 901 43 

— 0. — í ullartóvöru . 69 | 15 4 58 
— D.— í fiski 58 | 12 I 48 
—  E. —- í lýsi 22 ' 45 { 19 
— H.— á skinnavöru 47 | 193 40 

En meðalverð allra landaura samantalið 340 82 1284 
skipt med 6, synir: | 

Meðalverð allra meðalverða 56 80147 
Skrifstofu Þingeyjarsýslu, 15, janúar 1901. 

Steingrímur Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð 

Stiptsyfirvöldin yfir Íslandi, Reykjavík 6. dag marzmán. 1901. 

J Havsteen. Sveinsson. Hallgr. 

1901 

34



1901 

35162 3 

860 04 

152 

1375 

24 
00 
00 

2300 00 
25 03 

40799 87 
  

00 

00 

37 
00 

00 
00 

00 

03 

3: 

2300 
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325 

1375 

25 

36594 47 

40799 87 

52 

Reikningur 

yfir tekjur og gjåld Jons Sigurdssonar legats 1900. 

Tekjur: 

I. Sjóður frá f. á. 

a. Í fasteignum kr. 12490 00 

b. I skuldabrjefum — 20848 19 

c. Í ógreiddum vöxtum — 20 00 

d. Í sparisjóði Norðuramtsins. 1391 97 

e. Í peningum — 412 40 

II. Vextir: 

a. Af leigufje sjóðsins frá 1/s'99 til "/6 1900 — 140 14 

b. Frá ýmsum tímum — 14 87 

c. Af innieign í sparisjóði . — 25 03 

d. Vextir frá 1899 — 20 00 

III. Jarðarafgjöld — 

. Landskuldir i fardågum 1900 a 
al. á 47 a. — 5ÐT 19 

. Leigur á Mikaelismessu i 500 415 > al. á 47 a, — 195 05 

IV. ndurborgUð lán. HF MEE 

V. Tekið úr sparisjóði á árinu. — 

VI. Til jafnaðar við gjaldlið II — 

VII. Til jafnaðaf við VIII — 

Kr. 

Gjöld : 
I. Hlutdeild Kristsness í Staðarbyggðarláni kr. 

II. Lánað gegn fasteignarveði . — 

III. Umboðslaun !/s af jarðarafgjöldum — 

IV. Fyrir auglýsingar o. fl. — 

V. Til jafnaðar við tekjulið Í d. — 

VI. Til jafnaðar við tekjulið IV — 

VIL. Til jafnaðar við tnkjulið V. — 
VIII. Lagt í sparisjóð við árslok — 

IX, Sjóður til næsta árs: 

a. Í fasteignum . — 12490 00 

b. Í veðskuldabrjefum . 922823 19 

c. Í sparisjóði Norðuramtsins — 42 00 

d. Í peningum. — 1289 28 

Kr 

Skrifstofa Norður- og Austuramtsins, Akureyri 30. jan. 1901 

Páll Briem. Jónas Jónasson.



58 1901 

Reikningur 36 
yfir tekjur og gjöld gjatasjóðs Jóns Sigurðssonar til Svarfaðardalshrepps árið 1900. 

Tekjur: | 

„I. Eign frá f. á: TI fasteignum  . . . . . 2... kr. 2310 00 
II. Afgjöld: 

a. Landskuldir 1900: 2011/2 al. å 47 a.. . . . kr, 94 71 

b. Leigur á Mikaelismessu 1900 85 ål. å 47 a. . — 3995 kr 134 66 

kr. 2444 66 

Gjöld: 

I. Borgað oddvita Svarfaðardalshrepps . . .. ..... kr. 112 22 

Il. */6 í umboðslaun „2 me 22 44 

III. Eignir til næsta "árs: Í fasteignum . ., .......— 9310 00 

kr. 2444 66 
Skrifstofu Norður- og Austuramtsins, Akureyri, 30. jan. 1901. 

Páll Briem. Jónas Jónasson. 

37 
Sjóðir prestaskólans 1900. 

I. Prestaskólasjóðurinn 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1899: 

a. Veðskuldabrjef kr. 3100 00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . . . . — 1120 61 

Cc, Innstæda i Landsbanka . ...... — 17490. 4395 51 

2. Vextir å årinu 1900: — 

a. Af veðskuldabrjefi  . . . . . . . . . kr, 124 00 

b. Af innstæðu í Söfnunarsjóði . . . . . . — 44 82 
c. Af innstædu i Landsbanka . . ...…. — 5 22 174 04 

Samtals kr. 4569 55 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur stúdentum . . . .... 85 00 

2. Eptirstöðvar við árslok 1900: 
a. Veðskuldabrjef . . . . . . . 0... kr, 3100 00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . . . . — 1165 43 

c. Innstæða í Landsbanka 2... — 19 12 

d. Bankavaxtabrjet frá veðdeild Landsbankans 

Litra C. nr. 174 og 175... — 200 00. 4484 55 

Samtals kr. 4569 55
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37 II. Gjöf Halldórs Andrjessonar. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1899: 

a. Veðskuldabrjef . . . . 0.0.0... kr. 2800 00 

b. Innstæda i Söfnunarsjóði Le er 225 49 

c. Innstæða í Landsbanka  . . . . . . . — 191 41 3216 

2. Vextir á árinu 1900: 

a. Af veðskuldabrjefum . . . . . 2... . — 112 00 

b. Af innstæðu í Söfnunarsjóði . . . ..…. — 9 02 

c. At innstædu i Landsbanka . ....…. o — 6 25 127 

Samtals: kr. 3344 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur stúdentum 2. 0 kr. 65 

2. Eptirstöðvar við árslok 1900: 

a. Veðskuldabrjet . . . . . . . . . . kr. 2800 00 

b. Tnnstæða í Söfnunarsjóði. . . . ... . — 234 51 

c. Innstæda i Landsbanka . . . . — 44 66 

d. Bankavaxtabrjef, Litra C. nr. 176 og 17 — 200 00... 3979 

Samtals: kr. 3344 

Ill. Minningarsjóður lektors Helga Hálfdánarsonar. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1899: 

Innstæða í Söfnunargjóði . 2... 0. kr. ö79 

2. Vextir á árinu 1900 „0... — 28 

Samtals: kr. 603 10 

Gjöld : 

1. Eptirstöðvar við árslok 1900: 

Innstæða í Söfnunarsjóði . . 2... 0... kr. 603 

Samtals: kr. 608 10 

Reykjavík 4. marz 1901. 

Þórh. Bjarnarson. 

Ársreikningur 
fyrir styrktarsjóð lyfsala E. Tvede frá 5. marz 1900 til 5. marz 1901. 

Tekjur: 

38 Höfuðstóll styrktarsjóðsins í Söfnunarsjóði . 2... 2... kr. 1000 

Vextir frå 5, marz 1900 til 5. marz 1901 . . .. — 40 

90 

27 

17 

00 

17 

17 

93 
17 
10 

10 

10 

44 
01 

Kr. 1040 45
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Gjöld: 38 
Utborgad til hr. Sigtryggs Sigurdssonar ., . . ....,.,, kr. 39 01 
Höfuðstóll = 1001 44 

Kr. 1040 45 
Reykjavík '5. marz 1901. 

Michael L. Lund 

gjaldkeri. 

Ymsar fjárgreiðslur úr landssjóði. 
13. gr. A. b. 2. 

Með brjefi landshöfðingja, dagsettu 16. marz, var bráðabyrgðauppbót handa fátækum presta- 
köllum fyrir fardagaárið 1901— 1902 skipt milli neðannefndra prestakalla þannig: 

    

1. Staðarprestakall í Aðalvík . . . . . . kr. 600 
2. Tjarnarprestakall á Vatnsnesi . +. .........,. — 300 
3. Sauðlauksdalsprestakall 0... — 250 
4.  Stöðvarprestakall 75 
5. Kálfafellsprestakall 0 — 5 
6. Eyvindarhólapreæstakall „2. 175 
7, Landsprestakall eee er se, — 150 
8, Olafsvallaprestakall — 75 

kr. 1700 

Embættaveiting, skipun og lausn. = & 

A. Lausn frá embætti. 
1. marz var hjeraðslæknir í Borgarfjarðarhjeraði Páll Blöndal allramildilegast leystur 

, 
frå embætti i nåd og med eptirlaunum. 

Oveitt embætti. 
A. Læknishjerud. 

Hjeraðslæknisembættið í Borgarfjarðarhjeraði. Årslaun 1500 kr. 

Auglýst laust 2. marz 1901. 

Umsóknarfrestur til 29. júní 1901. 

Ráðgjafinn fyrir Ísland sjer um veiting á embætti þessu. 

Hjeraðslæknisembættið í Miðfjarðarhjeraði. Arslaun 1500 kr. 

Auglýst laust 20. marz 1901 

Umsóknarfrestur til 12. maí 1901. 

Landshöfðingi veitir;embætti þetta. 

Sæki aðrir en Íslendingar um embætti þessi, 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 tungu.
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b. Prestakall. 

Staðastaður (Staðastaðar og Búða sóknir) í Snæfellsnessprófastsdæmi. Metið1747 kr. 

83 a., að frádregnu árgjaldi til landssjóðs 300 kr. 

Prestsekkja er í brauðinu, sem nýtur eptirlauna af því (eftir fyrra mati) kr. 203 

44 a., samkvæmt lögum 3. október 1884, 1, gr. —  Veitist frá fardögum 1901. — Aug- 

lýst 28. febr. 1901. — Umsóknarfrestur til 12. apríl 1901.
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=—
] Stjórnartíðindi B. 3. 

) 3 e F en sv . 2 

Utkomid í Á deild Stjórnartíðindanna. 

Tilskipun um viðauka við tilskipun 28. septbr. 1899 um neyðarbendingar, 

er viðhafa skal á íslenzkum skipum, undirskrifuð af konungi 20. marz 1901 (A. 
nr. 4, bls. 6--7). 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um gjöld til 39 

fulltrúa stjórnarinnar á alþingi 1904. Samkvæmt allraþegnsamlegust- 4 maí 

um tillögum ráðsjafans fyrir Ísland hefir hans hátign konunginum 30. f. m. 

allramildilegast þóknazt að samþykkja, að gjöldin til fulltrúa stjórnarinnar á 

alþingi 1901 sjeu ákveðin 2000 kr. 

Þetta er hjermeð þjónustusamlega tjáð yður, herra landshöfðingi, til 

leiðbeiningar og birtingar í B-deild Stjórnartiðindanna. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland (il landshöfðingja am synjun kon- 40 
ungsstaðfestingar á lagafrumvarpí um breyting og viðauka við 18. desbr. 
tilskipun um bæjarstjórn í Reykjavík 20. apr. 1872. — Með brjefi, (1900) 
dafsettu 28. janúar Í. á., sen á landshöfðingi, ráðaneytinu lagafrum- 

varp, er samið hafði bæjarstjór í Reykjavík, um breyting og viðauka við til- 

skipun um bæjarstjórn í Reykjavík 20. apríl 1872, og var markmið frumvarps- 

ins að rýmka um vald bæjarstjórnarinnar Í ýmsum málum, einkum heilbrigðis- 

málum, byggingarmálum og NÖNNU sem voru talin of mjög undanskilin 

úrskurðarvaldi bæjarstjórnarinnar. Þessari málaleitun svaraði ráðaneytið í brjefi 
til yðar 19. apríl s. á. Þannig, "að það eigi fyndi næ ástæðu til að leggja 

þannig lagað lagafrumvárp fyrir alþingi. Sumpart gat ráðaneytið nefnilega ekki 

aðhyllzt skoðun þá, er frumvarpið samkvæmt áðurnefndu brjefi yðar var byggt 
á, að vald bæjarstjórnarinnar í Reykjavík eptir hinum gildandi ákvæðum væri 

í reyndinni minna í bæjarmálum en vald bæjarstjórna í hinum dönsku kaup- 

stöðum samkvæmt lögum 26. maí 1868 um stjórn bæjarmála, sumpart varð ráða- 

neytið að vera þeirrar skoðunar, að meðferð hinna umræddu mála eptir frum- 

varpinu væri eigi samkvæm eðli þeirra, með því að hjer væri, að minnsta kosti 

að nokkru leyti, eigi aðeins um bein bæjarmálefni að ræða, heldur og um mál, 

er ættu að heyra undir úrskurð valdstjórnarinnar. 

Í brjefi, dagsettu 24. október f. á., hafið þjer svo skýrt frá því, að eptir 

að bæjarstjórn Reykjavíkur hafði verið birt nefnt brjef ráðaneytisins, hafi hún 

samt haldið fast fram ósk sinni um að fá framgengt hinum umgetnu breytingum 

á hinni gildandi löggjöf, en breytingar þessar telur bæjarstjórnin að sumu leyti 

allsendis nauðsynlegar, — og komið því til vegar, að lagafrumvarp, svo að segja 

samhljóða hinu framannefnda, var borið upp á alþingi af þingmanna hálfu. Laga- 

frumvarp þetta, sem alþingi samþykkti, hafið þjer sent hingað til úrslita. 

  

        

    

duð 

      or 

s 

  

14. dag júnímánaðar 1901. 

Reykjavík — Ísafoldarprentsmiðja.
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40 Með tilliti til óska bæjarstjórnarinnar um að mál þetta nái fram að 

18. desbr. ganga og með því að því verður eigi neitað, að bæði hin núgildandi skipun um 

(1900) byggingarnefndina er í sumum greinum óheppileg, svo og að ástæða er til að fá 

í lög leidd ákvæði um heilbrigðismál bæjarins, mun ráðaneytið nú vera fúst til 

í nánara samráði við bæjarstjórnina, og á þann hátt, er hún hefir bent á, 

að veita aðstoð sína til þess, að bætt verði úr göllum þeim, sem hjer eiga sjer 

stað, eins og á hefir verið bent að framan. Lagafrumvarp það, er hjer liggur fyrir, 

hefir ráðaneytið enn orðið að telja miður heppilegt, og eitt atriði þess jafnvel 

þannig lagað, að það hefir eigi þótt ráðlegt að frumvarpið yrði leitt í lög. 

Þótt ákvæði frumvarpsins um byggingarmálin og heilbrigðismálin eptir 

skoðun ráðaneytisins þyrfti breytingar við og aukningar, hefir þetta þó eigi ráð- 

ið úrslitum málsins hjá ráðaneytinu, nje heldur ákvæðin um leyfi til að gjörast 
húsmaður, með því að þessi breyting, svo ástæðulaust og óviðeigandi sem ráða- 

neytið verður aðtelja það að gefa bæjarstjórn Reykjavikur í þessu efni sjerrjett 

og meira vald Í samanburði ekki einungis við aðra kaupstaði, heldur og við sveit- 

irnar, verður að teljast fremur þýðingarlítil. Öðru máli er að gegna um skip- 
un hafnarmálanna í 2. gr. frumvarpsins.  Hjer er eigi að ræða um: bæjar- 

málefni eitt. Þar sem svo er mælt fyrir um í þessari grein, að stjórn á tekj- 

um og gjöldum hafnarsjóðs, svo og allra hafnarmála, skuli falin bæjarstjórninni, 

og 6. gr. frumvarpsins jafnframt segir svo, að ákvæði þau í reglugjörð fyrir 

hafnarnefndina í Reykjavík 15. maí 1856, sem komii bága við frumvarpið, skuli 

úr gildi numin, þá væri þarmeð einnig úr gildi felld ákvæði 7. gr. nefndrar 

hafnarreglugjörðar um að ráðaneytið setji taxta um hafnargjöld skipa, bryggju. 

gjald o. s. frv., og bæjarstjórnin hefði það þá algjörlega á valdi sínu að kveða 

á um þessa taxta, án þess að nokkur breyting yrði á þessu fengin, nema að 

því leyti sem 12. gr. tilsk. 20. apríl 1872 heimilar bæjarfógeta, þegar svo stend- 

ur á, að fella úr gildi um stund ákvarðanir bæjarstjórnarinnar, og skjóti málinu 
til úrskurðar landshöfðingja. Eptir ástæðum bæjarstjórnarinnar fyrir frumvarp- 

inu er reyndar ástæða til að ætla, að eigi hafi verið til þess ætlazt, að numin 

yrði úr lögum hin núgildandi ákvæði um að ráðaneytið staðfesti hina umræddu 

taxta, og hvernig sem því væri háttað, þá hefir ráðaneytið, sökum þess að hafn- 

armálefnin eptir eðli sínu snerta hagsmuni margra annara en Reykjavíkur- 

bæjar álitið með öliu óráðlegt, að nema burtu þá tryggingu fyrir því að málum 

þessum sje skipað með hæfilegu tilliti til almannahags, sem er fólgin í hinni al- 

mennu fyrirskipuðu meðferð valdstjórnarmála, þannig að málin geti gengið frá 

óæðra yfirvaldi til æðra, og sjer í lagi virðist óráðlegt að nema burt þá trygg- 

ingu, sem fólgin er í því, að ráðaneytið í vissum aðalatriðum hefir færi á að 

kveða upp hinn endilega úrskurð. 

Samkvæmt framanskrifuðu, og jafnframt því að ráðaneytið hefir geymt 

sjer rjett til þess síðar að leita allrahæsts samþykkis til að leggja fyrir alþingi 
frumvarp, sem bæði tekur til greina hinar framkomnu óskir að því er ráðlegt 

þykir, og reynir einnig að öðru leyti að ráða bót á göllum þeim, sem eru á á- 

kvæðunum um bæjarstjórn Reykjavíkur, hefir ráðaneytið í allra þegnsamlegust-
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um tillögum sínum um málið lagt það til, að hinu umrædda frumvarpi til laga 40 
um breyting og viðauka við tilskipun um tilskipun um bæjarstjórn í Reykjavík 18. des. 

20. apríl 1872 yrði synjað allrahæstrar staðtestingar, og hefir hans hátign kon- (1900) 

unginum 30. f. m. allramildilegast þóknazt að fallast á tillögu þessa. 

Þetta er yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og birtingar í B-deild 

Stjórnartíðindanna ásamt áðurnefndu brjefi yðar frá 24. okt. f. á. 

Brjef landshöfðingja. 

Eptir að jeg hafði birt bæjarstjórninni í Reykjavík hæstvirt brjef hins háa ráða- 

neytis, dagsett 19. apríl þ. á., viðvíkjandi frumvarpi því, sem bæjarstjórnin hafði samið, um 

breyting og viðauka við tilskipun um bæjarstjórn í Reykjavík 20. apríl 1872, tilkynnti bæjar- 

fógetinn mjer í brjefi 6. júlí s. á., að bæjarstjórnin hefði, eptir að hafa tekið málið á ný til 

íhugunar, komizt að þeirri niðurstöðu, að breytingar þær á hinum gildandi ákvæðum, sem að 

skoðun ráðaneytisins væru á rökum byggðar, væru ónógar, því að bæjarstjórnin áliti ný á- 
v 

kvæði, er færu í sömu átt, sem lagafrumvarpið, alveg nauðsynleg, einkum að því er snerti 

stöðu bæjarstjórnarinnar gagnvart byggingarnefndinni, og skipun heilbrigðisnefndar, sem alls 

ekki er til í kaupstaðnum. — Með því að ekki var tími til að leita áður samkomulags við 

ráðaneytið um nýnefnd mál og fleiri önnur atriði, ef málið átti að komast að á alþingi því, 

er þá var nýbyrjað, en það taldi bæjarstjórnin nauðsynlegt, fal hún alþingismanni Reykja- 

víkur, er einnig er bæjarfulltrúi, að bera málið upp á alþingi í þeirri von, að þörfin á laga- 

breytingum þeim, er bæjarstjórnin æskir eptir, mundi koma ljósara fram í umræðunum um 

málið, en í ástæðum þeim, er fylgdu frumvarpi bæjarstjórnarinnar, og hún hafði samið, þannig, 

að ráðaneytið sæji sjer eigi fært að leggja það til, að lagafrumvarpið, sem væntanlega yrði 

samþykkt af alþingi, öðlaðist allrahæsta staðfestingu. Samkvæmt þessu bar alþingismaður 

Reykjavíkur upp á alþingi nefnt lagafrumvarp bæjarstjórnarinnar óbreytt, og var það eptir 

löglegan undirbúning samþykkt af alþingi án breytinga. 

Jafnframt því, að senda frumvarp þetta bæði í búningi þeim, er það kom í frá 

alþingi, og í danskri þýðing, skal jeg geta þess, að að mínu áliti kom ekkert nýtt fram til 

upplýsingar á málinu í umræðunum um það á alþingi; að eins var þess getið, að úr því að 27 ára 

reynsla sýndi, að skipun þeirra mála, er lagafrumvarpið ræddi um væri óhagfelld, væri ástæða 

til þess að gjöra breytingar þær, sem bæjarstjórnin færi fram á, þótt eigi væru þær sam- 

kvæmar þeim ákvæðum, er giltu fyrir dönsku kaupstaðina. Með þessum athugasemdum leyfi 

jeg mjer virðingarfyllst, að skjóta máli þessu til hæstvirtra aðgjörða ráðaneytisins. 

Brjef ráðaneytisins fyrir Ísland til landshöfðingja um stofnun 
hlutafjelagsbanka. Með brjefi, dagsettu 19. septbr. 1899, hafið þjer, herra 44 

landshöfðingi, sent hingað tvær þingsályktanir, er báðar deildir alþingis hafa 22. maí 

samþykkt sama ár, þar sem skorað er á stjórnina, að svo framarlega sem hún 
eptir nákvæma athugun geti fallizt á, að frumvarp það, um heimild til að 

stofna hlutafjelagsbanka, er þingið hefði haft til meðferðar, sje eptir stefnu 

þess og meginákvæðum vel til þess fallið, að verða leitt í lög, þá leggi hún, 

eptir nauðsynlegan undirbúning, slíkt frumvarp fyrir alþingi, og hefir efri deild 

bætt við þeirri ósk, að frumvarpið verði þá lagt fyrir alþingi svo fljótt, sem 

kostur er á. Jafnframi því að taka það fram, að þjer hafið annars ekki þá 

þekking á bankamálum, sem nauðsynleg sje til þess að geta kveðið upp dóm, er
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41 á rökum sje byggður, um mál þetta, hafið þjer tekið það fram, að yður getist ekki 

22. maí að tillögu þeirri, er fram kom í neðri deild alþingis, um að landsjóður taki stórt 

lán til þess að kaupa fyrir hluti í hinum fyrirhugaða banka, með því að fram- 

lag landssjóðs til fyrirtækisins, ef hann annars ætti að taka þátt í því, ætti að 

yðar skoðun að vera í því fólgið að kaupa hluti í bankanum fyrir veðskulda- 

brjef gegn veði í jarðeign landssjóðs, er þó eigi næmu meiru en en 209/0 at virð- 
ingarverði hennar. 

Ennfremur hafa þeir hæstarjettarmálsfærslumaður Arntzen og stórkaup- 

maður A. Warburgh í framhaldi af því, sem framfór meðan alþingi stóð yfir, 

sent ráðaneytinu erindi, samk væmtmálaleitun þeirra við alþingi. Um málaleitun þessa 
hefir ráðaneytið leitað yfirlýsingar stjórnar þjóðbankans, og síðan rætt málið við 

umsækjendurna og þjóðbankann bæði skriflega og munnlega. Hefir árangurinn 

orðið sá, að ráðaneytið hefir afráðið að leggja ekki fyrir alþingi frumvarp um 

að veita umsækjendunum hinn umbeðna einkarjett til útgáfu íslenzkra seðla, og 

þetta hefir þeim verið tilkynnt í brjefi hjeðan 8. þ. m. 

Til upplýsingar um ráðagjörðir þær og samningsumleitanir, sem átt hafa 

sjer stað, og ástæður þær, er ráðaneytið hefir byggt ályktun sína á, eru hjermeð 

send Í endurriti eptirnefnd skjöl. 

1. Brjef umsækjandanna til ráðaneytisins 3. nóvember 1899. 

2. Ágripsútdráttur af tillögum þeim til heimildarskilmála, sem fylgdu nefndu 

brjefi, að því er hið eina atriði snertir, er í því var breytt frá frumvarpi 

því, er neðri deild alþingis samþykkti 1899. 
Tillögur, prentaðar, til stofnskrá fyrir hinn fyrirhugaða banka. 

Umsögn þjóðbankans 12. september f. á. 

    

5. Brjef frá umsækjendunum til ráðaneytisins 29. jan. þ. á. 

6. Brjet ráðaneytisins til stjórnar þjóðbankans 15. f. m. 

1. Brjef umsækjandanna til ráðaneytisíns s. d. 

8. Brjef frá stjórn þjóðbankans til ráðaneytisins 23. s. m. 

9. Brjet ráðaneytisins til umsækjandanna 8. þ. m. 

Skal hjer viðbætt eptirgreindum athugasemdum. 

Ráðaneytið hefir orðið að vera yður, herra landshöfðingi, samdóma um, 

að eigi væri æskilegt, að landssjóður tæki stóran þátt í slíku bankafyrirtæki, 

sem hjer er um að ræða, sumpart vegna áhættu þeirrar, er því fylgir, og sum- 

part vegna þess, að hagurinn átti einmitt að vera í því fólginn að fá útlent tje 

inn Í landið. Svo sem sjá má af framannefndum brjefum, hefir ráðaneytið eigi 

getað treyst því, að hinn fyrirhugaði banki í reyndinni mundi starfa aðallega 

eða svo mikið að svara mundi þeim hlunnindum, er um er sótt, á Íslandi eða 

fyrir það, vinna að fjárhagslegum framförum þess, að verzlunarfyrirtækjum þess 

og iðnaðarfyrirtækjum, — og þetta getur að skoðun ráðaneytisins eigi orðið tryggt 

með skipun sgæzlustjórnar bankans. En svo sem starf seðlabanka að atvinnugreinum 

og fyrirtækjum, sem eigi snerta Ísland,—og það jafnvel þótt eigi ætti það sjer stað 
nema um stund, til þess að gjöra fje það arðberandi, sem eigi yrði notað á Íslandi 

innan þeirra marka, er bankanum væri seit, — gæti komið í bága við einkarjett 
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indi þjóðbankans, þannig mundi hæglega geta farið svo, að starfsemi slíks banka 

fjarlægðist mjög það markmið, er veiting á heimild til seðlaútgáfu verður að hafa 

fyrir augum. Einnig mundi mönnum þá bregðast tilinnanleg    ir, sem ráða- 

neytinu er kunnugt um að Íslendinzar hafa gjört sjer um bankann, bæði sökum 

þess, er nú var sagt, og sökum þeirra takmarka a, er starfsemi seðlabanka jafnan 

verður að vera háð. 

Þetta brjef eruð þjer umbeðinn að láta birta í B-deild stjórnartiðindanna 

ásamt nefndu brjefi yðar. 

3rjef landshöfðingja. 

Á alþingi síðasta hafa báðar deildir, hvor fyrir sig, samþykkt sína þingsályktun, þar 

sem skorað er á landsstjórnina, að svo framarlega sem hún eptir nákvæma athugun getur 

fallizt á, að frumvarp það um heimild til að stofna hlutafjelagsbanka á Íslandi, sem þingið 

hefir haft til meðferðar, sje eptir stefnu þess og meginákvæðum vel til þess fallið að verða 

leitt í lög, þá leggi hún, eptir nauðsynlegan undirbúning, slíkt frumvarp fyrir alþingi.  Þess- 

ar þingsályktanir eru alveg samhljóða að:öðru leyti en því, að við þingsályktun efri deild- 

ar hefir verið bætt orðunum: ysvo fljótt sem kostur er á€.  Þingsályktanirnar fylgja hjer 

með bæði í þeim búningi, er þær koma í frá alþingi og í danskri þýðingu. 

    

  

Jeg leyfi mjer ennfremur að hjermeð eitt eintak af hinu upprunalega 

frumvarpi, sjerprentun á till. til stofnskr er ræðir um í 9. gr. frv., sjerprentun á á- 

  

litsgjörðum nefnda þeirra, er settar voru 

eins og það var samþykkt af 

ið íhuga málið í báðum deildum, og frumvarpið 

  

eðri deild því að jeg eigi hefi þá þekkingu á banka- 

málum, sem nauðsynleg sje til þess að geta kveðið upp það álit um málið, er á rökum sje 

byggt, skal jeg láta mjer nægja að geta þess, mjer gezt eigi að þeirri tillögu, er fram kom 

  

í neðri deild, að landsjóður t tki stórt lán til þess að kaupa fyrir hluti í hinum fyrirhugaða banka, 
x , 

    með því að framlag landsjóðs, til fyrirtækisins, ef hann annars ætti að taka þátt í þvi, ætti    
   

  

að minni skoðun aðeins að í því fólgið að kaupa hluti í bankanum fyrir skuldabrjef 

  

með veði í jarðeign landsjóðs, næmu meiru en 20% af virðingarverði hennar. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland tl landshöfðingja um þingsálykt- 
un um strandsæzlubát á F axaflót sa. — Með brjefi, dagsettu 28. október 

  

1899, hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað þingsályktun, samþykkta af > « ? z “ , vw 

alþingi sama ár, um að skora á stjórnina að hlutast til um að sendur verði 

hingað, svo fljótt sem verða má, sjerstakur fallbyssubátur til strandgæglu á 

Faxaflóa. Með skirskotun til þess, að reynslan fyrir löngu hafi sýnt, að eitt 

strandgæzluskip nægi ekki til þess, að vernda fiskiveiðarnar með fram hinni 

miklu strandlengu landsins og inni á hinum mörgu fjörðum þess, hafið þjer 
mælt sem bezt fram með því, að ráðaneytið tæki þetta málefni að sjer, og hafið 

þjer bætt því við, að svo framarlega sem sæji sjer fært að verða 

við hinum umgetnu óskum aiþingis væri þó æskilegt, 

að eitthvað yrði gjö tr vörpuskip- 

um, t. d. á þann zluskipid dveldi vid Ísland til loka október. 

mánaðar. 

Með þeirri athugasemd, að varðskipið Heimdal dvaldi við Ísland til loka 
októbers síðastliðið ár á hinni árlegu ferð sinni þangað, og að hið sama á sjer stað 

    

       

          

til þess, að skerpa 

  

að strand: 

  

1901 

41 
2. ma Lo

 
io
 

hi
 

42 
23. mai



1901 62 

42 í ár,.skal ráðaneytið, eptir að hafa haft brjefaskipti um málið við flotamála- 
23. mai ráðaneytið, taka fram það, sem hjer segir. 

Eins og sjá má af endurriti af brjefi 30. nóvembr. f. á. frá hinu nefnda 

ráðaneyti, hefir það tekið fram, að til þess að hægt væri að verða að óskum 

alþingis í þessu efni, yrði fyrst og fremst að útvega til hinnar umbeðnu strand- 

gæzlu hæfilegt skip, sem eigi væri nú til, og áætlað er að mundi kosta 300,000 
til 350,000 kr; hefir ráðaneytið jafnframt haldið því fast fram, að svo sem út- 

vegun þessa skips væri sjer óviðkomandi, þannig yrðu hin árlegu gjöld, sem 

veitt væru til flotamálanna, eigi aukin frekara en þegar hefði átt sjer stað, með 

tilliti til fiskiveiðagæglunnar við Ísland. Aptur á móti álítur ráðaneyti þetta, að 

fje það, er nú er veitt til strandgæzlu við Ísland, mundi, er hið umrædda nýja 

strandgæzluskip væri fengið, koma að að betri notum, ef því væri skipt milli 

þessa skips og herskipsins, þannig að bæði skipin væri á verði við strendur 

landsins í c. 3!/2 mánuð, en annað (hið minna) 41/2 mánuði lengur. 

Með því að það virðist eigi efa undirorpið að mikið væri unnið við slíkt 

fyrirkomulag á strandgæzlunni við Ísland, hefir verið um það hugsað, að ráða- 

neytið fyrir Ísland leitaði nauðsynlegrar fjárveitingar af ríkissjóði til þess að 

útvega hið nýja varðskip. Fjármál ríkisins hafa samt hingað til eigi verið 

þannig og verða varla á næsta fjárhagsári svo, að þessu verði framgengt, en“ 

vonandi er að eitthvað svipað þessu verði gjört áður en langt um líður. 

Þetta er yður hjerineð til vitundar gefið yður til leiðbeiningar og birt- 

ingar í B-deild Stjórnartíðindanna ásamt áðurnefndu brjefi yðar. 

Brjef landshöfðingja. 

Báðar deildir alþingis, sem saman kom í ár, stmþykktu eptir löglegan undirbúning 

þingsályktun um að skora á stjórnina að hlutast til um að útvegaður verði og sendur 

hingað, svo fljótt sem verða tmá, sjerstakur tallbyssubátur til strandsæglu á Faxaflóa. 

Jafnframt því að senda þingsályktun þessa bæði í þeim búningi, sem hún kom í 

frá alþingi og í danskri þýðingu, skal eg leyfa mjer að mæla sem bezt með því, að hið háa 

ráðaneyti taki mál þetta að sjer.  Reynzlan hefir fyrir löngu sýnt, að eitt varðskip getur alls 

eigi komizt yfir að vernda fiskiveiðar vorar með fram hinni miklu strandlengju landsins og 

inni á hinum mörgu fjörðuta þess fyrir yfirgangi útlendinga. Einkum hefir það komið í ljós, 

að eitt varðskip er ónógt, síðan hin ensku botnvörpuskip tóku tugum saman að reka fiski- 

veiðar hjer við land, samiara lögbrotum þeim, er þeim er tamt. Þau fara að koma hingað í 

lok febrúarmánaðar og stundum fyr og fara eigi burt hjeðan fyr en í nóvember. Eptir því 

sem mjer hefir verið skýrt frá, taka þau sjer stöðvar í hinni svonefndu yMýrabugt< og á öllu 

svæðinu frá Ingólfshöfða að Horni þegar í febrúar, og eru þar að veiðum fast upp í landsteinum. 

Hjerumbil um sama leyti, eða ef til vill lítið eitt síðar, koma þau inn á Faxaflóa, og áður en 

varðskipið kemur, hafa þau flutt heim til sín marga farma af fiski, er þau að miklu leyti 

hafa aflað í landhelgi. Eptir að varðskipið er komið hingað á flóann, fara botnvörpuskipin 

varlegara í það, að fiska í landhelgi, en fari varðskipið burt af flóanum, þótt ekki sje nema 

fáa daga, eru þau þegar farin að fiska aptur í landhelgi. Því er varðskipið vant að dvelja 

hjer á flóanum þangað til vetrarvertíðin er úti, um miðjan maímánuð, og á meðan geta hin 

útlendu botnvörpuskip hagað sjer eins og þau vilja annarsstaðar við land. Á sumrin er varð- 

skipið vant að vera á ferð með ströndum landsins, og þá eru botnvörpuskipin varkárari, með
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því að þau geta aldrei vitað, hvar varðskipið er; en þegar er það er farið frá landinu, fyrir 

miðju septembermánaðar, gengur ósvífni þeirra og fyrirlitning á lögunum úr öllu hófi, ekki 

aðeins hjer á Faxaflóa, heldur og annarsstaðar við strendur landsins, því að þau vita, að hin- 

ir innlendu lögreglustjórar geta alls engan hemil á þeim haft, einkum þar sem þau eigi svíf- 

ast þess að beita ofbeldi til þess að komast hjá því að verða tekin föst, og víkja ekki fyrir 

öðru en vopnum. Auk þess treysta þau því, að sjeu þan aðeins komin úr landhelgi, þurfi 

þau ekki að óttast hegning fyrir ofbeldisverk sín. 

Auðvitað er eptir staðháttum ómögulegt að varna algerlega yfirgangi hinna útlendu 

botnvörpuskipa, en það mundi vera mikið unnið, ef gufubátur, þótt lítill væri, hefði stöðvar 

á Faxaflóa frá því í byrjun marzmánaðar þangað til í nóvember, og varðskipið, sem nú er, 

væri hjer þar að auki frá byrjun aprílmánaðar þangað til í september á verði meðfram strönd- 

um landsins. Svo framarlega sem ráðaneytið eigi sjer sjer fært að verða þegar á næsta ári 

við óskum alþingis um sjerstakan fallbyssubát, er hafi stöðvar á Faxaflóa, þá tel eg það alls- 

endis nauðsynlegt, að eitthvað verði gjört til að skerpa eptirlitið með útlendum botnvörpu- 

veiðaskipum, t.d. á þann hátt, að varðskipið dvelji hjer við land til loka októbermánaðar, því 

fremur sem ósvífni hinna ensku botnvörpuskipa virðist hafa farið í vöxt, síðan enska stjórnin 

hefir farið að senda hingað herskip þeim til verndar. 

Brjef ráðgjafans fyrir Ísland til landshöfðingja um þingsálykt- 
un um kennslu í lærða skólanum í Reykjavík. — Með brjefi, dagsettu 

28. oktbr. 1899, hafið þjer, herra landshöfðingi, sent hingað þingsályktun, er 

alþingi hefir samkþykt sama ár, um kennslu í lærða skólanum í Reykjavík, þar 

sem skorað er á stjórnina 

1. Að leita álits kirkju- og kennslumálaráðaneytisins og Kaupmanna- 

hafnarháskóla um það, hvort breyting á fyrirkomulagi hins lærða skóla í Reykja- 

vík, í líka átt og farið var fram á í frumvarpi, samþykktu á alþingi 1897, þyrfti 

að verða því til fyrirstöðu, að íslenzkir stúdentar fengju aðgang að háskólanum, 

eða hvort eigi mundi að minnsta kosti nægja, að því er guðfræðisnemendur sner- 

ir, að þeim væri gefinn kostur á aukakennslu í grísku við lærða skólann í Reykja- 

vík. 
2. Ef háskólinn og kennslumálaráðaneytið kemst að þeirri niðurstöðu, að 

slíkt fyrirkomulag mundi eigi útiloka íslenzka stúdenta frá námi við háskólann, að 

stjórnin þá leggi fyrir næsta alþingi frumvarp, er byggt sje á sama grundvelli 

og frumvarp alþingis 1897. 
Út af þessu skrifaði ráðaneytið kirkju- og kennslumálaráðaneytinu við. 

víkjandi hinu fyrra atriði þingsályktunarinnar. Kirkju- og kennslumálaráða- 

neytið hefir síðan sent hingað meðfylgjandi yfirlýsingar frá öllnm ö deildum há- 

skólans, og hefir bæði háskólaráðið og kirkju- og kennslumálaráðaneytið vísað til 

þessara ytirlýsinga, er þjer eruð umbeðinn að gjöra alþingi kunnar. Að alþingi 

loknu óskast þær endursendar hingað. 

Í sambandi hjer við skal þess getið, að ráðaneytið fyrir Ísland eigi finn- 

ur ástæðu til að gjöra það að umtalsefni, hvort nokkurt annað löggjafarvald en 

hið almenna danska löggjafarvald geti kveðið á um skilyrðin fyrir því að stú- 

dentar frá Reykjavíkurskóla hafi aðgang að háskólanum og sjerstaklega um skil- 
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yrðin fyrir því, að þeir taki þar embættispróf, með því að ráðaneytið, hvað sem 

í þessu efni gildi aðrar reglur, 
sem af atriði eru, um íslenzka stúdenta, en þærer li 0 rir stúdentana í konungsrík- 
inu. Meðan málið um tilsvarandi breytingar að því er konungsríkið snertir eigi 
er komið lengra en nú er, getur ráðaneytið eigi fundið ástæðu til að leggja 

fyrir alþingi frumvarp um breyting á þeirri skipun, sem nú gildir um lærða 
skólann, í þá átt, sem alþingisfrumvarpið frá 1897 fer, svo verulegar breyting- 

ar, sem frumvarp þetta fer fram á. 

Þetta er yður hjé er með til vitundar gefið til þóknanlegrar leiðbeiningar 
og birtingar í Bdeild Stjórnartiðindanna ásamt nefndu brjefi yðar. 

  

Brjef landshöfðingja. 

Á síðasta alþingi var borið upp í efri deild af þingmanna hálfu frumvarp til laga 

um kennslu í lærða skólanum í Reykjavík og í gagnfræðaskólanum á Möðruvöllum, sem í 

öllu verulegu var samhljóða frumvarpi því um sama efni, sem alþingi 1897 samþykkti, en 

samkvæmt brjefi hins háa ráðaneytis 27. septbr. 1897 eigi var álitið til þess fallið, að verða 

að lögum. Samkvæmt tillögum. nefndar þeirrar, er umgetin deild kaus til þess að íhuga mál 

þetta, og í voru báðir efórar lærða skólans, náði nefnt lagafrumvarp eigi fram að ganga. —- 

  

Aptur á móti samþykktu báðar deildir þingsins eptir löglegan undirbúning þingsályktun, 

þar sem skorað er á stjórnina, sumpart að leita álits kirkju- og kennslumála-ráðaneytisins og 

Kaupmannahafnarháskóla um það, hvort breyting á fyrirkomulagi hins lærða skóla í Reykja- 

vík, í líka átt og farið var fram á í frumvarpi samþykktu á alþingi 1897, þyrfti að verða 

því til fyrirstöðu, að íslenzkir stúdentar fengju aðgang að háskólanum, og sumpart, ef slíkt 

fyrirkomulag eigi álitizt hafa slíka afleiðing í för með sjer, að stjórnin þá leggi fyrir næsta 

alþingi frumvarp, er byggt sje á sama grundvelli og frumvarp alþingis 1897. 

Jafnframt því að senda nefnda alþingisályktun, bæði í þeim búningi, er hún kom í 

frá þinginu, og í danskri þýðingn, og danska þýðing á umgetnu nefndaráliti, leyfi jeg mjer 

virðingarfyllst að fela mál þetta aðgjörðum hins háa ráðaneytis. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir Norðuramtínu og Austur- 

amtinu um Áutning þingstaðar Borgarfjarðarhrepps. Samkvæmt til- 

lögum yðar, herra amtmaður, í brjefi da ANNA 20. marz þ. á., meðmælum hlut- 

aðeigandi sýslumanns og beiðni Í hrpps ndarinnar í Borgarfjarðarhreppi í Norð- 

urmúlasýslu, vil jeg hjermeð veita sar je ki mitt til þess að þingstaður umget- 

ins hrepps sje fluttur frá Desjarmýri að B Bakkagerði, gegn því að hreppsnefndin 

annist um að til verði hæfilegt hús til þingh: da á hinum nýja þingstað. 

Þetta er yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birtingar. 

   

Brjef landshöfðinga til amtmannsins yfir Norðuramtinu og Austur- 
amtinu um Áutning þingstaðar Þóroðddstaðahrepps. Samkvæmt tillög-
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um yðar, herra amtmaðar, í brjefi dagsettu 25. marz þ. á., meðmælum hlutað- 

eigandi sýslumanns og beiðni hreppsnefndarinnar í Þóroddstaðahreppi í Eyjafjarð- 

arsýslu, vil jeg hjermeð veita samþykki til þess, að þingstaður umgetins hrepps 

sje fluttur frá Þóroddstöðum að Hornbrekku, gegn því að hreppsnefndin annist 

um að til verði hæfilegt hús til þinghalda á hinum nýja þingstað. 

Þetta er yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um sölu 

kirkjujarðar Mjóafjarðarhrepps. — Ráðgjafinn fyrir Ísland hefir í brjefi, 

dagsettu 26. f. m., skýrt mjer frá, að hans hátign konunginum hafi 25. s. m. 

allramildilegast þóknazt að veita allrahæst samþykki til þess að hálf jörðin 

Hafrafell í Fellahreppi, sem heyrir undir Mjóafjarðarprestakall, verði seld frá 

prestakallinu fyrir 2200 krónur í minnsta lagi, með því skilyrði, að söluandvirðið 

skuli haldast sem óskerðanlegur höfuðstóll, er sje eign prestakallsins, og sje 

varið til að kaupa fyrir bankavaxtabrjef veðdeildar landsbankans, og njóti 

beneficiarius aðeins vaxtanna þaraf, en að nefnd hálflenda verði framvegis 

skoðuð sem bændaeign, að því er alla skatta og skyldur snertir. 

Þetta er yður, herra amtmaður, og yður, herra biskup, til vitundar gefið 

með skírskotun til brjefs yðar frá 20. nóvember f. á., yður til leiðbeiningar og 

frekari ráðstöfunar, að því viðbættu, að bankavaxtabrjef þau, er keypt verða 

samkvæmt þessu, skulu útbúin áritun stiptsyfirvaldanna um það, að brjefin eigi 

megi afhendast frá prestakallinu. 

Brief landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna ykr Íslandi um presta- 

kallalán, handa Sauðlauksdalsprestakalli. Samkvæmt tilögum yðar, 

herra amtmaður, og yðar, herra biskup, Í brjefi, dagsettu 25. f. m., og beiðni 

hlutaðeiganda, vil jeg hjermeð veita sumþykki mitt til þess að presturinn að 

Sauðlauksdal, sjera Þorvaldur Jakobsson, taki 2500 kr. embættislán upp á presta- 

kallið, til þess að byggja á prestssetrinu tviloftað íbúðarhús, sem sje 12 

X 12 álnir utanmáls og að öðru leyti með því fyrirkomulagi, sem nákvæmara 

er tiltekið í nefndu brjefi yðar og skjölum þeim, er því fylgdu. — Húsið, 

sem skal verða eign prestakallsins, skal jafnan vera í eldsvoðaábyrgð fyrir 

minnst 3000 kr., og skal presturinn skila því á sínum tíma í gildu standi eða með 

fullu álagi. En þegar það er upp komið, falli niður af núverandi bæjarhúsum: 

baðstofa með stofu undir lopti, anddyri, göng, búrhús og eldhús, og ennfremur and- 

virði seldra hjáleiguhúsa í Dalshúsum, 39 kr. Síðari helmingur láns þessa skal þó 

eigi útborgast lántakanda fyr en áreiðanlega er sannað, að húsið sje fullgert og 

tullnægi settum skilyrðum. Að öðru leyti er lántökuleyfi þetta þeim skilyrðum 

bundið, að lánið endurborgist með jöfnum árlegum afborgunum í lengsta lagi á 
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47 25 árum samfleytt frá lántökudegi að telja og að lánið sje fengið með svo vægum 
t. júni vaxtakjörum, sem unnt er. 

Þetta er yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birtingar, að 
því viðbættu, að lán þetta getur eigi orðið veitt úr landssjóði. 

48 Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um presta- 
4. júní kallalán, handa Vestmannaeyjaprestakalli. Samkvæmt tillögum yðar, 

herra amtmaður, og yðar, herra biskup, í brjefi, dagsettu 28. f. m., og beiðni hlutað- 
eiganda, vil jeg hjermeð veita samþykki mitt til þess, að presturinn í Vestmanna- 
eyjum, sjera Oddgeir Gudmundsen, téki 1200 kr. embættislán upp á prestakallið 
til að endurreisa íbúðarhús prestakallsins, með þeirri stærð og í því formi, sem 
gjört er ráð fyrir í brjefi yðar og skjölum þeim, er því fylgdu. Þriðjungur láns 
þessa skal eigi borgast lántakanda fyrri en áreiðanlega er sannað, að húsið sje 
fullgert og fullnægi hinum settu skilyrðum. Að öðru leyti er lántökuleyfi þetta 
þeim skilyrðum bundið, að lánið endurborgist með jöfnum árlegum greiðslum 
í lengsta lagi á 24 árum auk vaxta, og að lánið sje fengið með svo vægum 
vaxtakjörum, sem unnt er. 

Jafnframt því að tjá yður þetta til leiðbeiningar og frekari birtingar, 
skal það tekið fram, að jeg sje mjer ekki fært að veita lán þetta úr landssjóði. 

49 Samþykkt 
29. april 

um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum í Vestmannaeyjasýslu. 
Sýslunefndin í Vestmannaeyjasýslu hefir samkvæmt lögum 14. desbr. 

1877, um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum, og lögum 4. des. 
1886, um breyting á fyrnefndum lögum, gjört og hjeraðsfundur þar fallizt á eptir- 
fylgjandi: 

Samþykkt 
um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum í Vestmannaeyjasýslu. 

1. gr. 
Í febrúarmánuði skal eigi róið til fiskjar á nóttu fyr en kl. 4, frá 1— 

20. marzmánaðar eigi fyr en kl. 3, frá 20. marzmánaðar til 20. aprilmánaðar 
eigi fyr en kl. 2 og frá 20. aprílmánaðar til vetrarvertíðarloka eigi fyr en kl. 1 
f. hádegi. 

2. gr. 
Á hverju vetrarvertíðarskipi skulu ávallt, er út er róið til fiskjar, vera 

að minnsta kosti 8 pottar af lýsi eða olíu, og sömuleiðis áreiðanlegur kompás. 
Formaður hefir ábyrgð á þvi, að þessa sje gætt. 

3, gr. 
Formenn skulu gæta pbess, ad leggja ekki å »Leidina« of nærri hver 

öðrum, heldur með hæfilegu millibili. Ef nokkuð er að „Leiðinni<, má eigi leggja
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opnum skipum á hana, hverju á móti öðru, heldur skal beðið eptir því skipinu, 49 
sem á sLeiðinac< er lagt; en það skipið hefir forgangsrjett, er af sjó kemur. 29. apríl 

4. gr. 

Sýslunefndin í Vestmannaeyjasýslu kýs ár hvert 3 sjómenn í nefnd til 

þess að gæta þess, að fyrirmælum samþykktar þessarar sje fylgt. Enginn, sem 

stundar fiskiveiðar í sýslunni, getur skorazt undan kosningu. Ber gæzlumönn. 

um að kæra fyrir lögreglustjóra brot gegn samþykktinni, þegar er þeim verður 

kunnugt um þau. 

5. gr. . 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum frá 5—50 króna, er renna 

að helmingi í sveitarsjóð, en hinn helmingurinn tilfellur þeim, er brotinu kem. 

ur upp. 
# a x 

Samþykkt þessi er hjermeð staðfest af undirskrifuðum amtmanni til 
þess að öðlast gildi 1. ágúst 1901, og kunngjörð öllum hlutaðeigendum til ettir 

breytni. 

Íslands Suðuramt, Reykjavík 29. april 1901. 

J. Havsteen. 

Ferjulög 50 
fyrir 17. maí 

Árnessýshki. 

1. gr. 

Ferjur eru annaðhvort frjálsar eða lögferjur. 

2. gr. 

Frjálsa ferju má hver sá taka upp, sem býr við ferjustað, ef þar er 

eigi lögferja. Þó má sýslunefnd banna slika ferju, ef til hennar er notaður sá 

bátur, er lífsháski getur af hlotizt. Að öðru leyti eru viðskipti slíks ferjumanns 

og ferðamanna komin undir frjálsum samningi. 

3. gr. 

Sýslunefnd ákveður lögferjur. 

d. gr. 

Abúendur jarða þeirra, er að ferjustað liggja, eru skyldir til að halda 

lögferjur samkvæmt fyrirmælum sýslunefndar. Hafa þeir ábyrgð á, að ferjan 

sje stunduð svo, sem fyrir er mælt í lögum þessum. 

5. gr. 

Nú er fleirbýli á jörð við ferjustað og halda ábúendur þá ferjuna í sam- 

fjelagi, eptir því sem þeir verða ásáttir. Þó skal einn þeirra jafnan hafa for- 

stöðu fyrir ferjunni, og netnist sá ferjubóndi. Hann ber aðalábyrgð ferjuhaldsins, 

en hinir eru skyldir að hlýða honum, Sýslunefnd nefnir ferjubónda.
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6. gr. 

Nú verða sambýlismenn eigi ásáttir um ferjuhaldið og sker sýslunefnd 

úr þeim ágreiningi. Getur hún gjört hvort hún vill: tengið einum ferjuna að 

öllu eða látið þá halda hana í samfjelagi og sett þeim reglur þar að lútandi, 

sem þeir eru skyldir að hlýða. 

7. gr. 

Nú er einum fengin ferjan; hafa sambýlismenn þá frjálsan flutning ó- 

keypis, að því er þeir sjálfir þurfa, en ábyrgist skip fyrir skemmdum, meðan 

þeir nota það. Heimilt er og hverjum þeirra, sem vill, að eiga bát til eigin 

þarfa, og flytja mega þeir ferðamenn, þó svo að þeir gjöri það ókeypis. Sama 

regla gildir og um þá, sem búa hinu megin ár. En eigi öðlast maður þennan 

rjett, þó hann haldi part úr jörð við ferjustað, ef hann býr annarsstaðar. 

8. gr. 
Ferjubóndi skal sjá um, að jafnan sjeu til taks skip, svo mörg og stór, 

sem þörf er á, til að fullnægja flutningsþörfinni, og svo sterk og þjett, að hættu- 

laust og hrakningalaust sje að nota þau. Einnig skal hann sjá um, að þar sje 

jafnan til taks að minnsta kosti einn maður, sem fær er um að gegna þeim 

störfum, sem með þarf við terjuna, en fleiri, ef mauðsyn ber til. Þeir menn 

nefnast terjumenn. 
9. gr. 

Þá er ferðamenn koma til ferjustaðar, skulu þeir gjöra vart við sig á 

þeim stað, sem ferjubóndi hefir tiltekið og auðkeunt með því að setja upp glögg 

merki, stiku eða vörðu. Skal þá ferjubóndi sjá um, að þeir verði fluttir yfir 

um svo fljótt, sem unnt er.  Bíði ferðamenn lengur en */2 klukkustund án þess 

þeim sje gaumur gefinn, eiga þeir heimting á ókeypis flutningi, og bíði þeir tjón 

af drættinum, geta þeir sótt ferjubónda til skaðabóta eptir atvikum. 

10. gr. 

Sú regla gildir um flutningsskyldu, að sól skal ráða að sumri, en dagur 

á vetri; þó skal einnig skylt að flytja mann á nóttu, ef hann vitjar læknis, yfir- 

setukonu eða prests í bráðri nauðsyn. 

11. gr. 

Nú spillast eða missast skip og er ferjubónda eigi um að kenna, varðar 

honum þá eigi við lög, þótt tjón verði af vöntun skips, meðan eigi er unnt úr 

henni að bæta, en skyldur skal hann að gjöra það svo fljótt, sem framast má. 

12. gr. 

Taki ferðamenn skip í leyfisleysi og flytji sig og varnað sinn án þess að 

hafa gjört vart við sig áður, borgi þeir tvöfaldan ferjutoll og bæti tjón, er af kann 
að hljótast. En hafi ferðamaður gjört vart við sig, en ferjumaður eigi komið innan 

1/4 stundar, fellur ferjutollur burtu, en sá, er skip tekur, bætir spjöll, ef á verða 

i meðferð hans. 

13. gr. 

Það skal vera aðalregla, að sá á fyrstur ferju, sem fyrstur kemur að
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henni. Þá menn, sem í nauðsyn vitja læknis, yfirsetukonu eða prests, skal samt 50 

tafarlaust flytja, þó aðrir sjeu komnir að ferju á undan þei. 17. maí 

14. gr 

Ferðamenn bera sjálfir föng sín á skip, en ferjumaður tekur á móti og 

raðar. Hann skal ráða hleðslu og ábyrgist, að eigi verði tjón af ofhleðslu. — 

Skyldur er hann að róa, ef ferðamenn óska. Við affermingu rjettir hann ferða- 

mönnum föng þeirra, en þeir bera af skipi. 

15. gr. 

Sauðfjenað og nautgripi skal skipleggja, nema ferðamenn kjósi annað, 

og hesta skal og skylt að skipleggja, ef ferðamenn óska. Skal ferjubónda skylt 

að hafa jafnan til taks skip, er Áytja megi stórgripi á, nema sýslunefnd veiti 

undanþágu frá því. Þá er hestar synda yfir, ráða ferðamenn, hvort þeir eru 

reknir eða hafðir með skipi, en ferjumaður ræður, hve margir eru hafðir í einu 

og segir fyrir um taumhald á þeim. Nú losnar hross og snýr frá skipi, og skal 

þá eigi aptur snúa, ef fleiri hestar eru með skipinu. En vitja skal þess þegar 

aptur án sjerstaks endurgjalds. 
16, gr 

Engan er skylt að flytja, fyr en ferjutollur er borgaður. Samt má eigi 

synja þeim flutnings, er læknis vitjar, yfirsetukonu eða prests Í nauðsyn, þó eigi 

hafi borgun til reiðu í svipinn, enda sje hún greidd sem fyrst á eptir. 

17. gr. 

Ferjutoll skal greiða í peningum eða vörum þeim, sem í verðlagsskrá 

eru settar, nema menn verði á annað sáttir. 

18. gr. 

Þá er flutt er á nóttu í nauðsyn, fer um ferjutoll eptir samkomulagi. 

Verði ágreiningur um upphæðina, ber að álíta ferjutollinn hálfu hærri á nóttu 

en á degi. 
19. gr 

Upphæð ferjutolla skal vera sú, er nú skal greina: 

Fyrir lausgangandi mann, ef Einn er eee eet kr. 0,25 

fyrir hvorn, ef tveir eru . 2... ..7.0,20 

fyrir hvern, ef fleiri eru . . BN „0 0,15 

Fyrir lausríðandi mann einan, ef hestur er eigi hafður með skipi . . — 9,25 

ef fleiri eru, fyrir hvern eee ker 0,20 

Fyrir lausan hest, sem á eptir er hafður 2 27 0,05 

Fyrir klyfjar af hesti . . . eee renee rr 0,25 

fyrir klyfjar af hesti, ef fleiri Eru. 0,20 

Fyrir hest, sem skiplagður €r 2 1,25 

Fyrir kú eða mat 2 r rr rr 1,00 

Fyrir ungneyti, veturgamalb . 000 rr rr TT 0,50 

Fyrir kálf eða folald . . . eee eee eee, 0,25 

Fyrir saudkind, veturgamla eda eldri. eee eee 0,08 

Eyrir lamb > = 0,05
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| 4 
50 Ferdamadur, sem farangur hefir eda skepnur ad flytja, borgar ekkert 

17. mai fyrir sjålfan sig eða þá menn, sem hann hefir i ferdinni med sjer, ef ferjutollur 
fyrir farangur eda skepnur nemur ad minnsta kosti 25 aur. 

20. gr. 

Nu er ferjustadur svo illur eda umferd svo litil å einhverjum ferjustad, 
ad ferjubondinn hefir halla af að halda ferjuna, getur hann lagt það mál fyrir 
sýslunefnd, og sannað hallann fyrir henni með sundurliðuðum reikningi yfir tekj- 
ur og gjöld ferjunnar yfir 3 árin síðustu, og fylgi honum dagbók yfir flutning 
og ferjutolla þau ár. Getur þá sýslunefndin, ef henni finnst ástæða til, hækkað 
ferjutollinn á þeim ferjustað, svo mikið sem til þess þarf, að hallinn hverfi eða 
verði ótilfinnanlegur. 

21. gr. 

Ferjumenn og ferðamenn skulu sýna hver öðrum kurteisi og nærgætni 
og gera hvorir öðrum flutningsstarfið sem hægast og greiðast. Vel og gætilega 
skulu ferðamenn meðhöndla öll flutninga áhöld, og terjumenn sömuleiðis flutning 
ferðamanna og bæta að fullu tjón það, er gáleysi og hirðuleysi þeirra kann að 
valda. 

22. gr. 

Á vori og hausti ár hvert skal hreppstjóri skoða ferjubáta í hreppi sín- 
um og kynna sjer, hvernig lögferjur eru stundaðar. Gefur hann sýslunefndinni 
skýrslu um ástand hverrar ferju fyrir næstu árslok. Sje ferjan illa hirt eða illa 
stunduð, skal hann þegar kæra málið fyrir oddvita sýslunefndar. 

23. gr. 

Brot á móti 9. og 12. gr. varða 5—50 kr. sekt 

— - — 10. gr. — 2-20 — — 

— - — 21. — — 1—10 — -- 

— 22. — — 520 -—- — 

Upphæð sektar ákveðist hvert sinn eptir atvikum, en tvöfaldast ef brotið 
er ítrekað; sektir allar eptir lögum þessum renna í fátækrasjóð þess hrepps, þar 
sem ferjumaður býr. 

24. 
Mál þau, er rísa af brotum gegn lögum þessum, skal fara með sem 

opinber lögreglumál. 

20. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög um ferjurnar í Árness- og 

Rangárvallasýslum 29. nóv. 1855, að því leyti, er Árnessýslu snertir. 

Ei # * 

Framanrituð, ferjulög, sem sýslunefndin í Arnessýslu hefur samið og 
samþykkt, eru hjer með staðfest af undirskrifuðum amtmanni samkvæmt kgsbr. 
29. april 1776, 6. gr, til þess að öðlast gildi 1. júlí 1901, og kunngjörð öllum 
hlutaðeigendum til eptirbreytni. 

Suðuramtið, Reykjavík 17. maí 1901. 

J. Havsteen.



71 1901 

Vidauki 51 
25. 

við reglugjörð fyrir Eyjafjarðarsýslu um lækning hunda af bandormum 26. 

marz 1897. 

1. gr. 

Hvern hund í sýslunni skal auðkenna hálsbandi með merki á, er sýni 

glögglega, hver eigandi hundsins er. Nú kemur flækingshundur fram ómerktur, 

sem ekki finnst eigandi að, og er þá þeim, er hundurinn kemur fyrir hjá, skylt 
að annast um hann, og gjöra þegar Í stað gangskör að því, að finna eiganda 

hans. En ef eigandi hundsins hefir ekki gefið sig fram að T dögum liðnum, og 

hefir ekki borgað áfallinn kostnað, er bundurinn rjettdræpur. 

2. gr. 

Auðkennið skal sett á hundana í viðurvist umsjónarmanna hundalækn- 

inganna, þegar lækning fer fram haustið 1901, verði það ekki búið fyr. 

Framanritaðan viðauka við reglugjörð um lækning hunda af bandormum 

hefir sýslunefndin í Eyjafjarðarsýslu samið og samþykkt á aðalfundi sinum 11.— 

15. þ. m. og birtist hún hjermeð öllum hlutaðeigendum til eptirbreytni. 

Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu, Akureyri 25. marz 1901. 

Kl. Jónsson. 

Reikningur 52 

yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands fyrir árið 1900. 

Tekjur: 

I. Sjóður við árslok 1899: 

A. Veðskuidabrjef -. . . . . 2... . kr. 228473 00 
B. Lán til prestakalla . . . . . 2... — 6440 00 

C. Skuldabrjeft Reykjavíkur... .... — 600 00 

D. Vextir fyrir 1899 ågreiddir . . . . . . — 432 84 

E. Innstæda i landsbankanum . . . . . . — 1259 09 

F. Í sjóði hjá fjehirði . . ....... — 562 90 kr. 237767 83 
Il. Bætt við innstæðu vaxtaeigenda: 

A. Innlög á árinu . . . . kr. 13579 28 
B. Vextir fyrir 1900 lagðir við höfuðstól „0. — 6276 47 19855 75 

IIL Vextir af útlánum 1900. ..........0.0,., 0. — 11299 69 

ITV. Borgun fyrir vidskiptabækur. . . a — 13 00 

V. Vextir fyrir 1900, er bíða útborgunar oe eee. 9080 91 

VI. Höfuðstóll, er bíður útborgunar 2. — 31 69 

VII Innborguð lán 2... 6009 14 

VIL. Móti gjaldlið V. 2... 0... — 21350 00 
Samtals kr.299408 01
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Gjöld: 

I. Vextir vaxtaeigenda fyrir 1900: 
A. Ársvextir 40/0 af höfuðstól . . . . . . kr. 9075 25 

B. Dagvextir 31/20/0 um árið . ..... o — 282 13 

lí. Ýmislegur kostnaður 

III. Greiddir vextir, er biðu útborgunar við árslok. 1899. 

1 V. Höfuðstóll fallinn til útborgunar 

V. Sett á vöxtu 

VI. Móti tekjulið VII. 

VII. Sjóður við árslok 1900. 

Do
 r

e 
R
g
 

R
 

9
 

A. Veðskuldabrjef  . . . . . . 2 2 2. kr.244228 86 

B. Lán til prestakalla . . . . . . 2. . 2. — 6025 00 

C. Skuldabrjef Reykjavíkur . 2... 2... — 600 00 
D. Vextir 1900 ógreiddir . . .....…. — 249 31 

E. Innstæða í landsbankanum . . . . . . — 7103 66 

F. Í sjóði hjá fjehirði . ......….. — 30785 

93ð1 38 

407 97 

2761 37 
1007 97 

21350 00 

6009 14 

258514 18 

Samtals kr. 299408 01 

Yfirlit 
yfir efnahag Söfnunarsjóðs Íslands við árslok 19U0. 

Eignir: 

Veðskuldabrjef …… 

Skuldabrjef prestakalla . 

Skuldabrjef Reykjavíkur 

Ógreiddir vextir . 
Innstæða í Landsbankanum 

Í sjóði hjá fjehirði. . …… 

Samtals 

Gjöld: 
Innstæða vaxtaeigenda: 

A. Í aðaldeild ... . kr.213042 34 

Þar af í deild hinnar ætinlegu erfingjarentu 

kr. 1651.49. 

B. Í útborgunardeild . . . . . . . . - . — 25220 18 

C. Í bústofnsdeild . . . . . . . 2... — 1892 52 

D. I ellistyrksdeild 7 583 18 

Vextir, er bíða útborgunar. 
. Höfuðstóll, er bíður útborgunar 

. Varasjóður BAÐ 

Samtals kr. 

Stjórn Söfnunarsjóðs Íslands, Reykjavík 28. febr. 1901. 

Eiríkur Briem. Jón Jensson. Björn Jensson. 

. 244228 86 

6025 00 

600 00 

249 31 

7103 66 
307 35 

. 258514 18 

. 246738 22 
3080 91 

31 69 

8663 36 

258514 18



II. 

11. 

þe
 

73 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Örum á Wulffs 1900. 

Tekjur: 

Sjóður frá f. á.: 
a. Innritunarskirteini A. fol. 92 . . . . . . kr. 400000 

b. Í peningum „ . . . . . 2 20. 0... — 1000 

Vextir yfir árið. 

Gjöld: 

Styrkur veittur Jónasi Stefánssyni 

Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskirteini A. fol. 92 . . . . . . kr. 4000 00 

b. Í peningum eee eee eee, 14000 

= 

Íslands Norður- og Austuramt. Akureyri, 5. marz 1901. 

Páll Briem. 

Húsavík, 10. marz 1901. 

Þ. Guðjohnsen. 

kr. 4140 00 
—- 14000 

kr. 4280 00 

kr. 14000 

kr. 4140 00 

kr. 4280 00 

84,178 96 

} 

Agrip 
af reikningi landsbankans 1. október — 31. desember 1900. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. okt. 1900 . 0... kr, 

2. Borgað at lánum: 

a. Fasteignarveðslán . . . . . . . . . kr.242,862 26 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . ...….….— 65,116 63 

c. Handveðslán …. . . — 12,276 82 

d. Lán gegn ábyrgð sveita. og bæjarfjelaga o. f.— 10,817 37 

e. Accreditivlán . .........— 5,000 00 — 

mæ 
m
ø
 

Vixlar innleystir . 2. re 

Avisanir innleystar . 2 27 

Nýjir seðlar frá landssjóði 2. 2 0 0 0 eee nm 

Vextir ýmiskonar 2 er 

Disconto . . . . — 

Tekjur i reikning  Landmandsbankans (fyrir seldar ávis- 

anir Of) kone 20. rr 

336,073 08 
579,184 18 
37,717 00 
45,000 00 
37,262 53 
2,940 74 

102,134 79 

Flutt kr. 19294,491 28 

1901 
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Flustar kr. 1224491 28 
Innheimt fje fyrir aðra . - — 1,755 28 
Seld fasteign tilheyrandi bankanum . — 600 00 
Seld verðbrjef fyrir . . — 86,600 00 
Aðrar tekjur af fasteignum bankans  — 2,086 25 
Tekjur tilheyrandi varasjóði fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur . 225 70 
Innlåg å hlaupareikning —  288,785 Tó 
Sparisjóðsinnlög . — 333,885 81 
Frá veðdeild bankans . — 405, 711 73 
Ýmsar tekjur — 6,645 74 
Til jafnaðar móti gjaldið 16 a—CG „0... — 46,178 02 

Samtals kr.2.396,965 62 

Gjöld : 
Lán veitt: 
a. Fasteignarveðslán . kr. 16,325 00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . — 58,911 00 
c. Handveðslán. . — 7,600 00 
d. Lán gegn ábyrgð sveita- og g bæjarfjelaga o. A. — 1,700 00 
e. Accreditivlán -- 5,000 00 kr. 84,536 00 
Keyptir vixlar — 304911 13 
Keyptar åvisanir . . . — 38,476 27 
Útgjöld fyrir reikning Landmandsbankans —  380,586 98 
Útborgað af innheimtu fje fyrir aðra — 3,805 62 
Keypt verðbrjef fyrir . — 396,900 00 
Kostnaður við fasteignir bankans . — 164 42 
Kostnaður við bankabygginguna . — 1,731 24 
Útgjöld fyrir reikning varasjóðs fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur — 32 69 

Útgjöld fyrir varasjóð*bankans — 600 00 
. Útborgað af innstæðufje á hlaupareikning . — 354.377 13 

Utborgad af innstædufje med sparisjóðskjörum kr. 254, 288 48 
Að viðbættum dagvöxtum . oa — 270 14 254,558 51 

Til veðdeildar bankans —  398,200 00 
Kostnaður við bankahaldið (laun 0. fl). — 5,856 23 
Ymisleg útgjöld (þar á meðal vextir af keyptum banka- 
vaxtabrjefum) — 9,950 95 
Vextir fyrir árið 1900 af: 
a. Innstæðufje með sparisjóðskjörum . kr. 36,525 02 
b. — á hlaupareikning — 2527 78 

Cc. —— varasjóðs bankans. — 1t12522 46,178 02 

Í sjóði 31. desember 1900 — 116,150 37 

Samtals kr.2. 396, 965 62
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Ågrip 
af reikningi veðdeiidar bankans 1. október til 31. desember 1900. 

Tekjur: 

I sjóði (hjá bankanum). 

Bankavaxtabrjef gefin út 

Borgað af lánum 

Vextir af lánum og útgefnum bankav axtabrjefum 

1/2 0/, kostnaður 

Tillag úr landssjóði fyrir árið 1900 

Gjöld: 

Lán veitt . 

Kostnaður við skrifstofuhald árið 1900 . 

Í sjóði (hjá bankanum) 

Athugasemdir. 

Landsbankinn átti 31. desember f. á.: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðskuldarbrjef . 

b. Sjálfskuldarábyrgðarskuldabrjef 

G. Handveðsskuldabrjef . 80 

d. Skuldabrjef fyrir lánum gegn ábyrgð 

sveita og bæjarfjelaga o. fl. 
  

Kgl. ríkisskuldabrjef og önnur erlend verð- 

brjef hljóðandi uppá samtals 353600 kr. ept- 

ir gangverði 31. desember 1899 

Bankavaxtabrjef . 

Skuldabrjef Reykjavikur kaupstadar 

Ginnleysta vixla 

Óinnleystar ávísanir . - 

Fasteignir lagðar bankanum út fyrir lánum 

að upphæð . 

Huseignir i Reykjavik 

Nytt bankahus . . 

Til góða bjá Landmandsbankanum i Kaup. 

mannahöfn 

Peningar Í sjóði 

kr. 497 31 
— 396,900 00 
— 353 64 
2 3,948 51 

Samtals kr. 406,209 04 

kr. 397,200 00 
— 1,000 00 

Samtals kr. 406,209 04 

. 114770 42 

288148 53 

111493 16 

55446 77 kr, 1169858 88   

—… 31091126 
—… 341100 00 

— 1800 00 
—… 151116 13 

— 3653 43 

— 6992 00 

— 34000 00 
— 85840 32 

— 157341 69 
— … 11615037 

  

Samtals kr. 2378764 08 
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%4 Seðlaskuld bankans til landssjóðs var 31. des. 1900 kr. 

Óútborgað af innheimtufje fyrir aðra s.d. —. . —- 

Innstæðutje á hlaupareikning s. d. . „kr. 180237 13 

að viðbættum (dag)vöxtum fyrir árið 1900 2. mm 2527 18 kr. 

Innstæðufje með sparisjóðskjörum s. d. . . . . — 1172261 72 

að viðbættum vöxtum fyrir árið 1900 . . : .— 36525302 

Innstædufje veddeildar bankans ON Nee em — 

Varasjóður bankans 2 2... . — 202977 76 

Vextir fyrir árið 1900 . . .. — 712522  . 

Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjav. 31. des. 1900 — 

(þar af í fasteign 7000 kr.) 

IL 

TIL 

  

  

  

1 

  

715000 00 
749 66 

182764 91 

208786 74 

8009 04 

210102 98 

13318 66 

Ýmsar tekjur, sem enn eru eigi lagðar við varasjóð — 40032 09 

Samtals: kr. 2378164 08 

Reykjavík 25. apríl 1901. 

Stjórn landsbankans. 

Tryggvi Gunnarsson. Eiríkur Briem. Kristján Jónsson. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld landsbókasafnsins árið 1900. 

Tekjur: 

Sjóður við árslok 1899: 
a. Innritunarskírteini . . . . . . . . . . kr. 6600 00 

b. Ríkisskuldabrjef . . ..... „0. 0. — 1400 00 

c. Ílandsbankanum . . 2... 0... — 454 87 
d. Í sjóði hjá fjehirði . . . . . . . . . . — 525 88 kr. 8980 75 

Vextir: 

a. Af innritunarskírteini 11/12 99 til 1/12 1900 . kr. 231 00 
b. Af rikisskuldabrjefum 1/12 99 til 11/12 1900 -- 49 00 

c. Af fje, lögðu til bráðabirgða í landsbankann — 45 81 395 87 

Styrkur úr landssjóði: 

a. Til að kaupa bækur o.fl. . . . . . . . kr. 4000 00 

b. Til eldiviðar og áhalda . . . . . . . 2. — 450 00 

c. Brunabótagjald . . .......,.,.— 300 00. 4750 00 

Samtals kr. 14056 62
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Gjöld: 

I. Til að kaupa bækur o. fl.: 
a. Til að kaupa bækur og handrit, til bókbands og prentunar 

å ritaukaskrå . . ......0.0. kr.2837 06 

b. Til að afrita handrit frá Kaupmannahöfn . . —- 620 00 
c. Til spjaldskrár . . . . . . 2. 2... — 534 00 kr. 3991 06 

Il. Fyrir eldivið og lagning . . . . 407 73 

IT1L Hreinsun og ræsting . . 2. ne rr 16 58 

IV. Ymislegt 22 2 58 18 
V. Brunabåtagjald . . 2 0 0 eee eee eee, 300 00 

VI. Sjóður við árslok 1900: 
a. Innritunarskirteini sama sem áður . . . . kr.6600 00 

b. Riíkisskuldabrjef sömu sem í fyrra „ . : . — 1400 00 
c. Á vöxtum í landsbankanum  . . . . . . — 900 00 

d. Í sjóði hjá fjéhirði . . . . 0. — 327 52 kr. 9227 52 
  

Samtals kr, 14056 62 
Reykjavík 20. marz 1901. 

Eiríkur Briem. 

Embættaveiting, skipun og lausn. 

Veiting: 

29. marz var Jón aðstoðarlæknir Blöndal af landshöfðingja settur hjeraðslæknir í 

Borgarfjarðarhjeraði frá 1. apríl 1901 að telja. 

7. maí var sjera Ríkarði Torfasyni að Rafnseyri, samkvæmt kosning safnaðarins, af 

landshöfðingja veitt Holtaþing (Marteinstungu, Haga og Árbæjarsóknir) í Rangárvallaprófasts- 

dæmi frá fardögum 1901 að telja. 

8. maí var Pjetur bóndi Jónsson á Gautlöndum af landshöfðingja skipaður umboðs- 

maður yfir Norðursýsluumboð frá fardögum 1901 að telja. 

15. maí var praktíserandi læknir Björn Blöndal af landshöfðingja skipaður hjeraðs- 

læknir í Miðfjarðarhjeraði frá 1. júní 1901 að telja. 

Frá sama tíma telst hjeraðslæknir P. J. Halldórsson hjeraðslæknir í Blönduóshjeraði. 

4. júní var uppgjafapresti sjera Vilhjálmi Briem, samkvæmt kosningu safnaðarins, af 

landshöfðingja veitt Staðastaðarprestakall (Staðastaðar og Búðasóknir) í Snætellsnesprófastsdæmi 

frá fardögum 1901 að telja. 

Alþingismenn. 

a. Konungkjörinn. 

16. marz var Eiríkur Briem kennari við prestaskólann allramildilegast kvaddur af 

konungi til alþingissetu. 

b. Þjóðkjörinn. 

21. maí var Guðjón bóndi Guðlaugsson kosinn alþingismaður fyrir Strandasýslu . með 

45 atkv. af 64. 
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Heiðursmerki. 

15. apríl sæmdi hans hátign konungurinn allramildilegast höfuðsmann hinnar dönsku 

deildar Odd Fellow reglunnar praktíserandi lækni í Kaupmannahöfn Petrus Beyer r. af dbr. 
heiðursinerki dannebrogsmanna. 

25. april sæmdi hans hátign konungurinn allramildilegast riddarakrossi dannebrogsorð- 
unnar þá: 

præp.hon. Benedikt Kristjánsson prest að Grenjaðarstað, 

præp.hon. Eirík Briem, kennara við prestaskólann í Reykjavík og 

Pál prófast Ólafsson, prest að Prestbakka. 

Laus prestaköll. 

Laufás (Laufáss og Svalbarðssóknir) í Suðurþingeyjarprófastsdæmi. Mat kr. 1421,04, 

að frádregnu árgjaldi af brauðinu, 400 kr., sem er greitt með útlögðnm jörðum (385 kr. 83 a.) 
og 14 kr. 17 au. í peningum í landssjóð. 

Prestsekkja er í brauðinu, sem nýtur náðarárs og eptirlauna af því lögum samkvæmt. 

Veitist frá fardögum 1901 að telja. 

Auglýst 27. apríl 1901. Umsóknarfrestur til 12. júní 1901. 

Vellir í Svarfaðardal (Valla og Stærra Árskógssóknir). Mat 1420 kr. 60 au., að frá- 

dregnu árgjaldi af brauðinu, sem er greitt með útlögðum jörðum. 

Prestsekkja er í brauðinu, sem nýtur náðarárs og eptirlauna lögum samkvæmt. 

Veitist frá fandögum 1901 að telja. 

Auglýst 27. apríl 1901. 

Umsóknarfrestur til 12. júní 1901. 

Rafnseyri í Vesturísafjarðarprófastsdæmi, (Rafnseyrar og Álptamýrarsóknir). Mat 1175 

kr. 23 a. Lán til byggingar Álptamýrarkirkju og endurbóta á Rafnseyrarkirkju, samtals að upphafi 

1850 kr., tekin 1897 og 1898, hvíla á prestakallinu, að því leyti sem tekjur kirknanna hrökkva 

ekki til afborgana og vaxta (Stj.tíð. 1896, B. bls. 95 og 1898, B. bls. 219). Auglýst 23. maí 

1901. Umsóknarfrestur til 24. júní 1901. Veitist frá fardögum 1901 að telja. 

Staður í Súgandafirði í Vesturísafjarðarprófastsdæi, stofnað á ný með lögum Nr. 34 

5. desember 1899 með 300 kr. uppbót úr landssjóði. Metið með uppbótinni kr. 608,42. 

Auglýst 23. maí 1901. Umsóknarfrestur til 4. júlí 1901. 

Hjarðarholt í Dölnm (Hjarðarholtssókn). Húsbyggingarlán tekið 1898, upphaflega 

2500 kr, hvílir á prestakallinu og endurborgast með 100 kr. á ári auk vaxta (Stj.tíð. 1898, 

B. bls. £—5). Prestsekkja nýtur náðarárs og eptirlauna af brauðinu samkvæmt lögum. 

Brauðið er metið 1160 kr. 82 au., auglýst 13. júní 1901 og veitist frá þessa árs far- 
dögum að telja. 

Laus lyfsölueinkarjettur. 

Einkarjettur til að reka lyfjasölu á Seyðisfirði í Austuramti Íslands er laus. Eptir- 

maðurinn er skyldur til að kaupa af binum núverandi lyfsala þar áhöld lyfjabúðarinnar og 

vörur eptir reglum þeim, er þarum verða settar af ráðaneytinu fyrir Ísland. 

Þeir, sem kynnu að óska eptir að öðlast einkarjett þennan, verða að senda umsókn 

sína um hann ásamt nauðsynlegum vottorðum til ráðaneytisins fyrir Ísland innan 93. júlí 

1901.
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Brjef yfir Íslandi um bænhús í 
Furafirði — Samkvæmt tillögum yðar, háæruverðugi herra, í brjefi, dagsettu 

    
3. bm, vil je: npykki mitt til þess, að tekið verði upp og 

notað bænhús röndum, sem nefnt brjef yðar getur um, og 

með þeim rjettindum, sem þar eru greind, en þau eru: að jarða megi þar lík úr 

þeim hluta Staðarsóknar í Grunnavík, sem liggur á Ströndum, og að bænnúsið 

fái legkaup fyrir | s Jjóstolla af jörðinni Furufirði, og ennfremur, 

að pre sur að sumri og 2 að vetrinum til; þó er 

samþykki mitt notendur bænhúss þessa skuldbindi sig til 

að annast viðhal standi, og að það sje ávallt útbúið öllum 

nauðsynlegum áhöldum til guðsþjónustu. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari 

ráðstöfunar. 

  

AFI 
St 

   
   

  

Brief 
amtinu um 

til amtmannsins yfir Norðuramtinu og Austur- 
- Með brjefi, dagsettu 17. f. m, hafið 

  

     

       

þjer, herra amtmaður frá hreppsnefndinni í Breiðdalshreppi, 

um “é á úrskurði , lí. ágúst f, á, um framfærslu stúlku- 
| 

barnsins Guðrúnar Vilborgar Sigurðardóttur. 

Út af þessu skal yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birt- 

ingar, að með því að jeg verð að öllu leyti að fallast á þennan úrskurð yðar, 
skal hann standa óraskaður. 

  

skurður amtsins. 

      

Með brjefi dags. 6. f. m. hefir hreppsnefndin í Breiðdalshreppi skýrt mjer frá, að í fyrra 
vor hafi Ólafur nokkur Sigurðsson, sem er sveitlægur í tjeðum hreppi, verið fluttur þangað 
fátækraflutningi ásamt konu hans, barni þeirra og barni konu hans Guðrúnu Vilborgu að 
nafni, sem er skilgetið barn hennar og fyrri manns hennar, Sigurðar nokkurs, er við lát sitt 
var sveitlægur í Geithellnahreppi, Kveðst hreppsnefndin hafa komið Guðrúnu Vilborgu fyrir, 
borgað með henni venjulegt ómagameðlag frá 14. maí 1899 til jafnlengdar kr. 69,60 og heimt- 

að það síðan af framfærslusveit föðurins, en þá hafið þjer, herra sýslumaður, úrskurðað, að 

þar sem sveitartyrkur þessi yrði að teljast sem veittur foreldrunum, þá gæti Geithellnahreppi 
1 

I 
5 

að endurborga umgetið ómagameðlag 
se oo" 

eigi borið nein skylda ti 

Hreppsnefndin hefir eigi viljað una þessum úrskurði; hefir hún því skotið honum til 
amfsins, og ber það fyrir sig, að 6. gr. fátækrareglugjörðarinnar 8. jan. 1834 ákveði, að börn 

         yngri en 16 ára ærsluheimili. En þótt svo sje, að barnið eigi framfærslu- 
heimili föðurins, þá kemur sá framfærslu irjettur alls eigi til greina, meðan móðir þess lifir. 

  

Hreppsnefndin hefir engan rjett til þess, að taka eitt af bórnum hennar, koma því á framfæri 
og telja svo sem móðirin vinni fyrir hinum börnunum, en þetta eina barn eigi að fá sjerstakt 
framfæri af sveitarfje. Meðan móðirin lifir, þá er allt sem hún og maður hennar þarf af sveit- 
arsjóði til framfæris sjer og börnum hennar, hvort sem þau eru frá fyrra eða síðara hjónabandi, 
sveitarstyrkur veittur henni og manni hennar, en alls eigi börnun1 hennar. 

Eg er yður því samdóma um það, að Breiðdalshreppur geti eigi átt neina rjettmæta 
kröfu til þess að heimta áðurnefnt meðlag með barninu Guðrúnu Vilborgu Sigurðardóttur af 
Geithellnahreppi, og vil fela yður, að tilkynna hreppsnefndinni í Breiðdalshreppi þennan úr- 
skurð amtsins. 

15, júlí 1901. 
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58 Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir Suðuramtinu og Vestur. 
19. júní amtinu um sveitarstyrk. — Með brjefi, dagsettu 18. janúar þ. á., 

  

hafið þjer, heira amtmaður, leitað úrskurðar míns um ágreining milli Mjóatjarð- 

arhrepps Í Suðurmúlasýslu og hins forna Leiðvallarhrepps í Skaptatellssýslu út- 

af kröfu fyrnefnds hrepps á hendur hinum síðarnefnda til endurgjalds á fram- 

færslustyrk veittum Filippusi nokkrum Jónssyni árið 1893, og hafa hvorki hlut- 

aðeigandi sýslumenn, nje þjer og amtmaðurinn yfir Norðuramtinu og Austuramt- 

inu getað orðið samdóma um þetta mál. Málavextir eru þessir. 

Haustið 1893 veitti hreppsnefndin í Mjóafjarðarhreppi Filippusi þessum Jóns- 

syni, sem þá hafði dvalið þar í hreppi T ár samfleytt, en var sveitlægur íLeiðvallar- 

hreppi hinum forna, 23 króna styrk í kornmat úr sveitarsjóði, og hefir hún krafizt 

— eptir því, sem ætla má, í tæka tíð — að fá styrk þennan endurgoldinn af 

sveitarsjóði hins forna Leiðvallarhrepps. Hreppsnefndin þar í hreppi hefir fyrst 

í brjefi 7. marz 1895 haldið því fram, að sannanir vantaði fyrir því að hirn 

umræddi styrkur væri löglega veittur, og síðan í brjefi 17. oktbr. 1898 neitað 

„að sinna< kröfunni um endurgreiðslu á styrknum, sþar til sannað er með lög- 

legri aðsjónargjörð á efnum og ástæðum þiggjandans, að hann sje eigi sjálfur 

fær um að borga skuldina<. Aðsjónargjörð var svo framkvæmd hjá Filippusi af 

hreppstjóranum í Mjóafjarðarhreppi með öðrum tilnefndum manni, og komust 

skoðunarmennirnir að þeirri niðurstöðu, að Filippus væri mjög efnalitill, og hin- 

ar litlu eigur hans væri allar veðsettar fyrir gömlum skuldum, og að eigi væri 

þá sjáanlegt, að hann kæmist af um veturinn án sveitarstyrks handa fjölskyldu 
sinni. Samt hefir breppsnefnd Leiðvallarhrepps hins forna síðar neitað að greiða 

hinn umgetna styrk, af þeim ástæðum, að styrkurinn hafi ekki verið löglega 

veittur vegna vantandi aðsjónargjörðar hjá Filippusi, þá er styrku.inn var veitt- 

ur, og að engin beiðni liggi fyrir frá þiggjandanum. Hin síðarnefnda ástæða er 

samt eigi á rökum byggð, því að fram hefir verið lögð skrifleg beiðni frá Filipp- 

usí um styrkinn, dagsett sama dag sem styrkurinn var veittur, og hefir þessi 

beiðni um sama leyti verið innfærð í brjefabók Mjóafjarðarhrepps.  Sýslumað- 

urinn í Skaptafellssýslu og þjer, herra amtmaður, hafið fallizt á hina ástæðu 

hreppsnefndarinnar fyrir neitun hennar um að endurgreiða styrkinn: að engin 
lögleg aðsjónargjörð hafi fram farið, er styrkurinn var veittur. Ennfremur hafið 

þjer tekið það fram, að áðurnetnd yfirlýsing hennar frá 12. oktbr. 1898 sje að 

yðar skoðun þýðingarlaus og apturkölluð, enda sje skoðunargjörð sú, sem par 

er krafizt, framkvæmd af hreppstjóranum og einhverjum öðrum manni. 

Amtmaðurinn yfir Norðuramtinu og Áusturamtinu hefir aptur á móti 

haldið því fram, að hreppsnefndin í Mjóafjarðarhreppi hafi eptir atvikum nægi- 

lega sýnt fram á, að Filippus hafi eigi komizt af án hins umrædda styrks, og 

að hinn forni Leiðvallarhreppur hafi samþykkt styrkveitinguna í optnetndu brjefi 
sínu frá 12. oktbr. 1898. 

Það er nú að vísu svo, að eigi hefir framfarið regluleg aðsjónargjörð 

hjá Filippusi haustið 1893, er honum var veittur hinn umgetni sveitarstyrkur, 

heldur hefir hreppsnefndin í Mjóatjarðarhreppi látið sjer nægja í því efni vott-
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orð tveggja bænda, nábúa hans, sem ritað er á styrkbeiðnina, -— og dagsett 

sama dag og styrkurinn er veittur, — um að Fílippus sje þurfandi styrksins. 

Þótt það sje aðfinnsluverrt, að hreppsnefnd Mjóafjarðarhrepps eigi hefir látið 

reglulega aðsjónargjörð framfara hjá Filippusi, þá verð jeg að vera amtmann- 

inum yfir Norðuramtinu og Austuramtinu samdóma um, að það, að aðsjónar- 

gjörðinni var sleppt í þetta sinni, eigi eptir atvikum ekki að svipta Mjóafjarðar- 

hrepp rjettinum til að fá styrkinn endurgoldinn, einkum þar sem jeg verð að á- 

líta, að með yfirlýsing sinni 19. oktbr. 1898 hafi hreppsnefndin í Leiðvallarhreppi 

hinum forna afsalað sjer rjetti til að synja þess, að taka kröfuna til greina, 

vegna þess að aðsjónargjörð hafi eigi fram farð áður en styrkurinn var veittur, 

enda get jeg eigi betur sjeð en að aðsjónargjörð sú, er fram fór 21. desbr. 

1898 hjá Filippusi, uppfylli skilyrði þan, er sett eru í yfirlýsingunni, og með því 

að dráttur sá, er orðið hefir á máli þessu, eigi virðist vera hreppsnefndinni í 

Mjóafirði að kenna, úrskurðast hjermeð, að hinn forni Leiðvallarhreppur endur- 

greiði Mjóafjarðarhreppi hinn umrædda sveitarstyrk, 23 kr. 

Jafnframt því að tjá yður þetta, herra amtmaður, yður til leiðbeiningar, 

og til birtingar fyrir hreppsnefndinni í Leiðvallarhreppi hinum forna, skal jeg 

beiðast þess, að þjer hlutizt til um, að hin umgeta upphæð verði endurgreidd 

Mjóafjarðarhreppi án frekari dráttar. 

Brief landshöfðingja fél amtmannsins yfir Norðuramtinu og AÁustur- 

amtinu um borgun til úttektarmanna og virðingar- og skoðunar- 

manna. Í brjefi, dagsettu 20. apríl þ. á., hafið þjer, herra amtmaður, beiðzt 

úrlausnar minnar á eptirgreindum fyrirspurnum hreppstjórans í Vopnafjarð- 

arhreppi: 

1. Eiga hreppstjórar og virðingarmenn dagpeninga við úttektir á jörðum, með- 

an úttektin stendur yfir, og eins á ferðinni til úttektar, og frá henni aftur? 

2. Eiga hreppstjórar og virðingarmenn bæði dagpeninga og mílupeninga, og 

eiga þeir 50 aura fyrir míluna hvora leið, eða að eins fyrir míluna fram 

og tilbaka? 
8. Eiga hreppstjórar og virðingarmenn 2 kr. fyrir úttektargjörð á jörðu og 

þar fyrir utan dagpeninga, ef gjörðin stendur yfir meira en 10 klukku 

stundir? 
4. Á hreppstjóri 1 kr. fyrir að bóka hverja gjörð, sem hann er viðstaddur? 

Um borgun fyrir úttektir segir svo í 8. gr. lega nr. 3, 13. janúar 1882, 

um borgun til hreppstjóra og annara, sem gjöra rjettarveik, að hverjum úttekt- 
armanni skuli greiða 2 kr. fyrir hvern dag, sem úttektin stendur yfir, og að 

þóknunin skuli teljast eptir ákvörðuninni í 15. gr. aukatekjureglugjörðar 10. sept. 

1830, en þar er ákveðið, að ef gjörð stendur yfir í eitt skipti (o: sama daginn) 

meir en 8 tíma, megi reikna daginn sem 1!/s dag, og hafið þjer tekið fram, að 
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öÐ yður virðist eigi heimilt að reikna með tímann, sem gengur til ferðalags til 
20. júní framkvæmdar gjörðinni. 

Spurningunni um það, hvort úttektarmenn eigi einnig að fá ferðakostn- 
að, mílupeninga og dagpeninga samkvæmt 3. gr. nefndra laga, ber að yðar skoð- 
un að svara játandi, með því að hin tiltekna 2 kr. borgun til (ek tarmanna sje 
alveg eins og hin tiltekna borgun til skodun sarmanna, og því í 
sjálfu sjer eðlilegt, að úttektarmenn, sem írauninni sjeu v irðingarmenn, fái ferða- 
kostnað sinn borgaðan eins ov virðingarmenn; Í samræmi við þetta standi í 
hinum danska texta >Mændene<, og þar undir“ vé verði úttektarmenn að teljast. 

| 50 a. fyrir 
hverja milu hvora leid, eda 1 kr, fyrir hvetja dn milu, sem hreppstjóri eða vird- 
ingarmaður fer fram og attur, þó eigi yfir 2 kr. 

Enn hafið þjer álitið, að hreppstjóri eða virðingarmaður ætti aðeins rjett 
á að fá 1 kr. fyrir ritun gjörðar, er þeir framkvæma skoðunar. eða virðingar- 
gjörð á fasteign eða skipti á jörðum eða húsum. 

Út af þessu skal yður, herra amtmaður, til vitundar gefið yður til leið- 
beiningar, að hinum framangreindu fyrirspurnum ber að minni skoðun að svara 
þannig, um leið og þess skal getið, að úrlausn þeirra heyrir undir dómstólana: 

Um 1. Það er að vísu svo, að úttekt er í rauninni aðeins skoðunar. 
og virðingargjörð ox úttektarmeun því skoðunar. og virðin sarmenn, en ákvæði 
8. gr. nefndra laga virðast ekki taka tillit til þess eðlis úttektarg rjörða, heldur 
skoða hana sem athöfn sjerstaklegs eðlis, og kveða fyrst á um borgun til út- 
tektarmanna alveg útaf fyrir sig, og í öðru lagi um borgun til virðingar- og 
skoðunarmanna. Ákvæði þessarar lagagreinar virðast þessi: að úttektar- 
mönnum beri 2 kr. fyrir hvern dag, er úttek ingar. og 
skoðunarmönnum 2 kr. (4 Í kr. handa þeim ritar, ef um fasteign 
er að ræða), auk ferðakostnaðar eftir 3. gr. Það er í bessu tilliti eigi þýðingar- 
laust, að borgun fyrir úttekt er ákveðin fyrir hveru dag, en borgunin fyrir 
skoðunar. og virðinsargjörð er jöfn, hvort er gjörðin stendur lengur eða skemur 
(sbr. einnig lög nr. 33, 13. des. 1895). Það virðist og hafa verið tilgangur stjórn- 
arinnar, sem samdi frumvarpið til nefndra laga, að úttektarmenn skyldu enga 
aðra borgun hafa fyrir úttekt en þessa ? kr. d: agpeninga, sbr. tilvitaun hennar 
Í ástæðunum tyrir 7, gr. um varpsins (Alþ.tið „ 1881, 1, bis. 604) til 80. gr. laga- 
frumvarps þess til lan NR Oarlaga, er lagt var fyrir alþingi 1881 (Alþ.tið. s. á. 
I, bls. 256), sbr. og andbúnaðarl. agafrumvarp það, er lagt var fyrir alþingi 1883 
13. gr. (Alþ.tið. s. á. bls. 22). Umræðurnar á alþingi 1881 um frumvarpið til 
laga nr. 3 frá 13. jan. 1882 virðast og gjöra ráð fyrir þvi, að eigi þurfi að 
borga úttektarmönnum annað eða meira en dagpeninga (2 kr.), meðan á úttekt- 
inni stendur. 

Að minni skoðun ber úttektarmönnum þannig að eins 2 kr. fyrir hvern 
dag, er þeir eru við úttektina, er þóknunin talin eftir ákvörðuninni Í 15. gr. 
aukatekjureglugjörðarinnar 10. sept. 1830, og er jeg yður samdóma um að eigi 

ar- og virði         
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sje heimilt að reikna með tímann, sem gengur til ferðalags til framkvæmdar 

gjörðinni. 

Um 2. Skoðunar- og virðingarmönnum bera, eins og þjer hafið tekið 

fram, auk borgunar fyrir skoðunar- eða virðingargjörð samkvæmt 8. gr. 

nefndra laga og 6. gr. laga nr. 33, 13. des. 1895, ennfremur mílupeningar, 50 

a. fyrir hverja mílu á landi og hálfa miílu á sjó, talið fyrir hvorn um sig frá 

bústað hans til þess staðar, þar er virðingar- eða skoðunargjörðin fer fram, be 

ekki yfir 2 kr. fyrir hvorn, og xuk bess 3 kr. hvorum á dag i fædispeninga, 

þeir þurfa að vera í burtu frá heimilum sínum vid virdingar- eda ski a jörð, 

ina vegna fjarlægðar meira en 10 klukkustundir, Milupeningana virðist eiga að 

telja þannig, sem þjer hafið tekið fram og áður er sagt. 

Um 3. Sjá svarið upp á 1. fyrirspurnina. 

Um 4. Um ritaragjaldið er jeg yður samdóma, að það verði að eins 

heimtað, ef um virðing eða skoðun á fasteign er að ræða, en hvorki við úttektir 

eða við virðing á lausafje. 

Brjef landshöfðingja fil stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um lántöku. 
leyfi handa Sandaprestakaili. Með brjefi, dagsettu 22. þ. m., hafið þjer, 
herra amtmaður, og þjer, herra biskup, sent hingað erindi frá síra Kristni Dan: 

íelssyni að Söndum, þar sem hann beiðist samþykkis míns til þess að fá þannig 

lagaða breyting á lántökuleyfi því upp á prestakallið — til hlöðubyggingar —, 

sem veitt var með brjefi minu 26. jan. þ. á., að lánið megi ávaxtast með 59/ í 

stað þess með 49/0, og hafið þjer veitt erindi þessu meðmæli yðar. 

Útaf þessu skal yður til vitundar gefið yður til leiðbeiningar og birt- 

ngar fyrir beiðandanum, að jeg hjermeð veiti hið umbeðna samþykki 
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61 I. kafli. 

14. júní Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 

Skagafjarðarsýsla er eitt fjallskilafjelag, er skiptist í deildir, eptir því sem 

landi hagar og fjöll eða vatnsföll deila. Yfirstjórn allra fjelagsdeildanna hefir 

sýslunefndin á hendi samkvæmt tilskipun 4. maí 1872, en hreppsnefndir hafa á 

hendi alla stjórn og framkvæmd á tjallskilamálum. 

2. gr. 

Hreppsnefndir geta gert nákvæmari ákvarðanir um fjallskil í einstökum 

atriðum, hver í sínum hreppi. Þó má eigi þar með raska reglugjörð þessari, 

og skulu hreppsnefndir gæta þess, að farið sje í öllu eptir ákvæðum hennar. 

Il. kafli. 

Um afrjetti og notkun þeirra. 

3. gr. 

Allt land skiptist í afrjetti og heimalönd. Það skulu vera afrjettir, sem 

að fornu verið hafa. Svo getur og sýslunefnd ákveðið nýja afrjetti, eptir tillög- 

um hreppsnefnda og með samþykki landeiganda. 

4. gr. 

Enginn má hafa afrjett til sjerstakra afnota fyrir sjálfan sig, svo sem 

til slægna eða beitar fyrir búsmala. Eigi má ónáða fjenað á afrjettum, nje taka 

þaðan fje eða hross fyrir fjallgöngur á haustum, nema hreppsnefnd leyfi. Allur 

heimrekstur afrjettarfjenaðar á einstaka bæi gangnadagana er stranglega bann- 

aður. Enginn má sleppa fje sínu á afrjett eptir fyrstu göngur, nema hrepps- 

nefnd leyfi. 

III. kafli. 

Um smölun heimalanda á vorum. 

5. gr. 

Allir þeir, sem jörð hafa til ábúðar, eru skyldir að smala heimalönd sin 

á vorum, eptir því sem hreppsnefnd ákveður. 

6. gr. 

Hreppsnefnd skal skipa fyrir um smölun geldfjár til rúnings á vorum, 
þegar hentugast þykir. Ef þörf gerist, má hún láta göngur fara fram á afrjett- 
um. Hið sama gildir um smölun til fráfærna. 

T. gr. 
Nú finnst fje, er sloppið hefir úr löndum eiganda, eða kemur fyrir fjarri 

eigendum, þegar rúning er afstaðin, hvort heldur eru geldar kindur eða lambær, 
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er þá finnandi skyldur, ef honum er unnt, að hirða og rýja geldfje, og sömuleið- 61 
is ær, þegar tími er til kominn, og einniz að marka ómörkuð lömb. Skal hann 14. júní 

gera eiganda full skil á ullinni og grein fyrir marki og öðrum einkennum á 

hverri kind, sem hann rýr eða markar. Fyrir ómak sitt ber finnanda borgun, 

er eigi yfirstígi: fyrir að rýja kind 20 aura og fyrir að marka lamb 10 aura. 

IV. kafli. 

Um rekstur til afrjetta. 

S. gr. 
Hreppsnefnd skal sjá um, að stóðhross og geldfje, þegar það er komið 

úr ull, sje rekið til afrjettar svo tímanlega að vorinu, sem árferði og önnur at- 

vik leyfa. Áður en lömb eru rekin á fjall, skal sitja þau heima eigi skemur en 

3 sólarhringa eptir fráíærur. Reka skal á miðjan afrjett, nema hreppsnefnd hafi 

öðruvísi ákveðið. Sjeu víðlend heimalönd notuð til uppreksturs, skal reka þang- 

að, sem búsmali sízt gengur og með leyfi landeiganda. 

9. gr. 

Enginn má hafa ótamin stóðhross nje geldfje í heimahögum að sumrinu, 

nema hreppsnefnd og nágrannar leyfi, enda ábyrgist eigandi, að stóðið geri eng- 

um skaða. Nú eru stóðhross eigi rekin til afrjettar eptir skipun hreppsnefndar, 

og má hún þá láta reka þau á kostnað eiganda. ef hann er í sama upprekstrar- 

fjelagi. Sjeu stóðhross í óskilum í heimahögum, má taka þau í gæzlu og gjöra 

eigendunum aðvart innan 2 sólarhringa, um að útleysa þau móti gæzlukaupi, er 

eigi yfirstígi 10 aura fyrir hvert hross um sólarhring, auk ómakslauna fyrir til- 

kynninguna, sem borgist um leið og hrossanna er vitjað. Vitji eigendur ekki 

hrossa sinna innan 3 sólarhringa frá því, að þeir hafa fengið tilkynninguna, 

skal fara með þau sem óskilahross í rjettum á haustin. 

10. gr. 

Ef stóðhross eða sauðfje gengur úr afr etti á sumrum í búfjárhaga, getur 

sá, er fyrir verður, gert hreppsnefndinni þar í hreppi aðvart um það. Skipar 

hún þá fyrir um smölun þess og rekstur til afrjettar, ef henni virðist ástæða til. 

Kostnað við smölun og rekstur borgar landráðandi að hálfu, en helmingur 

kostnaðarins greiðist úr sveitarsjóði eða fjallskilasjóði, nema öðru vísi sje um 

um samið. 

11. gr. 

Hver sem heimildarlaust rekur fjenað sinn, sem á afrjett á að fara, Í 

annara land til beitar um sumar, hvort beldur er heimaland eða afrjettarland, 

skal greiða hagatoll til landeiganda, 3 krónur fyrir hvert hross og 10 aura fyr- 

ir hverja sauðkind, sæti ella málsókn til skaðabóta.
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V. kafli. 

Um fjallskil. 

12. gr. 

Fjallskilaskyldur er hver fjáreigandi, hvort sem hann er búandi aða 
búlaus. Skal hann leggja til fjallskila á þann hátt, sem hreppsnefnd fyrirskipar. 

13. gr. 

Skyldur er hver maður að gera full fjallskil á þeim afrjetti, þar sem 
honum ber upprekstur, þó hann noti annan afrjett eða heimaland, nema allar 
hlutaðeigandi hreppsnefndir veiti undanþágu, er gildi eitt ár í senn. Nú notar 
einhver með leyfi landeiganda annan afrjett en honum ber upprekstur á, og 
er honum skylt, að gera þar full fjallskil að tiltölu við fjárfjölda, ef hann hefir 
fengið undanþágu frá fjallskilum á þeim afrjetti, þar sem honum ber upprekstur, 
en að öðrum kosti skal hann gera þar fjallskil tiltölulega að hálfu móts við 
fjallskil annara í því upprekstrarfjelagi.  Noti einhver annara land til upp- 
reksturs heimildarlaust, ber honum áð gera þar full fjallskil, þótt hann fái enga 
undanþágu, þar sem honum ber upprekstur. Hver sem notar land utan upp- 
rekstrarfjelags sins, skal tilkynna það hreppsnefndinni í þeim hreppi, þar sem 
hann á heima, áður 12 vikur eru af sumri. 

14. gr. 

Nú eiga nokkrir fjáreigendur að gera fjallskil í öðrum hreppi en þeir 
eru búsettir í, og skal þá hreppsnefndin, þar sem þeir eru búsettir, senda hrepps- 
nefnd þeirri, er hlut á að máli, skýrslu um fjáreign slíkra manna eftir vorfram- 
tali, áður 14 vikur eru af sumri. 

15. gr. 

Þar sem tveir eða fleiri hreppar nota sama afrjett, skulu hlutaðeigandi 
hreppsnefndir eiga fund með sjer í 16. viku sumars til að semja um, hvernig 
fjallgöngum skutli haga. Til þess fundar kveður oddviti í þeim hreppi, þar sem 
aðalrjett stendur. Skal þá hver hreppsnefnd leggja fram fjártal fjaliskilaskyldra 
manna í hreppnum að vorinu, staðfest af hreppstjóra og fer eptir því, hve 
marga menn hver hreppur leggur til í göngurnar, Meta skal til dagsverka eða 
peningaverðs göngur hvers gangnaflokks. Verði ágreiningur um þetta milli 
nefndanna, sker sýslunefnd úr því eða oddviti hennar til bráðabirgða. 

16. - gr. 

Fjallgöngur skulu vera tvennar að minnsta kosti hvert haust. Jafnframt 
afrjettum skal í fyrri göngum smala til rjettar afskekkt og víðlend heimalönd, 
er afrjettarfjenaðnr gengur í að jafnaði. Leiki grunur á, að fje hafi orðið eptir 
á afrjettum, hafa hreppsnefndir vald til að skipa þriðju göngur að vika liðinni. 
Ennfremur hafa hreppsnefndir vald til að láta sera eptirleitir á afrjettum og 
víðlendum heimalöndum, og skulu þær koma sjer saman um það við síðustu rjett 
eða á hausthreppaskilum. Jafnframt skal hreppsnefnd auglýsa, hvort hún fyrir-
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skipi eptirlitå því hausti. Ad >yti sem kostnadi vid þriðju göngur og eptir- 
leitir að tilhlutun hreppsnefnda er el jalnað niður með öðrum gangnaskilum, 
greiðist kostnaðurinn úr sveitarsjóði eða fjallskilasjóði. 

Allri skylduvinnu og öðru ostnaði við fjallskil skal hreppsnefnd jafna 
niður á fjáreigendur Í tæl Áðfinningar við niðurjöfnunina skal bera upp 
brjeflega fyrir oddvita hreppsnefndarinnar, áður en fjallskilum er lokið, og ter 
um þær eptir því, sem fyrir er t um útsvarskærur Í 1. gr. laga 9. janúar 
1880 um breyting á tilskipun 4. mai 1872. 

  

    

18. gr. 

Við niðurjöfnun fjallskilakostnaðar er rjett að ætla nokkuð fyrir óvissum 
útgjöldum, og leggst það fje í sjerstakan sjóð, er nefnist fjallskilasjóður. Um 
reikningsskil fjallskilasjóðs gilda sömu reglur og um sveitarsjóðsreikninga sam- 
kvæmt 20. gr. tilskipunar 4. maí 1872. 

úr nefndinni, er nefnist fjallskilastjóri, 
kveður hreppsbúa með gan liskila nægum tíma áður en fjallgöngur 
byrja. Skal þar nákvæmlega tel n, hvað hverjum þeirra ber að leggja 
til fjallskila það haust. Ef einhver vanrækir að gera þau fjallskil, sem hann er 
kvaddur til, skal hann borga þau e i hreppsnefndar. Þar að auki varð- 
ar það sektum, er hækka, ef brotið er ítrekað. 

Ekkert má fyrirskipa í sagnaboðinu, er komið geti í bága við fulltryggj- 
andi fjárskil eða ákveðin rjettahöld innan sýslu. 

     
   

   

   

Hreppsnefndin eða kjörinn 

    

  

þa
 

20. 
Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skipar duglega gangnaforingja fyrir hvern 

gangnaflokk, einn eða fleiri, eptir því sem til hagar á hverju upprekstrarsvæði. 
Gangnaforingjar skulu jafnan vera sjálfir í göngunum, og skipa fyrir um, hvern- 7, u d 5 o , = e 7 

ig þeim skal haga,  Skulu beir sjå um, ad fjársöfnin sjeu rekin með reglu til 
rjettar, og kveðja menn til að gæta safnsins, þar til vöktunarmenn hafa tekið , 

= I 
… 

við því. Hver gangnamaður er skyldur að hlýða gangnaforingja sínum. Öll öðð5 J BANE BJ 
óhlýðni gegn skipunum hans varðar sektum. 

  

21. gr. 

Nú hafa fjáreigendur ráð á fleiri mönnum en einum, og hefir þá fjallskila- 
stjóri vald til að kalla til gangna sem hæfastur er, svo og til hvers ann- 
ars starfa, er útheimtist til góðra fj: - Æf einhver sendir mann í göngur, 
sem gangnaforingi og helmingur gangnamanna í hans flokki álítur óhæfan sakir 
æsku, elli, sjónleysis, ókosta eða ills útbúnaðar, er hann skyldur að borga gangna- 
skilin, eins og hann hefði engan sent. Borgun fyrir gangnasvik eða vanrækslu 
á fjallskilum má verja til að kaupa mann til fjallskilanna, ella renni hún í 
sveitarsjóð eða fjallskilasjóð þess hrepps, er hlut á að máli. 
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14. júní     ann til gangna, og getur eigi útveg- 

að hann, skal segja fjallskil 4 um áður en fjallgöngur byrja,    
og borgar þá fjáreigandi göngurnar sektalaust. En fjallskilastjóri annast um, að 

útvega mann í göngurnar fyrir sanngjarna borgun. Á sama hátt skal útvega 

hesta, fæði og annað, sem vantar. 

23. gr. 

Hreppsnefndir skulu sjá um, að koma upp hentugu skýli fyrir gangna- 

menn á afrjettum, þar sem þess er þörf. Kostnaður, sem af þessu leiðir, greið- 

ist úr sveitarsjóði eða fjallskilasjóði. 

VI. kafli. 

Um rjettir og rjettahöld. 

24. gr. 

Eptir tillögum hreppsnefnda ákveður sýslunefnd, hvar aðalrjett skal vera 

og hvar aukarjett, sömuleiðis undir hverja aðalrjett hver aukarjett heyrir, og 

ennfremur, hvera afrjett og heimalönd ganga skal til hverrar rjettar, og ráða 

sýslutakmörk, nema öðruvísi sje ákveðið. 

%5. gr. 

Allir búendur eru skyldir að vinna að byggingu rjetta og viðhaldi þeirra, 

hver að sínum hluta, eptir því sem hreppsnefnd ákveður. Við hverja aðalrjett 

skulu allar jarðir í upprekstrarfjelaginu eiga nægilegt dilksrúm, hver fyrir sig 

eða fleiri í samlögum, og eru ábúendur jarðanna skyldir að kosta byggingu dilk- 

anna og viðhald þeirra eptir rjettri tiltölu. Ennfremur skulu vera sjerstakir 

dilkar, einn eða fleiri, fyrir fje úr öðrum hreppum, er rjettarfjelagið í heild sinni 

byggir og viðheldur á sinn kostnað, móti því að hlutaðeigandi upprekstrarfjelög 

sýni því aptur sömu skil. 

26. gr. 

Hreppsnefndir skulu sjá um, að rjettir sjeu vandlega byggðar og vel við 

haldið, einnig að allir dilkar við þær sjeu í gildu standi kveldið áður en rjettað 

er. Vanræki einhver að vinna að rjettar eða dilks byggingu, má hreppsnefnd 

útvega mann til þess á hans kostnað. 

21. gr. 

Hreppsnefndir kjósa úr sínum flokki duglegan rjettarstjóra við hverja 

aðalrjett og aukarjett. Rjettarstjóri skal vera kominn til rjettar í tæka tíð 

hvern rjettardag. Skipar hann fyrir, hvernig fjárdrætti skal haga, og heldur 

mönnum til starfa. Hann bannar stranglega alt slark og Óreglu, er veldur 

hindrun við rjettarstörfin. Sýni nokkur í rjettinni óhlýðni gegn skipunum hans, 

varðar það sektum. 

28. gr. 

Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skal skipa duglegan dilkstjóra fyrir hvert
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dilksfjelag, til að vera rjettarstjóra til aðstoðar við rjettarstörfin. Dilkstjórar 

skulu gæta þess, að misdráttur eigi sjer ekki stað, og sjá um heimrekstur fjár- 

ins frá rjettinni. Enginn má hleypa út úr dilk fyr en rjettarstjóri leyfir. 

  

  

29. gr. 

ANN annast um, að ómörkuð lömb sjeu hirt í rjettinni og dregin 

í dilk sjer, svo að eigendum gefist kostur á, að láta lambsmæður helga sjer þau. 

Enginn má Í helga sjer marklausa kind af fjárbragði einu. Rjettarstjóri kveður 

menn til að skoða úrtíning vandlega eptir markaskrám í fyrstu sem síðari rjett- 

um, og mega þeir eigi yfirgefa þann starfa, fyr en lokið er. Allir fjáreigendur 

skulu gæta þess, að fje þeirra verði eig! eptir í úrtíningi. Skal að minnsta kosti 

einn maður úr hverju dilksfjelagi vera við, þar til skoðun úrtínings er lokið, og 

getur hreppsnefnd metið það sem gangnaskil. Þegar búið er að skoða úrtíning 

í fyrstu rjett, skal fjallskilastjóri í þeim hreppi, þar sem aðalrjett stendur, koma 

honum í gæzlu milli rjetta, og telst gæzlan með gangnaskilum. 

30. 

Í hverri aukarjett skal jafnan rjettað næsta dag á undan aðalrjett þeirri, 

er hún heyrir undir. Skalu tilkvaddir menn reka úrtíning úr aukarjettinni taf- 

arlaust til aðalrjettar, svo að hann sje þangað kominn, áður fjárdrætti er lokið. 

31. 

I fjårrjettum má enginn afmarka fje, nema í viðurvist tveggja valin- 

kunnra manna, og skulu þeir, ef krafizt verður, geta gert grein fyrir, hvaða 

mark hafi áður á verið. 

VII. kafli. 

Um hirðing fjár í utanhreppsrjettum. 

32. gr. 

Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skal skipa hæfa menn, einn eða fleiri 

eptir þörfum, til að fara í rjettir og á breppaskil, svo og til að vera við úrtin- 

ingssölu annara sveita, þar sem helzt eru fjársamgöngur, til að hirða þar sauð- 

fje og hross hreppsbúa sinna. Hafi sá, sem gert er að skyldu að leggja til 

tjeðra starfa, engan hæfan mann til að inna þau af hendi, hefir fjallskilastjóri 

vald til að kveðja til þess hvern þann, sem hæfastur er í hreppnum, annað- 

hvort í mannaskiptum eða gegn fullu endurgjaldi frá þeim, er tillaginu á að svara. 

33. gr. 

Sá maður, sem sendur er til að hirða fje í rjettum eða á hreppaskilum 

annara sveita, má eigi fara þaðan, fyr en búið er að skoða úrtíning vandlega 

eptir markaskrám. Sannist það, að hann láti verða þar eptir fje sveitunga sinna, 

geu skrásettu marki, eða týni því, varðar það sektum og skaða- sic sem er með gl 

bótum, nema málsbætur sjeu. 
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61 VIII. kafli. 

14. júní Um smölun heimalanda á haustum. 

34, 
Hver buandi er skyldur ad smala heimaland sitt á haustum, svo oft sem 

hreppsnefnd fyrirskipar, þótt hann eigi þar ekki fjárvon sjálfur. 

35, 
Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skal skipa fyrir um reglulegar heima- 

landsgöngur jafnframt hverjum fjallgöngum, undir umsjón tiltekins manns, með 
samlögum búanda, eptir því sem bezt hagar á hverjum stað, og með samtökum 
við næstu sveitir, þar sem það á við. Allt það geldtje og hross, er fyrir kemur, 
skal reka skilvíslega til rjettar þeirrar, er því ber að ganga til. Verði ágrein- 
ingur um, hvert fjeð skuli ganga, sker sýslunefnd úr því eða oddviti hennar til 
bráðabirgða. 

g
e
 sr. 

36. gr. 
Hreppsnefnd skal sjá um, að eptir rjettir á haustin sjeu öll heimalönd 

rækilega smöluð sama dag vi og að rekstrar gangi þá eptir töfludrætti bæ 
frá bæ, nema hreppsnefnd áliti anna haganlegra 

    

IX. 

Um fjárrekstra bæja milli. 

or 
öl 

Skyldur er hver búandi að hirða 

  

það, er finnst í heimalandi bans, ept- 
ir að fjallgöngum er lokið, og reka til næsta bæjar þá leið, sem það á að ganga. 
Hreppsnefnd hefir vald til að ákveða rekstrarleiðir innan hrepps og út úr hreppn- 
um. Ef fje er rekið afleiðis í bæjarekstrum eða sleppt er fjárrekstri, sem á að 
ganga bæ frá bæ, varðar það sektum og skaðabótum, nema málsbætur sjeu. 
Hið sama gildir um fjárrekstra að vorinu. 

38. gr. 
Ef enginn rekstrarfær maður er heima, þegar rekstur kemur á bæ, skal 

rekstrarmaður skilja úr fje bað, er eptir á að verða, og reka svo reksturinn á- 
fram til næsta rekst 1 arfærs manns, en skylt " þeim, er víð rekstri skyldi taka, 
að greiða rekstrarmanni þóknun eptir áliti hreppsnefa dar. 

    

Um eptirleitir 

Þegar hinum fyrirskipuðu fjár 

      

itum er lokið, er hverjum, sem vill, heim- 
ilt að gjöra eptirleit á afrjettum á sinn kostnað. Nú finna menn fje í eptirleit,
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og eignast þeir þá þriðjung af verði þess eptir mati skipaðra virðingarmanna. Þó 61 
getur hlutaðeigandi hreppsnefnd eða hreppsnefndir samið svo um fyrirfram, að 14. júni. 
leitarmenn fái helming af verði fjárins.  Björgunarlaun þess fjár, sem finnast 

kann í ógönguklettum, eptir að fjallskilum er lokið, skal hre ppsnefnd ákveða. 

40. gr. 

Fundarlaun fyrir óheimt fje, er finnst í eptirleitum, og björgunarlaun 

þess fjár, sem finnst í ógönguklettum, greiðist úr sveitarsjóði eða fjallskilasjóði 

þess hrepps, þar sem eigandi á heimili. Fyrir heimanað sloppið fje, er finnst í 

eptirleit, borgar eigandi eptir mati hreppsnefndar. 

XI. kafli. 
Um meðferð óskilafjár. 

41. gr. 

Eptir að lokið er töfludrætti í síðustu rjett, skal úrtíning afhenda hrepp- 
stjóra í þeim hreppi, þar sem aðalrjett stendur. Hreppstjóri skal þá með tveim 

markglöggum og áreiðanlegum mönnum, er hlutaðeigandi hreppsnefnd eða hrepps- 

nefndir hafa þar til kjörið, skrifa upp mörk og einkenni á fjenu. 

  

Þá er úrtíningur hefir verið skrásettur, skal hreppstjóri setja hann í 
trygga gæzlu.  Gæzlukaup má ekki yfirstíga 5 aura fyrir hverja kind um sól- 
arhring, og skal borgast um leið og eigendur vitja fjárins eða það er afhent 
til sölu. Almennur söludagur óskilafjár í sýslunni vestan Hjeraðsvatna er ákveð- 
inn þriðjudagurinn í 25. viku sumars og austan Hjeraðsvatna fimmtudagurinn í 
26. viku sumars, eða næsti dagur sem fært er, ef veður bannar hinn tiltekna 
dag. Skal þá selja allt óskilatje, er geymt hefir verið frá rjettum, og það sem 
kemur fyrir fram að söludegi. Sala óskilafjárins skal ávallt fara fram á þing- 
stað hreppsins. 

   

43. gr. 

Við sölu óskilafjár er enginn innlausnarfrestur nje gjaldtréstur. Þó skulu 
hrútar, sem eptir áliti hreppstjóra og söluvotta eru hæfir til kynbóta, svo og 
forustukindur, seldir með 4 vikna innlausnaríresti eptir söludag og jafnlöngum 
gjaldfresti, og eru þeir ekki í ábyrgð kaupanda fyr en að innlausnarfresti 
liðnum. 

  

44, gr. 
Ef óskilafje kemur fyrir af fjalllöndum eða í heimahögum eptir rjettir, 

skal tafarla jóra. — Finnist eigendur að sliku fje eptir 
markaskrám að sfist kostur á að vitja 
þess. En fjo se ða eng 

eyrt fje, eyrnalaust eða marklaust, skal 

nægum f kal 

      

sjer, svo sem kal- 

oð, er anglýst sje með 

fje það, er ekki getur komizt til 
   
   

  

eiganda eða um ráðamanna sökum fjarlægðar
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45. gr. 

Nú finnst óskilakind í fje manns, eptir að úrtíningur er seldur og fje er 

almennt tekið til hýsingar. Þekkist kindin og náist til eiganda, skal honum gjört 

aðvart um að vitja hennar. Verði að selja slíkt óskilafje, borgast ekkert gæzlu- 

kaup fyrir það, og ber sá, er það fannst hjá, sölukostnaðinn, nema málsbæt- 

ur sjeu. 

46. gr. 

Fyrir lok hvers árs skal hreppstjóri senda manni, sem kosinn er af 

sýslunefnd, greinilega lýsingu á öllu óskilafi ie, er selt hefur verið í hreppnum. 

Hinn kjörni maður sendir endurrit af lýsingum þessum til birtingar í i blaði, er 

flytur almennar auglýsingar. I prentunarkostnað og ómakslaun bera honum 50 

aurar fyrir hverja kind, er hreppstjóri skal senda honum með marklýsingunni. 

41. gr. 

Af andvirði óskilafjár þess, er selt verður, borgast: 

a. Gæglukaup. 

b. Sölulaun og innheimtulaun. 

c. Prentunarkostnaður marklýsinga “ 

2 Fundarlaun eða björgunarlaun. 

Að öðru leyti greiðist tjárverðið til eiganda, ef hann innan september. 

loka næst á eptir sannar eignarrjett sinn. Annars fellur verðið í sveitarsjóð 

þess hrepps, sem selt er í, eða sveitarsjóði allra hreppa í upprekstrarfjelaginu 

að rjettri tiltölu við fjárfjölda. 

  

XII. kafli. 

Um hirðingu hrossa á haustum. 

48, gr. 

Í síðari göngum á haustin skal ásamt sauðfje smala stóðhrossum af af- 

rjettum og úr heimalöndum, og rjetta þau í síðari rjett á undan fjársundardrætti. 

H, eppsnefndir skulu hlutast til um, að hrossum þeim, sem Sri eru Í rjettum, 

sje ekki heimildarlaust sleppt í annara land, og getur hreppsnefnd, ef henni 

virðist ástæða til, metið heimrekstur hrossanna úr hverju dilksfjelegi sem 

gangnaskil, 

Hross þau, er eptir verða óhirt í síðari rjett, þegar sundurdrætti er lok- 

skal afhenda hreppstjóra sem óskilafje eptir reglugjörð þessari. Hreppstjóri 

skrásetur hrossin eptir lýsingu tveggja skilríkra manna, er hlutaðeigandi hrepps- 

nefnd eða hreppsnefndir hafa þar til kjörið. Skal hann síðan a hrossunum 

i trygga gæglu, og innan 2 sólarhringa senda nreppstjorum i næstu hreppum 

  

   

nákvæma lýsingu á þeim til birtingar iningi. Sja hrossanna ekki 

vitjað af eigendum, skulu þau sold við nu úrtíning ] 

    

    | 
skulu seljast með 6 vikna innlausnarfresti eptir söluðag, og ei aldfrestur á 

söluverðinu einnig 6 vikur, Ekki eru hross í ábyrgð kaupanda fyr en að inn-
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lausnarfresti liðnum. Gægzlukaup reiknast, meðan hrossin eru undir hendi geym- 

anda eða kaupan Ut a, allt loka innlausnarfrests, og má ekki yfirstíga 20 aura 

fyrir hvert hross um sólarhring. te 

     

50. gr 

I þeim hreppum s sa þe 

hrossasmölun fara fram. þriðjudagin 

ar sem stóðhross eru að mun, skal almenn 

n fyrsta í vetri eða næsta dag, sem fært er, 

ef veður bannar hinn tiltekna dag. Skulu hrossin rjettuð og dregin Í sundur á 

þeim stað Y 1 , er hreppsnefnd ákveður og auglýsir fyrirfram. Um óskilahross, er 

koma fyrir við hina almennu smölun eða í byg gð að vetrinum, gilda sömu ákvæði 

  

sem um óskilahross í rjettum, þó svo, að gæzlukaup þeirra má ekki yfirstíga 

10 aura um sólarhring, nema hrossin komi á hús og hey. Hross þau, sern ekki 

er vitjað af eigendum, skulu seld við uppboð 3 vikum eptir að þau hafa verið 

tekin í gæzlu, og skal söludagur tiltekinn í lýsingarskránni. 

51. gr. 

Finnist óheimt stodhross å afrjettum eða fjarri byggðum eptir göngur á 

haustum, skal hreppsnefndin í þeim hreppi, þar sem finnandi á heima, ákveða 

fundarlaun eða björgunnrlaun, er greiðist úr sveitarsjóði eða fjallskilasjóði þess 

hrepps, þar sem eigandi á heimili. Þessu mati má, ef ágreiningur verður, skjóta 

til sýslunefndar. 

XII. kafli. 

Um fjármörk. 

52. gr. 

Hver maður skal einkenna fje sitt og hross með glöggu marki á eyrum, 
en ef sauðfje er soramarkað, þá brennimerkja á hornum. Svo er það og skylda 

hvers fjáreiganda að hafa hreppsbrennimark á öllu hyrndu fje. Ef einhver van- 

rækir að hafa hreppsbrennimark á fje sínu, getur hann eigi krafizt skaðabóta, 
þó fje hans verði eptir í utanhreppsrjettum eða úrtíningi, eður fari skakka leið í 

bæjarekstrum. Rjett er, að hver fjáreizandi auðkenni tje sitt á haustum, jafn. 
óðum og það heimtist, með glöggu merki á höfuð. Vanræki einhver að auðkenna 

þannig fje sitt, skal hann borga fyrir hverja sína kind, er á afrjettum finnst 

í eptirleitum, sem heimt væri og heimanað sloppinn 

öð. gr. 

Sýslanefnd skal láta prenta markaskrá fyrir alla sýsluna 5. hvert ár. 

Skal sjerhver markeigandi koma marki sínu í hana, og borga fyrir það sem 
sýslunefnd ákveður, en hvert heimili fær ókeypis eitt eintak af markaskránni, 

er fylgja skal jörðinni við ábúandaskipti. Einnig skal sýslunefnd sjá um, að 

nægilega mörg eintök af markaskránni verði send ókeypis til allra hreppa utan 

sýslu, er fjársamgöngur geta komið fyrir. 

1901 

61 
14. júni.
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T i vær ðí. er. 

    

innar, t. d. 

sinum å vor- 

tuð Í marl 1 orn 
i CX U       

þeir, sem flutzt hafa úr öðrum um, skulu þeir lýsa mö 
hreppaskilum fyrir hreppsnefndinni, þar sem þeir eru búsettir. Mörk þessi skal 
hreppsnefnd skrifa upp og senda, áður en 10 vikur eru af sumri, til hrepps- 
nefnda í nálægum hreppum innan sýslu og utan, þar sem helzt eru fjársam- 
göngur. Þeir, sem vanrækja þetta eða hirða eigi um að láta prenta mörk sín 
í markaskrá sýslunnar, mega búast við, að farið sje með fje þeirra sem óskila- 
fje, og sæti þar að auki sektum. 

  
  

XIV. kafli. 

Um rekstur á sölufje. 

55. gr. 
Hverjum rekstri skulu fylgja nægilega margir rekstrarmenn, duglegir og 

vel útbúnir. Hvort sem rekstrarmenn eru {eiri eða færri, skal ávallt einn vera 
yfirmaður. Skal hann geta gert nákvæma grein fyrir tölu rekstrarfjárins. 

56. gr. 

Allt fje í sölufjárrekstrum skal vera merkt með skýru rekstrarmarki í 
malir, er sje svo glöggt, að það sjáist tilsýndar í björtu, og svo traust, að það 
máist eigi af, þótt votviðri gangi. 

57. gr. 
Svo skal rekstrum haga, að sem minnstur bagi verði að, þeim er lönd 

þau eiga, sem um er rekið eða í er áð. Varast skal, að rekstrum lendi saman 
við annað fje. Eigi má halda áfram með rekstra, úr því farið er að skyggja, 
nema brýna nauðsyn beri til. Svo má og aldrei leggja upp með rekstra, fyr 
en markljóst er orðið. 

58. gr. 

Nú ber svo til, að öðru fje lendir saman við rekstur, skal þá á næsta 
bæ við það, er rekstrarmenn eða aðrir hafa orðið þess varir, draga það fje úr 
rekstrinum, og gæta þess vandlega, að engin kind verði eptir, er eigi á í hon- 
um að vera. Skal þá sem endrarnær, er viðstaða verður, telja rekstrarfjeð, — 
Skyldir eru heimamenn eptir föngum að hjálpa til að kanna reksturinn. Ber 
yfirmanni rekstursins að sjá um, að fje það, er saman við hefir komið, komist 
Í átthaga sína eigendum kostnaðarlaust. 

59. gr. 
Verði rekstrarmenn sannir að því, að hafa tekið fje annara í rekstur 

heimildarlaust, skal yfirmaður bæta eigendum það að fullu eptir samkomulagi 
eða mati óvilhallra manna, er sýslumaður kveður til þess, ef með þarf. Sannist 
það, að slíkt hafi verið gert af skeytingarleysi, varðar það auk þess sektum.
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60. gr. 61 
Yfirmaður sölufjárreksturs skal annast um, að rekstrarreglum þessum sje 14. júní. 

hlýtt, og ber hann ábyrgð á því gagnvart þeim, er kærir, en á aptur aðgang 

að samrekstrarmönnum sínum, ef þeim er um að kenna. 

XV. kafli. 

Almenn ákvæði. 

61. gr. 

Það er stranglega bannað, að svelta fjenað frekara en minnst verður 

hjá komizt, hundbeita hann að óþörfu eða misþyrma honum á nokkurn hátt, 

við fjárrjettir, í rekstrum eða gæziu, fjallgöngum og heimalandssmölun. Brot 

gegn þessu varða skaðabótum og hegningu að lögum. 

  

62. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða sektum frá 1 til 100 kr., eptir mála- 

vöxtum, og renna þær í sveitarsjóð þess hrepps, þar sem brotið er framið. 

63. gr. 

Mál, sem rísa útaf brotum gegn reglugjörð þessari, skal farið með sem 

almenn lögreglumál. 

aq 

64. gr. 

Með reglugjörð þessari er numin úr gildi reglugjörð fyrir Skagafjarðar- 

sýslu um fjallskil o. fl. frá 15. júní 1893 og viðauki við tjeða fjallskilareglugjörð 

frá 19. júní 1897. 

Amtsráð Norðuramtsins 14. júní 1901. 

Páll Briem. 

Reglugjörð 62 

fyrir Húnavatnssýslu um fjallskil o. Á. 14. júní. 

. Amtsráðið í Norðuramtinu 
GJÖRIR KUNNUGT: Samkvæmt lögum 22. marz 1890 og lögum 24. nóv. 1893, 

um breyting á fyrnefndum lögum, er hjermeð staðfest 

eptirfylgjandi 

REGLUGJÖRÐ 

sem hefir inni að halda breytingu á fjallskilareglugjörð Húnavatnssýslu 21. júní 

1898, og skal reglugjörðin öðlast gildi 1. sept. 1901. 

Í. ær. 

Fyrir lok hvers árs skal hreppstjóri senda manni, sem kosinn er af
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62 sýslunefnd, greinilega lýsingu á öllu óskilafje, er selt hefir verið í hreppnum. 

14. júní. Hinn kjörni maður sendir endurrit af lýsingum þessum til birtingar í einhverju 

útbreiddu blaði í Reykjavík. Í prentunarkostiað og ómakslaun bera honum 30 

aurar fyrir hverja kind, er hreppstjóri skal senda honum með marklýsingunni. 

2. gr. 

4'. gr. í hinni núgildandi reglugjörð 21. júní 1898 er hjer með úr gildi 

felld. 

Amtsråd Norduramtsins, !4. júní 1901. 

Páll Briem. 

63 Samþykkt 
5 i um kynbætur hesta. 

Sýslunefndin í Eyjafjarðarsýslu hefir samkvæmt lögum 11. desbr. 1891 

um kynbætur hesta“ gjört eptirfylgjandi samþykkt fyrir Öngulstaða., Saurbajar- 

og Hrafnagilshreppa. 

Á hausthreppaskilaþingi ár hvert skulu hreppstjórar annast um, að kos- 

in sje 38—>5 manna nefnd, til að hafa nákvæmt eptirlit með kynbótum hesta, og 

gjöra ýmsar ráðstafanir þarað lútandi. Kosningarrjett og kjörgengi hafa allir 

þeir karlmenn í hreppnum, sem eru 25 ára að aldri, og í sjálfstæðri stöðu. — 

Vinnumenn má því að eins kjósa, að húsbændur þeirra leyfi það. 

2. gr. 

Nefnd þessi skal kosin til eins árs.í senn, en þó er hver, sem fyrir 
kosningu verður, skyldur að taka á móti henni í 3 ár ÍVAN 

Nefndin kýs formann úr sínum flokki, sem boðar til funda, þegar nauð- 

syn krefur. Fundi skal hún halda að minnsta kostitvo á ári, haust og vor, og 
rita í bók, það sem gerist á fundunum.  Endurgjald fyrir bók þessa greiðist af 
sveitarsjóði. 

3. gr. 

Kynbótanefndin skal sjá um, að hæfilega margir graðfolar sjeu til í hreppi 

hverjum til undaneldis, er sjeu af góðu kyni. Hún skal gjöra samninga við 

folaeigendur um brúkun folanna og borgun fyrir notkun þeirra. Einnig skal 

nefndin vera hjálpleg með að útvega afrjettarland handa kynbótarfolum yfir 
sumarið, og sömuleiðis hafa eptirlit 1neð því, að þeir sjeu vel fóðraðir yfir vet- 

urinn. 

4. gr. 

Kynbótanefndin skal stuðla til, að sem flest hestfolöld, sem ekki eru



97 1901 

ætluð til undaneldis, sjeu „gelt áður en þau eru þriggja vikna gömul, ef því 63 

verður við komið. 15, júní 

Hver sem hefir graðfola tveggja vetra eða eldri, skal ábyrgjast, að hann 

gangi ekki í annara manna landi; eigi er heldur heimilt að reka hann?á at- 

rjett þar, sem ungar hryssur eru hafðar. Brot gegn þessu varða sektum. 

Ef hryssa fyljast mót vilja eigandans, og hann getur sannað, hver sje 

eigandi fola þess, sem að því er valdur, skal hinn síðarnefndi greiða hinum fyr- 

nefnda skaðabætur allt að 25 krónum. 

5. gr. 

Afrjettaeigendur eða umráðamenn mega ekki taka ógelta fola á afrjetti 

sína, nema kynbótanefndin leyfi það; svo skulu þeir og haga tryppatöku á af- 

rjettina eins og hún leggur til. Þeir graðhestar, sem ganga inn á svæði það, 

sem samþykkt þessi nær yfir, skulu, þótt þeir eigi heima utan þess, falla undir 

ákvæði 4. greinar, að því er sektir og skaðabætur snertir. Heimilt er þeim, 

sem verða fyrir ágangi af tolum þessum, að taka þá til hirðiagar, en gjöra 

skal hann folaeiganda aðvart, svo fljótt sem því verður við komið, og borgar 

eigandi kostnað þann, sem af þessu leiðir. 

6. gr. 

Heimilt er að greiða úr sveitarsjóði þóknun til kynbótanefndarinnar fyr- 

ir störf hennar, ef hreppsnefndin álítur þau þess verð. 

Sömuleiðis kostnað þann, sem leiða kann af því, að hafa grimma kyn- 

bótafola í strangri gæglu yfir sumartímann. 
ao Keb £ 

1. gr. 

I jandarmånudi år hvert skal kynbétanefndin senda skyrslu um stårf 

sín á næstliðnu ári og árangur þeirra til sýslunefndarinnar.  Skyrsla þessi sje 

undirskrifuð af öllum nefndarmönnum. 

Hreppsnefndin hefir umsjón með störfum kynbótanefndarinnar, sem að 

öðru leyti stendur undir yfirstjórn sýslunefndarinnar. 

8. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að 50 krónum, sem renna 

í sveitarsjóð. 

Mál, sem rísa af brotum þessum, skal fara með sem opinber lögreglumál. 

Samkvæmt lögum um kynbætur hesta frá 11. des. 1891 er samþykkt 

þessi staðfest af undirrituðum amtmanni og skal hún öðlast gildi 1. sept. 1901. 

Íslands Norður- og Austuramt, Akureyri, 15. júni 1901. 

Páll Briem.
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fyrir Gullbringu- og Kjósarsýslu um lækningu hunda af bandormum o. fl. 

1. gr. 

Hreppstjóri í hverjum hreppi sýslunnar skal annast um, að hundar verði 
árlega læknaðir af bandormum. Útnefnir hreppstjóri einn eða fleiri lækninga- 
menn í hverjum hreppi; getur enginn sem er öðrum óháður skorazt undan þeim 
starfa í 6 ár í senn. Ef fleiri eru lækningamenn en einn í sama hreppi, skal 
hreppstjóri skipta hreppnum milli þeirra. 

2. gr. 
Lækna skal alla hunda í sýslunni, sem eru missirisgamlir eða eldri, 

Fer lækningin fram einu sinni á ári í nóvembermánuði á heimili lækninga- 
manns, eða annarstaðar í hreppnum, þar sem hann ákveður. Lækningamaður 
tilkynnir hlutaðeigendum með viku fyrirvara, hvenær og hvar lækningin fer 
fram. Skylt er eigendum hundanna að láta flytja þá á lækningastaðinn 
og veita þeim liðsinni til að koma þeim inn í lækningahýsið, en ekki er 
hann skyldur til að vera við lækninguna nema fyrir borgun frá lækninga- 
manni sjálfum. 

Nú gengur hundafár í einhverjum hreppi þegar lækning á fram að fara, 
og má þá fresta lækningunni unz fárið er afstaðið, ef lækningamaður og hrepp- 
stjóri koma sjer saman um það. 

3. gr. 

Hverjum hundi skal gefa inn 5 grömm af »areka«- eda >kamala<-dupti, 
og skal lækningunni hagað þannig: Í 12 klukkutíma skal hafa hundinn inni og 
má hann alls engan mat eða drykk fá á meðan. Síðan skal gefa hundinum inn 
5 grömm af duptinu, hrærðu útí graut, slátri eða mjólk. Vanalega fær hund- 
urinn klýju á eptir, en það verður að reyna að koma í veg fyrir, að hann selji 
upp fyrsta hálfa klukkutímann á eptir, með því að hafa af fyrir honum, vekja 
hug hans á einhverju, láta vel að honum, eða, ef það ekki dugar, að gjöra hann 
sneyptan. Eptir !/a til 5 klukkutíma gengur ormurinn niður af hundinum. Með- 
an meðalið er að verka, ætti hundurinn að vera í einhverju útihúsi, sem hvorki 
sje fjárhús nje heyhlaða. Það er gengur niður af hundinum, á að hreinsa vand. 
lega upp, brenna síðan eða grafa í jörðu niður, tveggja álna djúpt að minnsta 
kosti. Et meðalið ekki innan 12 tíma hefir verkað, skal geta hundinum inn aptur. 

Áður en hundunum er sleppt, skulu þeir baðaðir. 

   

      

4. gr. 

Verdi vart vid bandorma i hundum milli lækninga, skulu peir færdir 
lækningamanni, og er hann skyldur ad lækna bå tafarlaust. 

5: gr. 

Lækningamenn skulu hafa bók, löggilta af sýslumanni. Skulu peir á
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ári hverju rita í hana skrá yfir hunda-eigendur í hreppnum, og handa þá, er 

þeir hafa haft til lækninga frá hverjum einum. Ómerktir flækingshundar og 

hundar, sem skotið hefir verið undan lækningu, skulu rjettdræpir. 

Fyrir lok nóvembermánaðar ár hvert skal lækningamanni skylt að 

senda hreppstjóra, en hann aptur oddvita sýslunefndarinnar fyrir árslok skýrslu 

um lækninguna, er tilgreinir hvenær og hvar lækningin hafi farið fram, hve 

margir hundar hafi læknaðir verið og frá hvaða bæjum, svo og hvort bandorm- 

ar hafi komið niður af hundunum. 

6. gr. 

Lækningamaður annast útvegun meðala, og sjer um að ávallt sjeu næg- 

ar birgðir af þeim. Fyrir hverja einstaka lækningu á hundi skal greiða lækn- 

ingamanni 50 aura, sem ásamt öðrum kostnaði við hundalækningarnar greiðist 

úr sýslusjóði, eptir reikningi, er sýslunefndin úrskurðar. 

7. gr. 

Lækningamenn skulu hafa gætur á því, að fyrirmælum i 5. gr. i lögum 

nr. 18, 22. maí 1890 sje stranglega fylgt. Sömuleiðis skulu beir áminna menn 

um, að umgangast hunda mjög varlega og láta þá ekki ná í matar- eða 

vatnsílát o. s. frv. 

Hundum skal aldrei leyft að dvelja í búri, nje í íveruherbergjum manna, 

og sjerstaklega s ið börn ekki leiki sjer við þá. Skal á hverju 

heimili vera sjerstakt skýli eða afvikinn staður, er hundar sjeu hafðir í á nóttum. 

  

tal þess sætt,    

8. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða 2— 10 króna sekt, er renni í sýslu- 

sjóð. Mál, er rísa út af brotum gegn reglugjörð þessari, skal fara með sem 

opinber lögreglumál. 

9. gr. 

Reglugjörð fyrir Kjósar- og Gællbringusýslu um lækning á hundum 17. 
mai 1897 er hjermeð úr gildi numin. 

Fa * * 

Framanrituð reglugjörð var samþykkt af sýslunefnd Gullbringu. og 

Kjósarsýslu á aðalfundi hennar 28. apríl 1901. 

Skrifstofu Gullbringu. og Kjósarsýslu 30. júní 1901. 

Páli Einarsson. 

Samþykkt 
um kynbætur hesta fyrir Árnessýslu. 

Sýslunefndin í Árnessýslu hefir samkvæmt lögum 11. desbr. 1891, um 

kynbætur hesta, gjört eptirfylgjandi samþykkt um kynbætur hesta í Árnessýslu. 

1901 

64 
30. júní 

65 
9. júlí
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1. gr. 

Í hverjum hreppi skal kosin hrossakynbótanefnd sem skipuð sje 3 

mönnum og gengst hreppsnefndin fyrir kosningu hennar. Nefndir þessar sjeu 

kosnar á almennum hreppaskilafundum á vorin og gildir kosning þeirra til 3 

ára í senn. Kosningarrjett hafa þeir einir, sem eiga atkvæðisrjett í sveitarmál- 

um, en kjörgengur er hver tvítugur maður, sem er í sjálfstæðri stöðu, eða hefir 

leyfi húsbænda sinna, ef hann er hjú, til að takast slik störf á hendur.  Kyn- 

bótanefndir þessar skulu gera ráðstafanir að kynbótum hesta, hver í sínum 

hreppi, samkvæmt reglum þessum, og sjá um, að þeim sje fylgt. 

  

Kynbótanefndin velur á vori hverju eða lætur velja hryssur þær, er 

nota skal til kynbóta undaneldis, og svo margar, sem þurfa þykir, og skulu 

hreppsbúar skyldir til að koma með þær á þann stað, er hún til tekur. Nefnd- 

in sjer um, eptir því sem henni er unnt, að nægilega margir graðhestar sjeu til 

í hreppnum, en þó eigi fleiri, en þörf er á. 

Öll hesttrippi, sem eru undan yngri hryssum en 5 vetra og eldri en 15 

vetra, skal gelda ekki síðar en á öðru ári. Sama er að segja um trippi undan 
hryssum, sem eru skjóttar, hvítar eða með göllum, svo 

  

aseygar, snuin- 

hæfðar, mjög litlar, illa vaxnar, horsamar o. s. frv. t hryssur þessar 

hestfolöld, sem skapnaðarins vegna ekki verða gelt, ber eiganda þeirra að gæta 

þess, að hryssur fái eigi með þeim folum, enda skal sæta hinu fyrsta tækifæri 

til að gelda þá. 

    

     

Ef hryssur þær, sem valdar eru til undaneldis, eiga hestfolöld með ein- 
hverjum af göllum þeim, sem nefndir eru í 3. gr., skal gelda þau á öðru ári, 

en ala öll hin ógelt, þar til þau eru fullra 2 ára. Þá skal að vorinu velja úr 
það fallegasta til undaneldis, en gelda hin fyrir maímánaðar lok. 

5. gr. 

Við val á hryssum og hestum til undaneldis skal þess gætt, að hvorugt 
hafi galla þá, sem taldir eru í 3. gr. Ennfremur skal þess gætt, að þau sjeu 

ekki getin af náskyldum foreldrum, hafisvarta og gallalausa hófa, sjeu einlit, þó 

ekki hvít, með hreinan gang, helzt ættgengan, mikið brjósthol og breiða lend. Í 

6. gr. 

Hryssur þær, sem hafðar eru til undaneldis, verður að nota gætilega og 

fóðra vel, einkum um meðgöngutímann. 

1. gr. 

Hestfold þan, er ætla má að hæf verði til undaneldis, skal ala upp sem 

allra bezt. Bezt er að láta þau ganga undir sem dilka, en sjeu þau vanin und-
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an, má eigi gera það, ef unnt er, fyr en eptir borralok, og þá smátt og smátt, 

og fóðra þau svo, að ekki komi apturkippur í framför þeirra. Þess ber og vel 

að gæta, að nota hesta, sem hafðir eru til undaneldis, mjög varlega til allrar 

vinnu og fóðra þá vel. 

8. gr. 

Ef unn er, skal ekki láta graðhesta byrja að fylja hryssur fyr en þeir 

eru 4 vetra. Eigandi hestsins er skyldur að ljá hann hreppsbúum til afnota 

samkvæmt samþykkt þessari, til þess er hann er6 vetra. Þó má kynbótanefnd- 

in veita undanþágu frá þessu, ef henni þykir ástæða til. 

9. gr. 

Kynbótanefndin ákveður hæfilega þóknun til eiganda graðhesta fyrir 

notkun hans. Skal upphæð sú nægja fyrir vetrarfóðri hestsins og goldin í fyrsta 

sinni þegar hesturinn er 4 vetra. Þóknun þeirri, er kynbótanefndin ákveður til 

eiganda graðhestsins, jafnar hún niður á öll folöld, sem fæðast í hreppnum það 

ár. Þó má nefndin með samþykki meiri hluta hrossaeigenda í hreppnum jafna 

kostnaðinum niður á þá á annan hátt. Öll önnur bein útgjöld, sem kunna að 

leiða af því, að framfylgja þessari samþykkt, greiðist úr sveitarsjóði. Fyrir stört 

sín á nefndin eigi heimtingu á neinu endurgjaldi. 

10. 

Treysti eigandi graðhests sjer ekki til að geyma hans fyrir vonzku sak- 

ir, skal kynbótanefndin gera ráðstafanir til að fá annan hreppsbúa að geyma 

hestinn, og semja þá við eigandann, að hann annaðhvort selji hann eða leigi. 

Sama er um það að segja, ef eigandinn notar hestinn til vinnu illa eða ógæti- 

lega, eða fóðrar hann laklega, og skal bå nefndin gera tilraun til að fá því 

breytt. Að öðrum kosti gerir hún ráðstafanir til, að hann sje seldur öðrum 

eða leigður. 

  

ll. gr. 

Fyrir lok árs hvers sendir kynbótanefndin sýslunefndarmanninum í 

hreppi sínum skýrslu um kynbótastörf sín og árangur þeirra, og sjer hann um, 

að skýrslan verði lögð fram á næsta sýslunefndarfundi. 

12. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum, allt að 50 kr. er renna 

í sveitarsjóð. 
13. gr 

Samþykkt um kynbætur hesta fyrir Árnessýslu, staðfest at amtmannin- 

um yfir Suðuramtinu 19. nóv. 1897, er úr gildi numin. 

sa Ea Á 

Samþykkt þessi, sem almennur hjeraðsftundur hefir fallizt á, er hjermeð 

staðfest af undirrituðum amtmanni til þess að öðlast gildi 1. septbr. 1901. 

Þetta er hjermeð kunngjört öllum hlutaðeigandi til eptirbreytni. 

Suðuramtið, Reykjavík 9. júlí 1901. 

J. Havsteen. 

1901 

65 
9. júlí
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Reglugjörð 
um breytingar á reglugjörð fyrir hreppana í Árnessýslu vestan Hvítár og Ölf- 
usár um notkun afrjetta, fjallskil, rjettahöld, meðferð á óskilafjenaði, grenjaleit- 

ir og refaveiðar 3. júlí 1895. 

. A mtsráðið í Suðuramtinu 
GJÓRIR KUNNUGT: Samkvæmt lögum 22. marz 1890, um löggiltar reglugjörð- 

ir sýslunefnda, og lögum 24. nóvbr. 1893, um breyting á 
3. gr. í fyrnefndum lögum 22. marz 1890, er hjermeð 
staðfest og löggilt eptirfylgjandi 

REGLUGJÖRÐ 
um breytingar á Reglugjörð fyrir hreppana í Árnes sýslu vestan Hvítár og Ölf- 
usár um notkun afrjetta, fjallskil, rjettahöld, meðferð á ós kilafjenaði, grenjaleit- 

ir og refaveiðar, 3. júlí 1895, til þess að öðlast gildi 1. septbr. 1901. 

18. grein verði þannig: 
Hreppsnefndin boði með fjallseðli 3 vikum fyrir fyrstu fjallsöfn, hvernig 

leitum skuli hagað, og hverjir fara skuli í utansveitar rjettir. Að afloknu fyrsta 
fjallsafni skal rjettað í Þingvalahreppi mánudaginn í 292, viku sumars, Í Sel. 
vogshreppi mfíðvikudaginn, í Grií msneshreppi þriðjudaginn, í Biskupstungahreppi 
miðvikudaginn í sömu:viku, og í Ölfus- og Grafningshreppum fimmtudaginn næsta 
á eptir. Heimilt er Grafningsmönnum að draga fje sitt úr mánudaginn áður að 

Nesja völlum. Úrganginn úr Selvogi taki Öl lfusmenn, og rjetti honum bjá sjer í 
Hveragerði daginn eptir. 

21. grein verði þannig: 

Eptirleitir og byggðasöfn skulu fara fram svo tímanlega, að skilarjett 
verði haldin fyrir Selvogshrepp: 1. fimmtudaginn í 24. viku sumars, 2. fimmtu- 
daginn í 26. viku sumars; fyrir Ölfus- og Grafningshreppa í Hveragerðisrjett: 1. 
föstudaginn í 24. viku sumars, 2. föstudaginn í 26. viku sumars; fyrir Þingvalla- 
hrepp: 1. þriðjudaginn í 23. viku sumars, 2. þriðjudaginn í 25. viku sumars; 
fyrir Grímsneshrepp: 1. fimmtudaginn í 24. viku sumars, 2. fimmtudaginn í 26. viku 
sumars; fyrir Biskupstungnahrepp: 1. þriðjudaginn í 23. viku sumars, 2. þriðju- 
daginn í 25. viku sumars, og 3. föstudaginn í 27. viku sumars. 

35. grein verði þannig: 

Til næstu veturnótta á eptir á eigandi aðgang að söluverði hverrar kind- 
ar, en borgi allan löglega áfallinn kostnað. Hafi þá enginn eigandi gefið sig 
fram, tilfellur andvirðið þeim hreppi, þar sem óskilafjeð er selt, þó þannig, að 
Ölfushreppur fái tvo þriðju hluta móti Grafningshreppi. Hvað hross áhrærir, 
hefir eigandi rjett til fardaga næstu eptir, að helga sjer þau, og fá annaðhvort 
verð þeirra, eða þau sjálf afnent, móti því að borga allan áfallinn kostnað. 

Amtsráð Suðuramtsins, Reykjavík 9. júlí 1901. 

J. Havsteen.
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Reglugjörð 6z 

um breyting á reglugjörð fyrir Vesturskaptafellssýsiu um eyðing refa með eitri, 

24. júní 1897. 

Amtsráðið í Suðuramtinu 

GJORIR KUNNUGT: Samkvæmt lögum 22. marz 1890, um Jöggiltar reglugjörð- 

ir sýslunefnda, og lögum 24. nóvbr. 1893, um breyting á 

3. gr. í fyrnefndum lögum 22. marz 1890, er hjermeð 

staðtest og löggilt eptirfylgjandi 

REGLUGJÖRÐ 
um breytingu á reglugjörð fyrir Vesturskaptafellssýslu um eyðing refa með eitri, 

24, júní 1897, til þess að öðlast gildi 1. septbr. 1901. 

5. gr. orðist þannig: 

Annast skal umsjónarmaður um, að til sje í sýslunni nóg eitur, og skal 

andvirði þess greitt úr sýslusjóði. 

Ákvæðin í niðurlagi 6. gr. breytast samkvæmt þessu. 

Amtsráð Suðuramtsins, Reykjavik 9. dag júlím. 1901. 

J. Havsteen. 

Reglugjörð 68 
ð 2. 2 ss ns. . | . 9, júlí 

um breyting á 2. gr. reglugjörðar um fjársöfn m. m. fyrir Vestmannaeyjasýslu, % juli 

8. septbr. 1891. 

. Amtsráðið í Suðuramtinu 
GJÖRIR KUNNUGT: Samkvæmt lögum 22. marz 1890, um löggiltar reglugjörð- 

ir sýslunefnda, og lögum 24. nóvbr. 1893, um breyting á 

3. gr. í fyrnefndum lögum 22. marz 1690, er hjermeð 

staðfest og löggilt eptirfylgjandi 

REGLUGJÖRÐ 
um breytingu á 2. gr. reglugjörðar um fjársöfn m. m. fyrir Vestmannaeyja- 

, sýslu, 8. septbr. 1891, til þess að öðlast gildi 1. septbr. 1901. 

Í stað orðanna: >Fjársöfn eru 7 á ári, 4 vorsöfn og 3 haustsöfne, komi: 

„Fjársöfn eru 8 á ári, 4 vorsöfn og 4 haustsöfn<. 

Amtsráð Suðuramtsins, Reykjavík 9. dag júlím. 1901. 

J. Havsteen.
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Auglýsing 

um breyting á yfirsetukvennahjeruðum í Húnavatnssýslu og Eyjafjarðarsýslu. 

Samkvæmt ákvæðum amtsráðsins í Norðuramtinu skulu yfirsetukvenna- 
umdæmi í Húnavatnssýslu og Eyjafjarðarsýslu eptirleiðis vera þannig: 

10. 

I. Húnavatnssýsla: 

Vindhælishreppur. 

Engihlíðarhreppur og Torfalækjarhreppur, að undanskildum bæjunum Reykj- 
um, Órrastöðum, Hamrakoti, Beinake!du, Kagaðarhóli og Smyrlabergi. 
Bólstaðahlíðarhreppur. 

Svínavatnshreppur, og bæirnir í Torfalækjarhreppi, sem undanskildir eru 
2. umdæmi, 

Áss- og Sveinstaðahreppar. 

Þorkelshólshreppur að undanskildum bæjunum Kambhól, NeðriFitjum og 
Stórahvarfi, og Þverárhreppur útað Vesturhópshólum, að þeim bæ meðtöld. 
um, samt bæirnir Þóreyjarnúpur, Vatnshóll og Efra og NeðraVatnshorn í 
Kirkjuhvammshreppi. 

Þverárhreppur út frá Vesturhópshólum, kringum Vatnsnesfjall að Bergsstöð- 
um í Kirkjuhvammshreppi, að þeim bæ meðtöldum. 

Melstaðarprestakall. 

Staðarbakkaprestakall ásamt bæjunum Kambhól, NeðriFitjum og Stórahvarfi 
í Þorkelshólshreppi. 

Staðarhreppur. 

Il. Eyjafjarðarsýsla: 
1— 7. Umdæmi verða hin sömu og auglýst eru í Stjórnartíðindunum B. 1889 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

bls. 150. 

Umdæmið verður efri hluti Vallahrepps ofan að Hofsá og Grund. 
Neðri hluti Vallahrepps að bæjunum Hofsá og Grund meðtöldum. 
Þóroddsstaðahreppur. 

Hvanneyrarhreppur, og 

Grímsey. 

Íslands Norður. og Austuramt, Akureyri 18. juni 1901. 

Páll Briem.
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld landsbankans árið 1900. 

Tekjur: 

I sjóði 1. janúar 1900 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán . . 

d. Lán gegn ábyrgð sveita. og bæjarfje. 

laga o. fl. . 

e. Accreditivlán. . . 

Fasteignir lagdar bankanum ut fyrir lån- 

um ad upphæd 

Vixlar innleystir 

Avisanir innleystar 

Frá landssjóði í nýjum seðlum 

Vextir: 

a. af lánum 

(Hjer af er áfallið fyrir lok reiknings- 
timabilsins . . . . . kr. 34,937 37 

Fyrirfram greiddir vext- 

ir fyrir síðari reiknings- 

tímabil  . . . . . . — 23,692 85 

kr. 58,630 2: 22) 

b. af bankavaxtabrjefum . . 

c. — skuldabrjefum Reykjavikur kaupst. 

d. — kgl. ríkisskuldabrjefum og öðrum 

erlendum verðbrjefum 

Disconto. . 

Tekjur ireikning Landmandsbankans (fyr- 

ir seldar ávisanir o. Í.) 
Innheimt fje fyrir aðra 

Tekjur af fasteignum bankans 

Seldar fasteignir . 

Seld erlend verðbrjef . 
Seld bankavaxtabrjet . AR 

Tekjur tilheyrandi varasjóði fyrv. spari- 
sjóðs Reykjavíkur 

Innlög á hlaupareikning. 

Vextir fyrir árið 1900. 

. kr. 331,166 58 
127,305 97 
20,725 54 

14,946 71 
5,000 00 

58,630 22 

1,979 33 
72 00 

13,606 50 

. —1,094,799 77 
2,527 18 

Flyt: 

kr. 142,405 

499,144 

600 
1,079,203 
108,679 
250,000 

74,288 
13,754 

776,868 
9,897 
4,249 

150 
199,574 
122,800 

169 

1,097,327 
kr. 4,380,312 

13 

80 

00 
42 

52 

00 

05 

82 

55 
48 

75 

00 
58 

00 

30 

55 

95 
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Innlög með sparisjóðskjörum 

Vextir fyrir árið 1900. 

Frá veðdeild bankans 

Ýmsar tekjur . 

Til jafnaðar móti gjaldlið 20. Cc. 

Gjöld: 

Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán 

Sjálfskuldarábyrgðarlán 

Handveðslán . 

Lán gegn ábyrgð sveita. og bæjartje- 
laga o.fl. . 

e. Accreditivlán 

o
g
 

Keyptir vixlar 

Åvisanir keyptar 

Skilad landssjóði í ónýtum seðlum 

Útgjöld fyrir reikning Landmandsbankans 

í Kaupmannahöfn 

Vextir af seðlaskuld bankans til landssjóðs 

Útborgað af innheimtu fje fyrir aðra 

Keypt erlend verðbrjef fyrir 

Keypt bankavaxtabrjef fyrir 
Kostnaður við fasteignir bankans 

Kostnaður við nýja bankabyggingu. 

Útgjöld fyrir varasjóð fyrv. sparisjóðs 

Reykjavíkur 

Útgjöld fyrir varasjóð bankans 

Útborgað af innstæðuf Je á hlaupareikning 

að viðbættum dagvöxtum 

Útborgað af innstæðufje með sparisjóðs- 

kjörum 

að viðbættum dagv öxtum 

Til veðdeildar bankans 

Kostnaður við bankahaldið: 

a, Laun o. fl. . 00. 

b. Húsaleiga, eldiviður, ljós og ræsting . 

c. Prentunar. og auglýsingakostnaður, 

svo og ritföng . FR 

Flyt: 

    

  

  

Fluttar: kr. 4,380,312 95 

.„ kr. 953,584 35 
„—. 86,525 02 —  990,109 37 

— ' 414,609 04 
— 8,138 11 
— 7,125 22 

Samtals: kr,  5,860,294 69 

. kr, 121,605 00 
. — 192,141 00 
. — 27,488 20 

. — 21,800 00 

.—… 5,000 00 kr,  368,034 20 
— 1,114,092 55 
—  108,334 08 
— 35,000 00 

— 894,426 75 
— 5,000 00 
-- 13,147 82 
—  199,125 84 
—  463,900 00 
— 936 66 

ER 3,540 69 

— 13 46 
— 600 05 

— 1,150,616 78 
„— 2398 — 1,150,640 76 

. — 838,755 53 
-— 945 31 —  839,701 04 

—  466,600 00 

„— 15,837 89 
— 1,165 68 

.— 1,140 31 

kr. 18,143 88 kr. 5,663,153 85
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Fluttar: kr. 18,143 88 kr. 5,663,153 

d. Burðareyrir SEERE SEEDEDE 455 10 

e. Önnur gjöld .........— 4,277 17 — 22 876 

Ýmisleg gjöld . .. oe eee — 11,336 
Til jafnaðar móti tekjulið 3 BA — 600 

Vextir af: 
a. Innstæðufje á hlaupareikning . . .— 2,527 18 
b. —— með sparisjóðskjörum . . —  36,525 02 

Cc. —— varasjóðs bankans . . . — 1125 22  . 46,178 

Í sjóði 31. desember 1900  . . . . . .... . . — 116,150 
  

Samtals: kr. 5,860,294 

Jafnaðarreikningur 

bankans 31. desember 1900. 

  

Activa: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 
a. Fasteignarveðskuldabrjef . . . . . kr. 114,170 42 

b. Sjálfskuldarábyrgðarskuldabrjet . . . — 288,148 53 
c. Handveðsskuldabrjef 0... — 111,493 16 

d. Skuldabrjef fyrir lánum gegn ábyrgð 

sveita- og bæjarfjelaga o. fl. . . . .—  55,446 11 „. 1,169,858 

Kgl. ríkisskuldabrjef, hljóðandi upp á samtals 88, 400 kr., 

eptir gangverði 31. des. 1900 . .. 0 81,549 

Onnur erlend verdbrjef, þjóðana upp á , samtals 265, 200 

kr., eptir gangverði sd. 2... 219,942 

Bankavaxtabrjef . . oe ene... 341,100 

Skuldabrjef Reykjavikur kaupstadar eee eee re 1,800 

Vixlar se eee me er 151,116 

Ávísamir eee er 3,653 

Fasteignir keyptar og lagdar bankanum ut fyrir lånum 

ad upphæd . .. ENE — 6,992 

Huseignir i Reykjavik eee er rr 34,000 

Nytt bankahus . . . RENDE 85,840 

Hjå Land Imandsbankanum i í Kaupmann: höfn oe eu sr 157,341 

Utistandandi vextir åfallnir 31. des. 1900 . . ....— 13,775 

116,150 Peningar í sjóði AÐ 

Samtals: kr. 2, 383, 119 76 
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 Útgefnir seðlar . 

Óútborgað af innheimtu fje fyrir aðra 

á hlaupareikning 

Innstæðufje með sparisjóðskjörum 

Innstæðufje veðdeildar bankans. 

Innstæðufje 

Varasjóður fyrverandi sparisjóðs Rey kjavíkur . 

Varasjóður bankans 

Fyrirfram greiddir vextir, sem eigi áfalla fyr 6 en eptir 31. 
des. 1900 

Til jafnaðar móti tölul. 

yfir tekjur og 

Bankavaxtabrjef gefin út 

Borgað af lánum 

Vextir: 

a. af lánum 

b. — útgefnum bankavaxtabrjefum 

1/2 9/, kostnaður 

Tillag úr landssjóði fyrir 1900 

Lán veitt 

Kostnaður við skrifstofuhald árið 1900 

I sjóði (hjá bankanum) 

Skuldabrjef fyrir lánum 

12 í Activa 

Reikningur 

gjöld veðdeildar bankans 1. 

— 6,304 59 

Samtals. 

kr. 312 28 

  

Samtals: 

Samtals: 

Jafnaðarreikningur 

veðdeildar bankans 31. desember 1900. 

Ógoldnir vextir og 1/2 9/, kostnaður til ársloka 1900: 
a. fallið í gjalddaga . 

b. ekki fallið í gjalddaga 

Í sjóði (hjá bankanum) 

kr. 13 15 

— 3,454 48 
  

Samtals: 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

115,000 06 
149 66 

182,764 91 
1,208,786 14 

8,009 04 
13,318 66 

217,022 46 

23,692 85 
13,795 44 

kr. 2,383,119 76 

juli til 31. des. 1900. 

463,900 00 
1,557 99 

6,616 87 
34 18 

2,500 00 

474,609 04 
    

465,600 00 
1,000 00 
8,009 04 

474,609 04 

464,042 01 

3,467 63 
8,009 04 

475,518 68
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Passiva: 

Bankavaxtabrjef Ginnleyst . . . kr.  463,900 00 
Ógoldnir vextir af bankavaxtabrjefum til ársloka 1900 . — 10,437 75 
Mismunur (er síðar rennur í varagsjóð) 2... 1,180 93 

Samtals: kr.  475,518 68 

Athugasemdir: 

Fasteignarveðslán: Í ársbyrjun 1900 átti bankinn útistandandi 1126 fast- 

  

eignarveðslán, sem voru að upphæð samtals . . . . . . kr, 924,932 00 
Árið 1900 voru veitt 128 lán og námu þau alls . . . ,„ „— 121 „605 00 

Samtals: kr.1 „0465: „531 00 
Hjerat er endurborgað á árinu . . . . . kr. 331,166 58 
(Þaraf eru varasj. færðar 600 kr. til útgjalda). 
Ennfremur var bankanum lögð út fasteign 

  

fyrir láni að upphæð... 600 00 — 331,766 58 

Af fasteignarveðslánum er þannig óborgað í 

árslok 1900. Kr. 114,170 42 
og voru lánin þá 974 að tölu. 

2. Sjálfsskuldarábyrgðarlán: Hinn 1. janúar 1900 voru sjálfskuldarábyrgðarlán 

  

bankans 524 að tölu, en að upphæð samtals . . . . . kr. 223,313 50 
Árið 1900 voru veitt 274 lán, er samtals voru að upphæð . — 192,141 00 

kr. 415,454 50 
Hjeraf var endurborgað á árinu . …… „2. 127,305 97 

  

Eptir í árslok kr. 288, 148 53 
Lánin voru þá 530 að tölu. 
Handveðslán: Hinn 1. janúar 1900 átti bankinn útistandandi 56 handveðs- 

  

lán, er alls voru að upphæð .. „0. 0... — 104,730 50 
Veitt voru árið 1900 26 lán að upphæð samtals „0... — 27,488 20 

kr. 132,218 70 
Hjeraf eru endurborguð å årinun. . . 20,725 54 

    
Eptir i årslok kr. 111 „493 16 16 

og voru lánin þá 65 að tölu. 
Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga, prestakallalán og Á. — Hinn 1. jan- 
úar 1900 átti bankinn útistandandi 44 slík lán og voru þau að upphæð sam- 

  

tals . . . 0.0... kr. 48,593 48 
Veitt voru årid 1900 8 lån samtals að. upphæð "20.00.0277. 21,800 00 

kr. 70, 393 48 
Endurborgad å årinu BN . oe use. 14,946 71 

Er þá ógreitt í árslok 1900 kr. 55,446 77 
Lánin voru þá 45 að tölu. 

1901 

70
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Accreditinlán var að eins veitt 1 manni árið 1900, og endurborgaði hann 

lánið, er var að upphæð 5000 krónur, að fullu innan ársloka. 

Víælar: Hinn |. janúar 1900 átti bankinn 188 óinnleysta víxla í vörzlum 
sínum og námu þeir alls . 0. kr. 116,227 00 

Bankinn keypti samtals 1187 víxla árið 1900, að upph. alls — 1,114,092 55 

Kr. 1,230,319 55 

Hjeraf voru innleystir á árinu 1077 víxlar: að upphæð 

samtals 2 . kr. 1,079,203 42 

Í árslok 1900 eru þannig óinnleystir 298 víxlar, að upp- 

hæð alls A „ kr. 151,116 13 

Avísanir: Hinn 1. janúar 1900 átti bankinn í óinnleystum 

åvisunum eee eee us SEE 3,998 87 

Avisanirnar voru þá 9 að tölu. 

Keyptar voru árið 1900 189 ávísanir, að upphæð samtals — 108,334 08 

kr. 112,332 95 
Innleystar á árinu 190 ávísanir, alls að upphæð  . . . —- 108,679 52 

Eru þá eptir 8 ávísanir óinnleystar í árslok, að upphæð 

Alls. kr, 3,653 43 
Innlög á hlaupareikning: Í ársbyrjun 1900 var innstæðufje 

á hlaupareikning í bankanum samtals: . . . . . . . . — 236,054 14 

er samtals 72 innstæðueigendur áttu. 

Fje það, er árið 1900 var sett inn á hlaupareikning, var að 

upphæð alls . . 0. — 1,094,799 "í 
kr. 1,380,853 91 

Hjeraf var útborgað á árinu auk dagvaxta samtals  . — 1,150,616 78 
Eptir kr. 180,237 13 

Hjervið bætast svo vextir fyrir árið 1900 2... —- 2,527 78 

Verður innstæðufjeð þannig alls 31. desbr. 1900. . . . kr. 182,764 91 
Þeir, er fje þetta áttu, voru 81 að tölu. 
Sparisjóðsinnlög: I ársbyrjun 1900 var innstæðufje með 

sparisjóðskjörum samtals . . 2. . 2... 0... — 1,067,438 90 

er samtals 4393 menn áttu. 

Árið 1900 var lagt inn í sparisjóðsbækur samtals . . . —  953,584 35 
kr. 2011,017 25 

En aptur var hjeraf borgað út á árinu, auk dagvaxta, alls —  838,755 53 

kr LITET 75 
Hjervid bætast svo vextir fyrir årid 1900 . ....….— 36,525 02 

Verður sparisjóðs innstæðufje í árslok 1900 þá samtals . kr. 1,208,786 T4 
Innstæðueigendur voru 31. desember 1900 4955 að tölu.
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Seðlafje bankans var í byrjun ársins 1900 þannig: 

50 kr. seðlar 10 kr. seðlar 5 kr 

  

2,488 st.=124,400 kr. 

  

2,288 st.—114,400 kr, 28 

  

inu i 

seðlum 

  

2,100 — =: 135,000 -— 9,000 —z= 5,000 90,000 — 

a re SOLA? 

    

=25,000 — 
  

Seðlafje 

bankans er 

þannig 31, 
s. 1900 

Varasjóður 

10,000 kr. 

årsbyrjun 

  

4,988 st.=-249,400 kr. 37,000 st =3 
fyre. sparisjóðs Reykjavíkur var Í 

1900 að upphæð . kr 

Þar af í húseign í Reykjavik 7900 kr. 8 YRJ 
Tekjur af þessari húseign bankans voru 

árið 1900 kr. 169 30 

en útgjöld BA . . mm 13 46 — 

    Eign varasjóðs þessa þannig í árslok — 

Varasjóður bankans. Hinn 1. janúar 1900 var varasjóð 

urinn að upphæð . …… . — 

Hjer við bætist: 

a. Vextir af þessari upphæð fyrir 

1900 . . . „kr 

b. Sá hluti af tekjum bauk. ins árið 

er reikningslega tilfellur Hragjóði 

árið 

1,125 22 

  

það 

vo
 

1
 Nes
 

r 

år --- 16,33 

19,120 st. ==95,600 kr 

  

0“ 95 sd 

13,3 IS 66 ,* 

203,577 76 

  

  
kr. 

Hjer frá dregst: 
Tap á láni HF HF 

b. Gangverðslækkun árið 1900 á erlendum 

er bankinn á A — 

r. 600 00 hy
 

An 

verðbrjefum, 9,417 76 — 

227, ,040 22 

10,017 
  

Telst varasjóður þannig í árslok 1900. 4 . … . kr, 217,022 46
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Af þeim 116,150 kr. 37 a., sem voru í sjóði 31. desember 1900, voru: 
ísenzkum seðlum . .. kr. 90,550 00 
dönsku og ensku gulli „ .. 0. 11,570 00 
silfri og kopar 2. eee 9,305 37 
erlendum seðlum. .„ 4,725 00 

kr.  116,150 37 
Veddeild bankans: 

a. Af bankavaætabrjefum var gefið út á árinu. 
190 st. 1000 kr. brjef ............ kr. 190,000 00 
390 — 500— =. eee er 195,000 00 
789 — 100 eee 78,900 00 

  

alls kr.  463,900 00 
Þar af var ekkert innleyst fyrir årslok. 
b. Lán: Veitt voru til ársloka alls 248 veðdeildarlán, ad 

upphæð samtals FE . . . kr.  465,600 00 
Hjer af var endurborgað á árinu . . ...... 1,557 99 

Eptir 31. desember 1900: kr. 464,042 01 
Ekkert lán var endurborgað að fullu. 

Stjórn landsbankans 27. april 1901. 

Tryggvi Gunnarsson. Ætríkur Briem. Kristján Jónsson. 

Ágrip 

at reikningi landsbankans 1. janúar til 31. marz 1901. 

Tekjur: 

Í sjóði l.janúar 1901... .... kr. 116,150 37 
Borgað af lánum: 
a, Fasteignarveðslán . . . . . . . . kr, 66,374 39 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . ...….— 16,000 83 
c. Handveðslán .„ .... re 2,300 16 
d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjartje- 

laga 361 00 85,036 38 
Víxlar innleystir ss eee 128,060 81 
Avísanir innleystar „0 re 11,905 16 
Vextir ýmiss konar 2... 18,454 46 
Disconto se eee 3,342 53 

Flyt: kr,  362,949 71
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Fluttar: 

. irekjur i reikning Landmandsbankans i Kaupmannahåfn 

(fyrir seldar ávísanir o. fl.) 
Innheimt fje fyrir aðra. 

Seld verðbrjef fyrir . . 

Seld fasteign tilheyrandi bankanum 

FAðrar tekjur af fasteignum bankans 

Tekjur tilheyrandi varasjóði fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur 

Innlög á hlaupareikning 

Sparisjóðsinnlög 

Frá veðdeild bankans 

Ýmsar tekjur 

Samtals: 

Gjöld: 
Lán veitt. 

a. Fasteignarveðslán , . . . . . . . Kr. 7,400 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . ...- 54, 273 00 

c. Handvedslån . . . eu ey re 1,305 00 
d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfje- 

laga o. fl. a eee rr 500 00 

Keyptir vixlar 

Åvisanir keyptar 

Útgjöld fyrir reikning Landmandsb unkans 

Utborgad af innheimtu fje fyrir adra 

Keypt verðbrjef tyrir. 

Kostnaður við fasteignir bankans . 

Útgjöld fyrir reikning varasjóðs fyrv. 

sparisjóðs Reykjavíkur 

Útgjöld fyrir varasjóð bankans 

Útborgað af innstæðufje á hlaupareikning kr. 168,335 75 

að viðbættum dagvöxtum . . . 844 

Útborgað af Innstædudje með sparisjóðs- 

kjörum |, . 080040... kr, 293,431 67 

ad vidbættum dagv öxtum se eee 37 97 

Til veddeildar bankans 
Kostnadur vid bankahaldid (laun 0. 4.) 

Ymisleg utgjöld (þar á meðal vextir at keyptum banka. 

vaxtabrjefum). . 

Í sjóði 31. marz 1901. . 

Samtals: 

kr. 

kr. 
  

369,949 

178,776 
1,295 

108,600 
210 
27 
25 

150,111 
280,958 

835 
2 748 

1,086,538 

63,478 
179,906 
11,127 
31,090 
1,745 

125,000 
89 

11 

572 

168,344 

293,469 
10,051 
3,852 

1,305 
196,492 

1,086,538 43 

29 
  

71 

14 

86 
00 

00 

00 
00 

89 

13 
81 

43 

00 
81 

56 

91 

52 

00 
50 

49 

53 

19 

64 
67 
43 

79 
39 

43 

1901 

71



1901 

DO
 

ki
 

æ
s
k
e
 

ON 
SD 

« 

10. 

      

114 

Agrip 

af reikninsi veðdeildar bankans 1. janúar til 31. marz 1901 

Tekjur: 

I sjóði (hjá bankanum) 1. jan. 1901 FR kr, 8,009 04 

] jef gefin út . . . BR — 124,900 00 

lánum 0. . BR AR — 41 44 

Vextir af lánum og útgefnum bankavaxtabrjefum . — 801 29 

| paður 0. …. --- 1 16 

Lán frá bankanum . . . 7 1,206 82 

kr. 134,959 75 

   

  

Gjoåld: 

Lån veitt . - … kr. 124,900 00 

Vextir af bankavaxtabrjefum —… 10,059 75 

r. 134.959 15 

  

>,796 03 

420 70 

á 

4 i 

—- 110,498 00 

55,585 77 …… 1,148,300 50 

  

verdbriel 

— 301,491 50 

A ' …. . — 357,500 00 

Skuld da abrjef Reykjavíkurkanpstaðar ……. — 1,800 00 

Ci nnleysta vixla A BN 202,962 13 

i — 2,875 88 
5,182 00 

00 

46 
82 

2 39 

7 05 

hjá Landmandsbankanum 

  

veðdeild bankar 

  

    
Seaðlaskuld bankans til landssjóðs var 31. marz 1901 . . — 715,000 00 

Qutborgad af innheimtu fje fyrir aðra sd. o — 300 00 

Flyt: kr. 715,300 00
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Flutt: kr. 115,300 00 71 

—  164,541 05 

— 1,196,313 80 

— 216,449 93 
— 13,332 17 

Innstæðufje á hlaupareikninsi s 

Innstæðufjo með sparisjóðskjörum s 

Varasjóður bankans S. 
Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur s 

(Þar af í húseign 7000 kr.) 
Ýmsar tekjur sem enn eru eigi lagðar við varasjóð . . . . — 42,971 00 

kr. 9,348,907 98 
Veðdeildin hafði hinn 31. marz þ. á. gefið út bankavaxtabrjef að upp- 

hæð samtals 588,800 kr. 

Lán þau er veðdeildin átti útistandandi námu s. d. alls 588,900 kr.57 a. 

2
0
 

Stjórn Landsbankans 24. júní 1901. 

Tryggvi Gunnarsson. Eiríkur Briem. Kristján Jónsson. 

Reikningur 72 
yfir tekjur og gjöld >Ekknasjóðs drukknaðra manna í Borgarfjarðarsýslu 

árið 1900. 

Tekjur: 

1. Sjóður við ársbyrjun: 
a. Veðskuldabrjet 0. kr. 100 00 kr. 
b. Í Söfnunarsjóði …. 0. — 2528 12 
c. Í vörglum gjaldkera (þar með taldir útboro- 

unarvextir 1899 í Söfnunarsjóði 98 kr. 06 a). —  10206 - 2130 18 
2. Tekjur á árinu 1900: 

Gjafir . . eee eee, 100 00 
Viðlagðir vextir 1900 í Söfnunarsjóði . . . . -- 2 00 
Utborgunarvextir 1900 IR 0. 10037 „. 909 .87 

3. Lagt í Söfnunarsjóð . . . AS 88 41 

kr. 3020 96 

Gjöld: 

1. Uthlutað á árinu 1900: 
Ekkju Þuríði Hannesdóttur . Kr. 25 00 kr. 
— Vilborgu Oddsdóttur A  — 45 00 

Guðrúnu Jónsdóttur . . . ey rr 2500 95 00 
  

CC Flyt: kr. 98 00
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72 
2. Móti tekjulið 3, sem fólginu er í tekjul. 

3. Sjóður við árslok: 
a. Veðskuldabrjef . 

b. Í Söfnunarsjóði . 
c. Í vörzlum gjaldkera (þar með taldir útborgað. 

ir vextir 1900 í Söfnunarsjóði 100 kr. 37 a). — 

Í stjórn >Ekknasjóðs drukknaðra manna 

Akranesi, 

Sagurður Þórðarson. 

Hallgr. Jónsson. 
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Fluttar: kr. 95 00 

2, færast — 88 41 

kr. 100 00 

— 2618 53 

' 119 02 — 2837 55 
kr. 3020 96 

í Borgarfjarðarsýslu< 

15. júní 1901. 

Jón Sveinsson. 

Oddg. Ottesen. 

Styrkur til uppgjafapresta og prestsekkna. 

sem veitt Á synodus, sem haldin var 28. júní 1901, var úthlutað fje því, 3000 kr., 

er fyrir sama ár í 13. gr. A. b. 

40 a. af árgjöldum brauða, eða samtals 3781 kr. 40 a., 

6. fjárlaganna, auk 700 kr. af prestsekknasjóðnum og 81 kr. J Ð , p d 5 

og var uthlutun su sambykkt med 

brjefi landshöfðingja, dags. 6. júlí s. á., að því er landssjóðstyrkinn snertir. 

I. Uppgjafaprestar. 

1. Benedikt Eiríksson frá Holtaþingum. 

2. Magnús Gíslason frá Sauðlauksdal 

3. Jón Jónsson frá Stað á Reykjanesi 

4. Pjetur Guðmundsson frá Grímsey 

5. Gunnar Ólafsson frá Höfða . 

TI. Prestsekkjur. 

1. „Kristbjörg Þórðardóttir frá Valþjófsstað 

2. Ragnhildur Metusalemsdóttir frá Hjaltastað 

3. Guðlaug Guttormsdóttir frá Skeggjastöðum 

-4. Þuríður Kjartansdóttir frá Hofi 

5. Guðríður Magnúsdóttir frá Kolfreyjustað 

6. Guðríður Jónsdóttir frá Ási 

7. Guðrún H. Jónsdóttir frá Vallanesi . 

8. Helga Árnadóttir frá Skarðsþingum . 

9. Guðrún Þorsteinsdóttir frá Þingmúla 

„10. Kristín Thorlacius frá Saurbæ. 

11. Agnes Þorsteinsdóttir frá Vatnsfirði . 

12. Solveig Einarsdóttir frá Kirkjubæjarklaustri . 

13. Ragnheiður Jónsdóttir frá Vestmannaeyjum 

14. Guðrún Pjetursdóttir frá Arnarbæli. 

15. Solveig Einarsdóttir frá Holti. 

„16. Margrjet Magnúsdóttir frá Hvammi. 

kr 35 

— 140 

— "70 

— 80 
— 120 

— 50 
— 60 
— 50 
— 40 
— 35 
— 95 
— 70 
— 20 
— 110 
— 40 
— 40 
— 60



17. 

18. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

17. juni var hjeradslækni i Stykkishålmshjeradi David Sch. Thorsteinsson allramildi- J J J J 
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Guðrún Pálsdóttir frá Stóranúpi 

Steinunn Eiríkssdóttir frá Þingmúla 

Margrjet Erlendsdóttir frá Stafafelli. 

Vilhelmína K. Steinsen frá Árnesi 

Helga Magnúsdóttir frá Glæsibæ . 

Metta Einarsdóttir frá Stafafelli 

Sigríður Jónsdóttir frá Gaulverjabæ . 

Jónína Markúsdóttir frá Húsavík. 

Ragnhildur Þorsteinsdóttir frá Höskuldsstöðum . 

Ragnheiður Pálsdóttir frá Staðastað . 

Rannveig Gísladóttir frá Sauðlaugsdal 

Ástríður Petersen frá Svalbarði 

Þorbjörg Jónsdóttir frá Kolfreyjustað 

Guðrún Björnsdóttir frá Sauðanesi 

Helga Arnórsdóttir frá Ísafirði 

Sigríður Snæbjarnardóttir frá Saurbæ 

Guðrún Guðbrandsdóttir frá Saurbæ. 

Margrjet Þórðardóttir frá Gaulverjabæ . 

Halldóra Jónsdóttir frá Nesþingum . 

Guðrún Sveinbjarnardóttir frá Otradal . 

Steinunn J. Thorarensen frá Staðarhólsþingum . 

Steinunn Guðmundsdóttir frá Suðurdalaþingum . 

Steinunn Jakobsdóttir frá Suðurdalaþingum 

Valgerður Benjamínsdóttir frá Gufudal. 

Vigdís Einarsdóttir frá Stað í Grunnavík . 

Valgerður Jónsdóttir frá Ásum . 

Steinunn Jónsdóttir frá Höskuldstöðum 

Sigurbjörg H. Þorgrímsdóttir frá Þingeyrum . 

Jóhanna Jóhannsdóttir frá Bergstöðum . 

Hólmfríður Jónsdóttir frá Mælifelli 

Þóra Rósa Sigurðardóttir frá Miklabæ 

Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólstað . 

Valgerður Þorsteinsdóttir frá Lundarbrekku 

Kristjana Pálsdóttir frá Möðruvallaklaustri 

Sigríður Jónsdóttir frá Þönglabakka. 

suðbjörg Aradóttir frá Þóroddstað 

Anna J. Kristjánsdóttir frá Þóroddstað. 

Ingibjörg Hinriksdóttir frá Stokkseyri . 

Guðrún Ólafsdóttir frá Garpsdal 

Embættisveiting og sýslana og lausn m. m. 

Veiting. 

legast veitt Ísafjarðarlæknishjerað. 

Samtals 

— 80 

— 100 

— 120 
— 100 
— 90 
— 30 
— 120 
— 70 
— 20 
— 80 
— 50 
— 20 
— 80 
— 20 
— 100 
— 71,40 
— 65 
kr. 3781,40 

1901
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27. s. m. veitti landshöfðingi Brynjólfi skrifara Þorlákssyni söngkennslusýslanina við 

lærða skólann í Reykjavík. 

S. d. veitti landshöfðingi cand. mag. Ágúst Bjarnason styrk af styrktarsjóði Hannes- 

ar Árnasonar til eflingar heimspekilegum vísindum á Íslandi, 2000 kr. á ári í 4 år frå 11. 

s. m. að telja. 

Laust embætti. 

er ráðgjafinn fyrir Ísland sjer um veiting á. 

Hjeraðslæknisembættið í Stykkishólmshjeraði. Árslaun 1500 kr. Auglýst laust 21. 

júní 1901. 

Umsóknarfrestur til 4. septbr. 1901. 

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 bónarbriefum sín- 

um fylgja fullnægjandi skilríki fyrir því, að þeir kunni íslenska tungu.



Stjórnartíðindi B, 5. 119 1901 

Utkomið í A-deild Stjórnartíðindanna. 

Konungsbrjef um setning alþingis, undirskrifað at konungi 17. maí 1901. 

(A. nr. 5, bls. 10— 11). 

Konungsbrjef um lenging alþingistímans, undirskrifað af konungi s. d. (Á. 

nr. 6, bls. 12— 13). 

Boðskapur konungs til alpingis, undirskrifaður at konungi s. d. (A, nr. 7, 

bls. 14— 15). 

Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í 

fjarvist konungs, undirskrifuð af konungi 23. s. m. (A. nr. 8, bls. 16--17). 

Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um sölu á 73 
kirkjueign. — Ráðgjatinn fyrir Íslandi hefir í brjefi, dagsettu 21. f. m., skýrt mjer 23. júli. 
frá, að hans hátign konunginum hafi 18. s. m. allramildilegast þóknazt að veita 

allrahæst samþykki til þess, að heiðarlandið Grímstunguheiði með háltum Lamba- 

tungum, sem heyrir undir Undirfellsprestakall í Húnavatnsprófastsdæmi, verði 

seld Áss- og Sveinstaðahreppum frá prestakallinu fyrir 1700 kr, sem ávaxtist 

og afborgist á 28 árum með alls 69/ó eða 102 kr. um árið, og eru hjeraf vext- 

ir 40/0 af þeim hluta kaupverðsins, sem á hverjum tíma er óborgaður, en hitt 

afborgun. Ennfremur er það skilyrði sett, að jafnótt og kaupverðið er greitt, 

skuli það sett á vöxtu í Söfnunarsjóð Islands sem óskerðanlegur höfuðstóll, er 

sje eign prestakallsins, og að 3 krónur af vöxtunum árlega leggist við höfuð- 

stólinn, en að öðru leyti njóti benificiarius vaxtanna, og að nefnt heiðarland 

framvegis verði skoðað sem bændaeign, að því er alla skatta og skyldur snertir. 

Þetta er yður, herra amtmaður, og yður, herra biskup, með skírskotun 

til brjefs yðar 18. oktbr. f. á., hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og 

frekari ráðstöfunar. 

Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um presta. 74 
kallslán (Bjarnaness). — Samkvæmt tillögum yðar, herra amtmaður, og 30. júlí. 

yðar, herra biskup, í brjefi, dagsettu 19. þ. m., og beiðni hlutaðeiganda, vil jeg 

hjermeð veita samþykki mitt til þess, að presturinn að Bjarnanesi, síra Þorsteinn 

Benediktsson, taki 800 kr. embættislán upp á prestakallið, sumpart til húsabóta 

og sumpart til jarðabóta á prestssetrinu, eptir því sem nánara er tiltekið í nefndu 

brjefi yðar, og er lántökuleyfi þetta þeim skilyrðum bundið, að einungis helm- 

ingur lánsins megi takast nú þegar, en hinn helmingurinn, 200 kr. í einu, jafn- 

ótt og samsvarandi jarðabætur verða unnar hjereptir, og sannað er á fullnægj- 

andi hátt, að vel sje frá þeim gengið og að þær sjeu að minnsta kosti 200 kr. 

14. dag septembermánaðar 1901. 

Ísafoldarprentsmiðja.
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“4. virði, að vextirnir af láninu eigi nemi meiru en 41/29/06, og að lánið endurborgist 

30. júlí. með jöfnum afborgunum á 12 árum frá lántöku að telja. 

Þetta er yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birtingar. 

75 Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna á Íslandi um presta- 
30. júlí. kallslán (Staðarhrauns). — Samkvæmt tillögum yðar, herra amtmaður, og 

yðar, herra biskup, í brjefi dagsettu 19. þ. m., og beiðni hlutaðeiganda, vil eg 

hjermeð veita samþykki mitt til „ess, að presturinn að Staðarhrauni, síra Stefán 

Jónsson, taki 350 kr. embættislán uppá prestakallið til þess að leggja járnþak á 

bæði íbúðarhús prestssetursins og járnklæða þan á hlið og göflum, að undan- 

gengnum þeim breytingum á öðru húsinu, sem getur um í brjefi yðar. Enn- 

fremur er lántökuleyfi þetta þeim skilyrðum bundið, að lánið afborgist með 

jöfnum afborgunum á 10 árum frá lántökudegi að telja, að vextir af því eigi 

nemi meiru en 4!/20/), og að presturinn skuldbindi sig til að halda húsunum í 

þeirri eldsvoðaábyrgð, er prófastur telur hæfilega. 

Þetta er yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birtingar. 

  

. 

76 Brjef landshöfðingja fil stiptsyfirvaldanna um makaskipti á 

29. ág. kirkjujörð (Stóranúpsprestakalis) og bændaeign. — Ráðgjafinn fyrir 

Ísland hefir í brjefi, dagsettu 12. þ. m., tjáð mjer, að hans hátign konunginum 

hafi 9. s. m. allramildilegast þóknazt, veita allra hæst sampykki til þess að 

makaskipta megi jörðinni Syðrahólakoti í Hrunamannahreppi, sem heyrir undir 

Stóranúpsprestakall í Árnesprófastsdæmi, fyrir bændajörðina Minnanúp í Gnúp- 

verjabreppi, þannig, að hin fyrnefnda jörð framvegis verði skoðuð sem bænda- 

jörð að því er skatta og skyldur snertir, og hin síðarnefnda sem kirkjujörð. 

Þetta er stipsyfirvöldunum hjermeð til.vitundar gefið til leiðbeiningar 

og frekari aðgjörða. 

  

  

3   

  

77% 5. sept Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna yfir Íslandi um presta- 
. septbr. 

kallslán (Hests). Samkvæmt tillögum yðar, herra amtmaður, og yðar 

herra biskup, í brjefi dagsettu 30. ft. m., beiðni hlutaðeiðanda, vil jeg hjermeð 

veita samþykki mitt til þess, að presturinn í Hestbingum, síra Arnór Þorláks- 
son, taki 3000 kr. embættislán upp á prestakallið, til þess að byggja á prests. 

setrinu Hesti íveruhús úr steinsteypu 15!/s>121/2 álnir að ummáli, og að öðrn 
leyti með því fyrirkomulagi, sem nákvæmar er tiltekið í nefndu brjefi yðar og 

skjölum þeim, er því fylgja. Húsið skal verða eign prestakallsins og skal koma 

í stað þessara bæjarhúsa: baðstofu, bæjardyra, búrs og eldhúss. Ber prestinum 

að halda við húsinu, og skila því á sínum tima í gildu standi eða með fullu á- 

og 
O8 
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lagi. Þriðjungur láns þessa skal eigi borgast lántakanda fyrri en áreiðanlega 77 

er sannað með lögmætri skoðunargjörð, að húsið sje fullgjört og fullnægi hinum 3. sept. 

settu skilyrðum.  Jafntramt þeirri skoðunargjörð skal húsið virt, og skal því 

jafnan haldið í eldsvoðaábyrgð fyrir upphæð þeirri, er það er virt á. Verði 

farið að nota húsið til íbúðar áður en það er fullgjört, verður að vátryggja það 

þá þegar. Húsið skal að minnsta kosti gjört byggjanlegt sama árið og lánið er 

tekið, og fullyjört eigi síðar en 30. júní árið eftir. Að öðru leyti er lántöku- 

leyfi þetta því skilyrði bundið, að lánið ávaxtist og endnrborgist á 28 árum 

med 69/0. 
Þetta er yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birtingar. 

    

Breyting 18 
á reglugjörð fyrir matarhæfi fanganna í hegningarhúsinu í Reykjavík, 28. ágúst 

, daesettri 22. júní 1874. 
Í staðinn fyrir: 

6 pd. af saltfiski eða blautfiski 

komi: 6 pd. af saltfiski eða 9 pund af blautfiski. 

Reykjavík, 28. ágúst 1901. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi 

Magnús Stephensen. 

Jón: Magnússon. 

Auglýsing 
um breytingu á yfirsetukv ennaumdæmum Í Norðurmúlasýslu. 

79 

Samkvæmt ákvæðum amtsráðsins í Austuramtinu, er hjermeð 10. yfir. 25. júlí 
setukvennaumdæmi Norðurmúlasýslu (Vopnafjarðarhreppur) breytt þannig, að 

hjereptir verður 10. yfirsetukvennaumdæmið: Selárdalur með Strönd og Vestur- 

árdalur með Norður Skálanesi, en 11, umc li verður: Hofsárdalur og hinn hluti 

Vopnafjarðarhrepps, og 12. umdæmið verður Skeggjastaðahreppur. 

Skrifstofu Austuramtsins, Ákure 25. júlí 1901. 

Páll Briem. 

  

Så. . 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld „Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteðs og frú Steinunnar 

Sjarnadóttur Melsteðs< fyrir árið 1900. 
  

1. Í sjóði við árslok 1899: 

a. Jörðin Harastaðir á Fell d, 11,1 hndr. að dýrleik, 
VÁ... kr. 800 00 

Flyt: kr. 800 00 
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Flutt kr. 800 00 
b. I Söfnunarsjóði Íslands . — 219 06 

c. Oborguð landskuld af Harastöðum í t ardögum 1899 — 28 40 

d. Óborgaðar leigur af sömu jörð haustið 1899. . — 20 00 

Landskuld af Harastöðum í fardögum 1900, 40 áln. á 40 aur, 

Leigur haustið 1900, 40 pd. smjörs,  Þeningum 

50 aur. fyrir pundið 

  

er borgast í 

  

Vextir af innieign í Söfnunarsjóði fyrir árið 1899 

— — — —- —  — 1900 

Tekjur alls“ 

Gjöld: 
Í sjóði við árslok 1900: 

a. Jörðin Harastaðir á Fellsströnd, 11,1 hndr. að dýrleik, 
virt á kr. 800 00 

b Óborguð landskuld d af Harastöðum í fardögum 1899 — 28 40 
Cc. Óborgaðar leigur haustid 1899 . . . . . . — 20 00 
d. Óborguð 1 landskuld í fardögum 1900 — 16 00 
e Óborgaðar leigur haustið 1900 — 20 00 
f. I Söfnunarsjóði — 235 33 

Gjöld alis 

Skrifstofu Árnessýslu, 6. apríl 1901. 

Sigurður Ólafsson. 

Ágrip 

kr. 1067 46 

16 00 

20 00 

7 22 

9 05 

"kr. 1119 73 
  

kr. 1119 73 

"kr. 1119 73 

af reikningi Landsbankans frá 1. april til 30. júni 1901. 

Í sjóði 1. april 1901... 0... kr. 
Borgað af lánum: 
a. Fasteignaveðslán . . . . . . . kr. 30,499 78 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . . — 27,060 01 
c. Handvedslån . . . „0... — 1,720 00 
d. Lån gegn ábyrgð sveita. og bæjar- 

félaga o. fl. ......... — 1,724 00 
e. Accreditivlán „2. — 100 00 

Víxlar innleystir . 2 

Avísanir innleystar 2. 

Vextir ýmiskonar RA 
Disconto . . .. eee em 
Frá landssjóði í nýjum seðlum . oe se rem 

Flyt: kr. 

196,492 39 

61,703 
164,404 
15,628 
8,388 
4,552 

35,000 
486,170 

79 
82 
46 

59 

67 
00 

12
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Elutt: 
Tekjur í reikning Landmandsbankans í Khöfn (fyrir 
seldar ávísanir o. fl.) 

Innheimt fje fyrir aðra 

Seld verðbrjef fyrir. . 

Selt af fasteignum bankans. . 

Aðrar tekjur af fasteignum bankanum tilhey randi. 

kr. 

Tekjur tilheyrandi fyrv. varasj. sparisjóðs Reykjavíkur — 

Innlög á hlaupareikning 

Sparisjóðsinnlög . 
Frå veddeild bankans . 

Ymsar tekjur 

Gjöld: 

Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán . . . . . . . kr, 11,283 00 

b. Sjålfskuldar-åbyrgdarlån . . . . . — 59,820 00 

c. Handvedslån . . . 0.0... — 4,475 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita. og bæjar- 

fjelaga 0. fl. . . ......…. — 1,000 00 

c. Accreditivlån . . . — 30, 700 00 

Keyptir víxlar 

Ávísanir keyptar 

Skilað landssjóði í ónýtum seðlum . 
Útgjöld fyrir reikning Landmandsbankans í Khötn 
Útborgað af innheimtu fje fyrir aðra 

Keypt verðbrjef fyrir. . 

Kostnaður við fasteignir bankans FR 

Útgjöld fyrir reikning varasjóðs fyrverandi sparisjóðs 

Reykjavíkur 

Útborgað at innstæðufj je á hlaupareikning kr. 291, 367 19 

  
Að viðbættum dagvöxtum . . . . . — 16 34 

Utborgad af innstæðufje með sparisjóðs- uu 

kjörum . ... „0... Kr. 253,404 27 

Að viðbættum dagvöxtum eee re 193 08 

Til veddeildar bankans 

Til nyrrar bankahussbyggingar . 

Kostnaður við bankahaldið (laun og fl.) a 

Ýmisleg útgjöld (þar á meðal vextir af keyptum banka- 

vaxtabréfum) . . 

Í sjóði 30. júní 1901 

  

486,170 

200,128 
3,684 

33,400 
1,500 
389 
124 

301,164 
215,436 

1,411 
142 

1,253, 552 

113,278 
287,323 
45,874 
45,000 
97.270 
2,734 

71,000 
822 

221,383 ! 

253,597 
186 

560 
6,350 

1,585 
96,578 

1,243,552 

06 
61 

00 

00 
92 

80 

36 

49 

55 

05 

56 
  

19 

63 

00 

52 

61 

00 

34 

89 

35 

15 
10 

50 

47 
68 

56 
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81 . 
Agrip 

af reikningi veðdeildar bankans 1. apríl til 30. júní 1901. 

Tekjur: 

    

1. Bankavaxtabrjef gefin út . . . . 2. 20.00.0200. kr. 71,000 00 

9, Borgað af lánum . . a 9 77 

3. Vextir af lánum og útgefnum bankav axtabri efum .. . . . — 1,396 78 

4. 1/2 9[o kostnadur . 0 2 2 en . FEER 5 00 

kr. 72,411 55 
Gjöld: 

1. Skuld til bankans 1. apríl 1901 borgað . . . . . . . . kr. 1,206 82 

2. Lán veitt . . . . BR . 0.0.5... — 11,000 00 

3. Vextir af bankavaxtabrjefum Ku, HEE EPE —- 186 75 

4. Í sjóði (hjá bankanum) 30, juni . . . . . se es mm 17 98 

kr. 72,411 55 

Athugasemdir: 

Landsbankinn átti 30. júní þ. á 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðskuldabrjef . . . . 2... 2... kr. 636,579 25 

b. Sjálfskuldarábyrgðarskuldabrjef . . . . . . . . . —  359,180 69 

c. Handveðsskuldabrjef . . .. . 000.04... 7 113,253 00 

d. Skuldabrjef fyrir lånum gegn åbyrgd sveita- og bæjar- 

fjelaga o. fl. . . .. AR a rr 60,861 77 

e. Accreditivlánsskulda brjef a Le 2 es rr 30,000 00 

"kr. 1,199,874 71 

2. Kgl. ríkisskuldabrjef og önnur erlend verðbrjef, hljóðandi 

upp á samtals 353,600 kr., eftir gangverði 312 1900 . . — 301,491 50 

3. Bankavaxtabrjef . . . EEN — 395,100 00 

4. Skuldabrjef Reykjavi ikurkaupstadar FEER 1,800 00 

5. Óinnleysta víxla eee er 825,830 50 
6. Óinnleystar ÁVÍSANÍP 33,122 00 

7, Fasteignir lagdar bankanum út fyrir lánum að upphæð . — 6,782 00 

8. Húseignir í Reykjavik =; . . . BE 32,500 00 

9, Nytt bankahus . . . …. EEN 86,400 42 

10. Peninga í sjóði . . . . EEN 96,578 68 

"kr. 2,479,529 81 

Seðlaskuld bankans til landssjóðs var 30. júní 1901 . . — 705,000 00 

Óútborgað af innheimtu fje fyrir aðra sd 2... — 1,150. 00 

Innstæðufje á hlaupareikning s.d. . a — 244,338 22 

Innstæðutje með sparisjóðskjörum s.d. . . . . . . . —- 1,158,346 02 

Flyt kr. 2,108,834 24
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Flutt: kr. 2,108,834 24 81 

Skuld til Landmandsbankans sd... 2... a — 93,301 08 

Inneign veðdeildar bankans s. d. . sr 17 98 

Varasjóður bankans sd... . - . 1.0. — 216,449 93 

Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykij avíkur s. a. 

(Þar af í húseign 6200 148) 2. 0 0 0 er 13,450 08 

Ýmsar tekjur, sem enn eru eigi lagðar við varasjóð . . — 47,476 50 
  kr, 2,479,529 81 

Landskankinn, Reykjavik 7. sept. 1901. 

Í fjarveru Tr. Gunnarssonar 

Eiríkur Briem. Kristján Jónsson. 

Styrkur til búnaðarfjelaga. 

24. ágúst var samkvæmt auglýsingu nds ga 26. oktbr. 1899 (Stj.tíð. 1899, B. 

bls. 211— 212) úthlutað styrk þeim, er ræðir um í 10. gr. C. 4. b. í fjárlögunum fyrir 1900 

og 1901 til eptirnefndra búnaðarfjelaga, er sent höfðu bónarbrjef. 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. Jarðræktafjelag Reykjavíkur ... ... ... 3241 1034 54 

2. Búnaðarfjelag Seltjarnarneshrepp ... ... 663 211 63 

3. — Garðahrepps ... ... .. … 278 88 74 

4. — Vatnsleysustrandarhrepps 503 160 36 

5. — Njardvikurhrepps 217 69 27 

6. — Kjåsarhrepps 00. 1501 479 13 

7. Mosfellinga og Kj alnesing ga 1188 379 22 

8. Jarabótafjel. Biskupstungna ... ... 597 190 57 

9. Bunadarfjel. Grimsneshrepps … … … 1623 518 07 

10. — Skeiðahrepps .. 2 04 1. 465 148 43 

11. — Hrunamannahrepps ... 122 230 47 

12. — Gnupsverjahrepps 442 141 09 

13. — Villingaholtshrepps ... 945 301 65 

14. — Hraungerðishrepps ... ... 1036 330 70 

15. — Gaulverjabæjarhrepps ... 44 140 45 

16. — Sandvíkurhrepps... ... ... 1093 348 89 

17. a Stokkseyrarhr. og Eyrab. 3053 974 53 

18. —— Ölfushrepps ... 2... ER 673 214 83 

19. Jarðabótafjel. Merkurbæja ... 2. see es 429 136 94 

20. Búnaðarfjel. Austureyjafjallahrepps 263 83 95 

21. — Vesturlandeyja ... ... ... 742 236 85 

22. — Austurlandeyja ... ... … 1281 408 90 

23. — Fljótshlíðarhrepps … 749 239 09 

24 — Hvolhrepps ... ... ... 392 125 13 

25. — Holtamanna ... ... ... 984 314 10 

26. — Ásólfsskálasóknar —... .. 137 139 49 
Flyt: SA 7897 80
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Framfarafjel. 

Búnaðarfjel. 
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Nafn fjelagsins: 

Flutt: 

Landmannahrepps 

Dyrhólahrepps ... .. .. 

Hörgslands og Kirkjub.hr. 

Búnaðarfjelag 

Hvammshrepps 

Hvalfjarðarstr.hrepps 

Innri Akraneshrepps 

Leirár og Melahrepps 

Skorraðalshrepps... ... ... 

Andakílshrepps ... ... ... 

Lundarreykjadalshrepps... 

Reykholtsdalshrepps... ... 

Hálsahrepps ... ... ... ... 

B. Vesturamtið: 

Hvitársíðuhrepps... ... ... 

Þverárhl. og Norðurárd.hr. 

Stafholtstungnahrepps 

Borgarhrepps... ... ... 2. 

Hraunhrepps... ... ... ... 

Kolbeinstaðarhrepps... ... 

Eyrarsveitar ... ... ... ... 

Eyjahrepps mer er 

Miklaholtshrepps  ... ... 

Staðarsveitar... ... ... 

Neshrepps innan Ennis 

Neshrepps utan Ennis ... 

Helgafellssveitar 

Skógarstrandarhrepps 

Hörðudalshrepps... .. … 

Miðdalahrepps ... ... ... 

Haukdælinga  .. ...... 

Laxárdalshrepps ... ... ... 

Hvammshrepps ... ... ... 

Fellsstrandarhrepps ... ... 

Múlahrepps . 

Rauðasandshrepps  … … 

Tálknafjarðarhrepps... ... 

Reykjartjarðarhrepps 

Eyrarhrepps ... ... 2. ... 

Hrófbergshrepps 

Kyrkjubólshrepps ... ... 

Kaldrananeshrepps ... .. 

Dagsverkatala 

24742 

785 

450 

541 

709 

501 

198 

197 

210 

496 

113 

363 

240 

38760 

528 

136 

158 

412 

359 

160 

266 

382 

267 

413 

260 

9990 

104 

103 

135 3 

123 É 

89 

94 

107 

36 07 

116 

76 

79 

171 

187 

171 

397 

74 

168 

43 

50 

131 

114 

51 

84 

121 

85 

131 

82 

3188 

37 

36 

38 

16 

67 

73 

37 

09 

73 

70 

54 

41 

43 

öl 

60 

07 

91 

94 

23 

83 

99 

85
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Nafn fjelagsins: 

C. Norðuramtið: 

Búnaðarfjelag Vindhælishrepps... ... ... 

    

— Engihlíða 'hrepps  ... ... 

— Bólstaðarhlíðarhrepps 

Torfalækjarhrepps ... ... 

— Sveinsstaðahrepps >... ... 

— Þorkelshólshrepps ... ... 

— Áshreppps FR 

— Þverárhrepps. . 

— Ki 

— Ytri Torfastaðahrepps 

  

(juhvammshrepps 

—- Staðarhr. (í Húnavatnss.) 

—— Viðvíkurhrepps. ... ... 2... 

a Hólahrepps 

—— Ákrahrepps ... ... ... ... 

a Staðarhr. (í Skagafj.s.) ... 

— Lýtingsstaðahrepps ... ... 

— Seiluhrepps 

a Fljótamanna ... 

Jarðræktarfjel. Ákureyrarkaupstaðar 

    

    

Framfarafjel. Ons ðahrepps ... .. 

shrepps  .. ... 

jarhrepps 

— Arnarneshrepps ... 

  

Búnaðartjelag * lalshrepps ... ... 
Í 1 Framfarafjel. Oxndælir 

  

      
   

    

Búnaðarfjel. Svalba 
   Framfarafjel. Grýtubakkabrepps 

Búnaðarfjelag Hálshrepps 

Jarðabótafjel. Skútust 

— Vopnfirðinga ... 

— Tunguhrepps 0 

sr Fellahrepps     
Flutt: 

Dagsverkatala 

224 

217 

167 

177 

138 

335 

400 

299 

376 

474 

202 
293 

604 

410 

197 

282 

203 

306 

199 

347 

217 

509 

929 

1051 

551 

515 

762 

330 

216 

531 

174 

221 

427 

12283 

193 

159 

266 

316 

335 

217 

946 

2432 

kr. 

71 

69 

53 

56 

44 

106 

127 

95 

120 

151 

64 

93 

192 

130 

62 

90 

64 

97 

63 

110 

69 

162 

296 

335 

175 

164 

243 

105 

68 

169 

55 

70 

136 

3920 

61 

50 

34 

100 

106 

69 

301 

776 31 

50 

27 

31 

50 

05 

93 

68 

44 

02 

30 

48 

53 

80 

87 

88 

02 

80 

68 

52 

76 

27 

48 

54 

49 

88 

39 

24 

34 

95 

50 

54 

55 

81 

61 

75 

91 

87 

93 

27 

97 
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Nafn fjelagsins: Dagsverkatala kr. a. 

Flutt 2432 776 31 

8. Bunadarfjelag Skriddalshrepps … … .… 434 138 53 

9. — Vallahrepps ... ... 2... 428 136 62 

10. — Eiðaþinghár ... ... ... ... 320 102 15 

11. —- Nesjahrepps ... 2... 198 63 20 

12. — Þórshafnar =... ... 2... 240 76 61 

13. — Breiddæla … … HARA 450 143 64 

14. — Reyðarfjarðar  .. ... ... 449 141 09 

15. — Geithellnahrepps  ... ... 413 131 83 

"5357 — 1709 98 

Dagsverkatala kr. a. 

A. Suðuramtið 2... 28760 9180 36 

B. Vesturamtið ... ... 0 se see mee ke 9990 3188 85 

C. Norðuramtið mee une ven ken sen ms 12283 3920 81 

D. Austuramtið eu ven sen ne en use 5357 1709 98 

"56390 18000 00 

Embættaveiting og lausn. 

a. Lausn. 

24. júlí var dómsmálaríðgjafa og ráðgjafa fyrir Ísland A. H. FP. C. Goos, komm. af 

dbr. og dbrm., allramildilegast veitt lausn. 

b. Embættaveiting m. m. 

S. d. var hæstarjettarmálafærslumaður P. 4. Alberti allramildilegast útnefndur dóms! 

málaráðgjafi og ráðgjafi fyrir Ísland. 
17. s. m. var Jón P. Blöndal læknaskólakandídat allramildilegast skipaður hjeraðslækn- 

ir í Borgarfjarðarhjeraði. 

10. ágúst veitti landshöfðingi Jónasi læknaskólakandídat Kristjánssyni Fljótsdalshjerað. 
S. d. veitti landshöfðingi Jóni læknaskólakandídat Þorvaldssyni Hesteyrarhjerað. 
15. s. m. veitti landshöfðingi Ingólfi læknaskólakandídat Gíslasyri Reykdælahjerað 
24. s. m. veitti landshöfðingi Þorvarði prestaskólakandidat Brynjólfssyni Staðarpresta- 

kall í Súgandafirði frá fardögum 1901, eptir að leitað hafði verið álits safnaðarins. 
27. s. m. veitti landshöfðingi Þorbirni læknaskólakandídat Þórðarsyni Nauteyrarhjerað. 
29. s. m. veitti landshöfðingi Stefáni prestaskólakandídat Kristinssyni Vallaprestakall 

frá fardögum 1901, samkvæmt kosning safnaðarins. 
S. d. veitti landshöfðingi Birni aðstoðarpresti Björnssyni Laufásprestakall frá fardögum 

1901, samkvæmt kosning safnaðarins. 
S. d. veitti landshöfðingi Runólfi Magnúsi prestaskólakandídat Jónssyni Hofsprestakall 

á Skagaströnd frá fardögum 1901, eptir að leitað hafði verið álits safnaðarins. 
S. d. veitti landshöfðingi Böðvari prestaskólakandídat Bjarnasyni Rafnseyrarprestakall 

frá fardögum 1901, samkvæmt kosning safnaðarins. 
30. s. m. var hjeraðslæknirinn í Ólafsvíkurhjeraði settur til að þjóna Stykkishólmshjer- 

aði ásamt sínu embætti. 
3. septbr. veitti landshöfðingi síra Halldóri Bjarnarsyni Presthólaprestakall frá fardög- 

um 1901, eptir að leitað hafði verið álits safnaðarins. 

Heiðursgjafir. 
31. ágúst veitti landshöfðingi bændunum Sigurði Sigurðssyni í Langholti í Hraungerð- 

ishreppi í Árnessýslu og Georg Pjetri Jónssyni á Draghálsi í Borgarfjarðarsýslu heiðursgjöf af 
styrktarsjóði Kristjáns konungs hins níunda, 140 kr. hvorum, fyrir framúrskarandi dugnað og 
framkvæmdir í jarðabótum og húsabótum.
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Útkomið í A.-deild Stjórnartíðindanna. 

Auglýsing um að út sje gefin skiplagsskrá fyrir „Kættunarsjóð Íslands, undirskrifuð af 

ráðgjafarum fyrir Ísland 8. júlí 1901 (A m. 9, bls. 18—21). 

Reglugjörð fyrir Ræktinarsjóð Islands, undirskrifuð af ráðgjafanum fyrir Ísland s.d. 

(A nr. 10, bls. 22—2ð). 

Komungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur, undirskrifað af konungi 

15. s. m. (A úr. 11, bis. 26—27). 

cen brjef um að alpingi, sem nú er, skuli leyst upp, undirskrifad af konungi 13. sept. 

i. (A nr. 12, bls. 28—29). 

” Opid ld am mýjar kosningar til alpingis, uudirskrifað af konungi s. d. (Á nr. 

13, bls. 30 81). 

Lög um Í á landsreiknimgmun 1898 og 

(A nr. 14, bis. 32—37). 

Fjáraukalög fyrir 1898 og 1899, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 15, bls. 

41). 

Påstlåg, undirskrifud af konungi s. d. (A nr, 16, bls, 42—61). 

Løg um breyting å tilskipun 20. april 1872 um bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavik, 

undirskrifað af konungi s. d. (Å nr, 17, bls. 62—65). 

Lög nm manntal í Reykjavik, un dirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 18, bls.66—69). 

Lög nm próf í gufuvjelafræði við stýrimannaskólann í Reykjavík, undirskrifuð af kon- 

ungi s. d. (A nr. 19, bls. 70—73). 

Lög fyrir FUN um tilhögun á ge við fiskiveiðar í Norðursjómun, undirskrifuð af 

konungi s. d. (A nr. 20, bls. 17). 

Lög er ban að fyrja a og ahr frå Islandi til Kina, undirskrifud af konungi 

s, d (An bls. 78— 

Lög um Tata við lög 6. ” br. 1897 um undirbúning verðlagsskráa, undirskrifuð af 

konungi s. d. (ÁA ur. 22, bls. 80— 81). 

Låg um forgangsrjett veðhafa fyrir vöxtum, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 28, 

bls. 82—83 

Lög um útvegun á jörð handa Fjallapingaprestakalli, undirskrifuð at konungi s. d. 

(A nr. 24, bls. 84—8ð). 

Lög um breyting á 4. gr. laga 14. desember 1877 um laun sýslumanna og bæjar fógela, 

undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 25, bls. 86—87). 

Lög am heilbrigðissampykktir í ausið og kauptúmun og sjóporpum á Íslandi, undir- 

skrifuð af konungi s. d. (Á nr. 26, bls. 88—91). 

Viðaukalör við lög 31. jan. 1896 um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma, undir- 

skrifuð af konungi s. d. (A nr. 27, bls. 92—9ð). 

Lög um stofna slökkvilið á Seyðisfirði, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 28, bls. 

94— 95). 

Lög wm skipun sótara í kaupstöðum öðrum en Reykjavík, undirskrifuð af konungi s.d. 

(A nr. 29, bls. 96— 97). 

Lög um viðauka við lög um þrentsmiðjur 4. des. 1886, undirskrifuð af konungi s. d 

(A ur. 30, bls. 98—99). 

1899, undirskrifuð af konungi s. d. 

  38 

at. dag októbermánaðar 1901. 

Ísafoldarprentsmiðja. 
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Lög um skipti á jörðunni Vallakoti í Reykdælahreppi og jörðinni Parti í sama hreppi, 
undirskrifuð af konungi s. d. (A nr.31, bls. 100— 101). 

Tilskipun fyrir Island um tilhögun á löggæzlu við fiskiveiðar fyrir utan landhelgi í Norð- 
ursjónum, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 102— 103). 

82 Brjef landshöfðingja td stiptsyfirvaldanna um sölu kirkjujarðar. Ráð- 
25. septbr.gjafinn fyrir Ísland hefir í brjefi, dagsettu 28. f. m., skýrt mjer frá, að hans 

hátign konunginum hafi 19. s. m. allramildilegast þóknazt að veita allrahæst 
samþykki til þess, að hið fyrverandi Prestssetur, jörðin Álptamýri, sem heyrir 
undir Rafnseyrarprestakall í Vesturísafjarðarprótastsdæmi, ásamt kirkju þeirri, 
sem er á jörðunni, en að undantekinni 15 faðma breiðri landspildu með sjó fram, 
frá takmörkum jarðarinnar að austan, og útað Krákudalsá, í nánd við hið löggilta 
kauptún Hlaðsbót, sem er í landi Jarðarinnar, verði seld frá prestakallinu fyrir 
1800 kr., með því skilyrði, að kaupandi greiði helming skuldar þeirrar, sem 
þegar kaupin fara fram, hvílir á kirkjunni og þannig að andvirðið undir umsjón 
stiptsyfirvaldanna ávaxtist á sem arðvænlegastan hátt, sem óskerðanlegur höfuð- 
stóll, sem sje eign prestakallsins, og njóti beneficiaríus hinna árlegu vaxta, að 
undanteknum 2 kr, sem árlega skulu leggjast við höfuðstólinn, en hin fyrnefnda 
jörð verði skoðuð sem bændaeign að því er skatta og skyldur snertir. 

Þetta er stiptsyfirvöldunum hjermeð til vitundar getið til leiðbeiningar og 
frekari aðgjörða. 

83 Brjet landshöfðingja til amtmannsins yfir Norðuramtinu og Austur. 
2. okt. amtinu um sveitfesti þurfalings. Með brjefi, dagsettu 10. f. m., hafið þjer, 

herra amtmaður, látið uppi álit yðar um erindi frá hreppsnefnd Sveinsstaða- 
hrepps í Húnavatnssýslu, þar sem hún áfrýjar til mín úrskurði yðar, dagsettum 
18. janúar þ. á., er skyldar Sveinsstaðahrepp til að greiða Áshreppi í sömu sýslu 
102 kr. 20 a. framfærslustyrk veittan Jóhanni nokkrum Ármannssyni. 

Með því að jeg verð að vera yður samdóma um það, að Jóhann þessi, 
sem fæddur er í Sveinsstaðahreppi, hafi eigi unnið sjer sveit með 10 ára sam- 
fleyttri dvöl í öðrum hreppi, verð jeg að fallast á það, að þjer hafið skyldað 
Sveinsstaðahrepp til að endurgjalda Áshreppi hinn umrædda sveitarstyrk, og skal 
úrskurður yðar því standa óhaggaður. 

Þetta er yður til vitundar gefið yður til leiðbeiningar og frekari 
birtingar. 

Urskurður amtsins: 

„Með brjefi, dags. 7. f. m., hafið þjer, herra sýslumaður, sent mjer erindi hrepps- 
nefndarinnar í Sveinsstaðahreppi, dags. 28. f. m., þar sem hún skýtur til mín úrskurði yðar, 
dags. 12. nóv. f. á., í sveitfestismáli Jóhanns nokkurs Ármannssonar.
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Málavextir eru þannig: 
Fyrri part vetrar 1898 leitaði Jóhann þessi til hreppsnefndarinnar í Áshreppi og 

bað um sveitarstyrk; var þá gerð skoðunargerð hjá honum 5. des. 1898, og honum síðan veitt- 
ur styrkur af sveitarsjóði, að upphæð kr. 15,76. Oddviti Áshrepps skrifaði svo 6. mai 1899 
og óskaði tilhlutunar yðar til þess, að hann fengi þessar 15 kr. 76 a. endurgoldnar af fram- 
færsluhreppi Jóhanns, og síðan hefir hann heimtað að fá síðar veittan sveitarstyrk endur- 
goldinn, að upphæð 102 kr. 20 a. 

Framfærsluhreppi Jóhanns var þá þannig varið, að hann var fæddur í Sveinsstaða- 
hreppi, en hafði verið alllengi í Svínavatnshreppi. Jóhann kom þangað fyrst vorið 1877 og 
var þar 9 ár; 10. árið kveðst Jóhann hafa verið vistráðið hjú þar, en hreppsnefndin í Svína- 
vatnshreppi hefði þá fengið húsbónda sinn til að svíkja sig um vistina, og hefði hann því 
farið burtu vorið 1886. — Árið eptir fór hann aptur inn í Svínavatnshrepp, og var þar óátal- 
inn í húsmennsku 9 ár. — Þetta 9. ár var Jóhann á Tindum, og hugsaði til þess, að vera þar 
framvegis, án þess að fá beint loforð um að fá að vera þar. En nú skerast hreppsnefndar- 
oddvitarnir í leikinn. Oddviti Svínavatnshrepps taldi Jóhann í Ólöglegri húsmennsku og hót- 
aði bændum þeim, er hann var hjá, sektum, ef þeir lofuðu Jóhanni að vera. En oddviti 
Sveinsstaðahrepps bauð bændunum fje til að hafa Jóhann. Lofaði þá annar að gera þetta 
fyrir 70—80 kr., en þá bauðst hinn til þess fyrir 50 kr. Þetta fje var eigi greitt, og því 
varð það úr, að Jóhann flæmdist burtu frá Tindum um haustið 1896. 

Þjer hafið kveðið svo á, að þótt telja megi, að hreppsnefnd Svínavatnshrepps hafi 
þegjandi samþykkt húsmennskuvist Jóhanns, þá verði þóað álíta, að burtflutningur hans haust- 
ið 1896 hafi orðið þess valdandi, að hann hafi eigi unnið sjer sveit í Svínavatnshreppi með 
löglegri 10 ára dvöl og því úrskurðað, að Sveinsstaðahreppnr skyldi teljast framfærsluhrepp- 
ur Jóhanns. 

Ennfremur hafið þjer ákveðið í úrskurði yðar, að af kröfu Áshrepps skyldi falla nið- 
ur hinar fyrsu veittu 15 kr. 76 a. vegna þess, hversu krafan sje seint fram komin, en hinar 
eptirverandi 102 kr. 20 a. skyldu greiðast af framfærsluhreppnum til Áshrepps. 

Með því að jeg er yður samdóma í máli þessu, þá úrskurðast, að hreppsnefnd 
Sveinsstaðahrepps skuli greiða úr sveitarsjóði tjeðs hrepps áðurnefndar 102 kr. 20 a. til sveit- 
arsjóðs Áshrepps. 

Þetta tilkynnist yður til leiðbeiningar og birtingar fyrir hreppsnefndunum í Áshreppi 
og Sveinsstaðahreppi og Svínavatnshreppig. 

Brjef landshöfðingja #l amtmannsins ufir Norðuramtinn og Austur- 
amtinu um sveitarstyrk handa þurfaling. — Með brjefi yðar, 
dagsettu 9. f. m., hafið þjer, herra amtmaður, sent hingað erindi frá 
hreppsnefndinni í Seyðisfjarðarhreppi í Norðurmúlasýslu, þar sem hún á- 
frýjar til mín úrskurði yðar, dagsettum 5. des. f. á, er skyldar Seyð- 
isfjarðarhrepp til að endurgreiða Mjóafjarðarhreppi í Suðurmúlasýslu 4/13 eða 73 
kr. öð a. af framfærslustyrk, veittum at hreppsnefndinni í síðarnefndum hreppi 
Karli nokkrum Guðmundssyni, sem sveitlægur er í S -yðisfjarðarhreppi hin- 
um forna. 

Með því að jeg verð að vera yður samdóma um, að það sjeu færðar 
fullnægjandi sönnur á það, að hinn umræddi sveitarstyrkur hafi eigi verið veitt- 
ur að óþörfu, og eigi verið óþarflega mikill, verð jeg að fallast á úrskurð yðar 
í þessu máli og skal hann því standa óraskaður. 

1901 

83 

84 
2. okt.
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84 Þetta er yður til vitundar gefið yður til leiðbeiningar og frekari 

2. okt. birtingar. 

Úrskurður amtsins: 

Með brjefi, dags. 8. f. m., hefir sýslumaður Suðurmúlasýslu sent mjer allmörg skjöl, 

viðvíkjandi ágreiningi milli Mjóafjarðarhrepps Í sýslu hans og Seyðisfjarðarhrepps hins forna, 

út af sveitarstyrk veittum Karli nokkrum Gnömundssyni árið 1898, og óskað úrskurðar míns 

um ágreining þenna. 

Málavextir eru þannig: 

Hinn 7. jan. 1898 bað Karl nokkur Guðmundsson, húsmaður í Mjóafjarðarhreppi, 

um styrk af sveitarsjóði Mjóafjarðarhrepps og var honum þá samstundis veittur nokkur styrk- 

ur. Maður þessi átti framfærslusveit í Seyðisfjarðarhreppi hinum forna, sem nú er skipt í 

Seyðisfjarðarkaupstað og Seyðisfjarðarhrepp. Hreppsnefnd Mjóafjarðarhrepps tilkynnti því bæj- 

arstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar styrk veitinguna 20. jan. 1898, og bað hana að gera ráðstaf- 

anir viðvíkjandi þurfamanninum. En í Seyðisfjarðarhreppi hinum forna voru engar slíkar 

ráðstafanir gerðar, og var því haldið áfram að veita umgetnum Karli styrk úr sveitarsjóði 

Mjóafjarðarhrepps og var svo 15. ágúst 1898 sendur reikningur frá Mjóafjarðarhveppi til 

Seyðisfjarðarhrepps hins forna fyrir styrkveitingunni, að upphæð kr. 234,98 a., og þá fyrst 

rísa menn í Seyðisfjarðarhreppi hinum forna upp með mótmæli sín. Í Seyðisfjarðarhreppi 

hinum nýja neita menn, að nægileg tilkynning hafi átt sjer stað, en bæjarstjórn Seyðisfjarðar- 

kaupstaðar var þessu eigi samþykk. Að öðru leyti var hreppurinn og bærinn samdóma um, 

að það væri ósannað, að þörf hefði verið að veita sveitarstyrkinn, með því að engin skoðun- 

argjörð hefði farið fram hjá þurfamanninum, að honum hefðu verið veittir ýmsir ónauðsynleg- 

ir hlutir og að ekki hefði verið haft nægilegt eptirlit með úttekt hans. 

Um sama leyti hafði Mjóafjarðarhreppur sent Seyðisfjarðarhreppi tvo framhaldsreikn- 

inga og var krafa hans þá öll kr. 243,28. En þegar mótmælin komnu, þá lækkaði hrepps- 

nefnd Mjóafjarðarhrepps kröfu sína um 4 kr. 25 a. og varð hún þá kr. 239,03. Af þessari 

upphæð hefði Seyðisfjarðarkaupstað borið að endurgjalda */;, eða kr. 165,48, en Seyðisfjarðar- 

hreppi hinum nýja kr, 73,55. En nú bauðst kaupstaðurinn til að borga fyrir sitt leyti kr. 

138,46, ef ágreiningnum væri lokið með því, hvað hann snerti, og gekk Mjóafjarðarhreppur 

að því. Aptur á móti neitaði Seyðisfjarðarhreppur allri borgun og bætti nú við mótbárur sín- 

ar, að hreppsnefnd Mjófjarðarhrepps hefði eigi leitað styrks hjá móður þurfamannsins og 

frændum hans. 

Samkvæmt skjölum málsins hafið þjer, herra sýslumaður, álitið tilkynning styrkveit- 

ingarinnar fullnægjandi, en að öðru leyti hafið þjer verið samþykkur mótmælum hreppsnefnd- 

ar Seyðisfjarðarhrepps, og þar sem þjer ekki hafið getað komið yður saman við sýslumann 

Suðurmúlasýslu um málið, þá verður að taka það til úrskurðar og verður úrskurður amtsins 

á þessa leið: 

Viðtíkjandi þörf styrkbeiðandans er þess að geta, að það var að vísu vítavert hjá 

hreppsnefnd Mjóafjarðarhrepps, að gera eigi þegar í upphafi nákvæma skoðun á ástæð- 

um hans, en hins vegar gat hreppsnefnd Seyðisfjarðarhrepps komið fram með mótmæli 

sín þegar í janúar 1898 og sjeð um það, að styrkbeiðanda væri eigi veittur óþarfur styrkur. 

Það verður því að álíta, að mótmæli út af vöntun á skoðun sjeu óhætilega seint framkomin, 

enda hefur hreppsnefnd Mjóafjarðarhrepps skýrt frá því, að þörf styrkbeiðanda hafi verið vit- 

anleg, og gefið nægilegar upplýsingar um sanna þörf hans. 

    

Þar sem hreppsnefnd Seyðisfjarðarhrepps hefir neitað að greiða styrkinn, af því að 

eigi hafi verið beiðzt styrks hjá móður þurfamannsins eða frændum hans, þá hefir oddviti 

Mjóafjarðarhrepps borið það fram, að styrks hafi verið árangurslaust leitað hjá móðurinni. En
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að öðru leyti hafði hreppsnefndin enga skyldu til þess, að leita slíks styrks, hvorki hjá henni 

eða frændum hans. 

Viðvíkjandi þeirri mótbáru, að ekki hafi verið haft nægilegt eptirlit með úttekt þurfa- 

mannsins og að honum hafi verið veittir ýmsir ónauðsynlegir hlutir, þá hefir hreppsnefnd 

Mjóafjarðarhrepps skýrt frá því, að oddvitinn hafi haft eptirlit með úttektinni, án þess 

að þessari skýrslu hafi verið hnekkt, og að það, sem sjerstaklega var tilnefnt sem ónanðsyn- 

legt, hafi verið full þörf á, að láta þurfamauninum í tje, enda verður að álíta, að hinn veitti 

styrkur sje ekki óhæfilega hár. Auk þurfamannsins var kona hans sjúk, þrjú bórn og kvenn- 

maður til að hjúkra hinni sjúku konu, eða alls 6 manns á heimilinu. Þegar dreginn er frá 

útfararkostnaður konunnar, borgun fyrir meðul og læknishjálp og fleira þess konar, þá er 

styrkurinn liðug króna á dag og verður eigi sjeð, að hjer sje eptir atvikum nein ástæða til 

fyrir Seyðisfjarðarhrepp, að kvarta um óþarflega mikla styrkveitingu, enda má geta þess, að 

hreppsnefnd Seyðisfjarðarhrepps hefði verið innan handar að gera, þegar fyrsta mánuðinn sem 

þurfamaðurinn naut styrksins, ráðstafanir til þess, að annast þurfamanninn og sjá um öll út 

lát til hans, meðan hann þurfti, þar sem tilkynning Mjóafjarðarhrepps 20. jan. 1898, sam- 

kvæmt áritun, var komin til Seyðisfjarðarhrepps hins forna daginn eptir og Mjóafjarðarhreppur 

er næsti hreppur við Seyðisfjarðarhrepp. 

Samkvæmt þessu verður að álíta, að mótmæli hreppsnefndar Seyðisfjarðarhrepps sjeu, 

fyrst og fremst allt of seint fram komin og þar að auki eigi á nægum rökum byggð, og að 

Seyðisfjarðarhreppi beri því að endurgjalda #4, hluta af hinum veitta styrk med kr. 73,55, 

Jafnframt því, að tilkynna yður þetta, herra sýslumaður, til leiðbeiningar og birt- 

ingar fyrir hreppsnefnd Seyðisfjarðarhrepps, vil jeg skora á yður, að leggja fyrir nýfnefnda 

hreppsnefnd að greiða hina úrskurðuðu upphæð, kr. 73,55, tafarlaust til Mjóafjarðarhrepps4. 

Brjef landshöfðingia tl amtmannsins yfir Norðnramtinu og Austur- 

amtinu um flutning á þinystað Samkvæmt tillögum yðar, herra amt- 

maður, í brjefi, dagsettu 16. f. m 

hreppsnefndarinnar Í Aðaldælahreppi í Þingeyjarsýslu, vil jeg hjermeð veita 

samþykki mitt til þess, að þingstaður umgetins hrepps sje fluttur frá Nesi að 

YtraFjalli, gegn því að hreppsnefndin annist um að til verði bæfilegt hús til 

þinghalda á hinum nýja þingstað. 

Þetta er yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birtinear. 

„ meðmælam hlutaðeivandi sýslumanns og beiðni 

Brjef landshöfðingja #l amtmannsins yfir Norðuramtinu og Austuramt- 

inu vm skilning á 138.grlaganr. 2.13. jan. 1896. — 1 brjefi, dagseitu 4. þ. m., 

hafið þjer, herra amtmaður, samkvæmt ályktun amtsráðanna Í ömtum yðar, spurzt 

fyrir um það, hvernig skilja eigi 13. gr. laga nr. 2, 13. janúar 1896 um varnir gegn 

útbreiðslu næmra sjúkdóma, þar sem svo er ákveðið, að útgjöld þau, er samkvæmt 

lögum þessum skal greiða af almannafje, án þess tiltekið sje að þau skuli greiða úr 

landssjóði eða úr sveitarsjóði, skuli greiða úr sýslu eða bæjarsjóði, ef útgjöldin 

fari eigi fram úr 100 kr, hvort heldur skuli skilja ákvæði þetta þannig, að sýslu- 
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sjóður skuli aðeins borga 100 kr. af öllum árlegum kostnaði til sóttvarna, eða á 
þá leið, að þessi greiðsla sje miðuð við hverja einstaka farsótt. Hafið þjer jafn- 
framt tekið það fram, að bæði hin danska þýðing laganna og athussemdirnar 
við frumvarp stjórnarinnar til laganna (Alþingistíðindi 1895 C, bis. 120) bendi til, 
að meining laganna sje sú, að sýslusjóður greiði eivi meira en 100 kr. á ári af 
tilföllnum sóttvarnarkostnaði, pótt sóttirnar hafi verið fleiri en ein á sama árinu. 

Útaf þessu skal yður til vitundar gefið yður til leiðbeiuingar, að enginn 
efi getur að minni skoðun leikið á því að hið umrædda ákvæði ber að skilja á 
þann hátt, sem athugasemdirnar við frumvarpið til laganna benda til, svo sem 
þjer og hafið tekið fram. 

Auglýsing 
um skilyrði og reglur fyrir veiting á styrk úr landssjóði til búnaðarfjelaga. 

Samkvæmt ályktunum, samþykktum af báðum deildum alþingis 1901 
skal um skilyrðin fyrir styrkveitingu úr landssjóði til búnaðar fjelaga og reglur 
fyrir úthlutun styrksins skipað svo fyrir, sem hjer segir: 

A. Almenn skilyrði: 

1. Að 8 menn eða fleiri í fjelagi hverju hafi á næsta ári á undan því, er 
styrkurinn er veittur, unnið að Jarðyrkjustörfum þeim, er til greina eru 
tekin við styrkveitingu, samkvæmt eptirfylsjandi reglum, og að fjelagið hafi 
á nefndu ári unnið að minnsta kosti 12 dagsverk fyrir hvern búanda, sem í 
fjelaginu er, að nefndum störfum. 
Að fjelagið hafi sett sjer lög og stjórn. 

3. Að bónarbrjef um styrkinn sje stýlað og sent til landshöfðingja; skulu því 
fylgja: 
a. Afrit af lögum fjelagsins í eitt skipti (næsta ár) og siðan í hvert sinn, 

er efnisbreyting er gjörð á þeim. 
b. Reikningur um tekjur og gjöld fjelagsins síðastliðið fjelagsár. 
c. Skýrsla um uunar jarðabætur í fjelaginu á síðastliðnu fjelagsári, útgefin 

af stjórn fjelagsins. Skal skýrslan samin eptir formi (skema), er lands- 
höfðingi semur og úthlutar, og tiltaka stærð hverrar jarðarbótar, svo og 
dagsverkatölu hjá hverjum fjelagsmanni. 

á. Að skoðunarmaður, er sýslunefnd eða bæjarstjórn hefir til nefnt, rannsaki 
og mæli allar þær jarðabætur, er í skýrslu eru teknar og votti á skýrsl- 
unni, að þær sjeu þar rjett taldar , Vel af hendi leystar samkvæmt tilgangi 
sínum, og hliti að öðrum leyti þeim skilyrðum, sem sett eru fyrir styrkveit- 
ingu. — Skoðunarmenn þessir skulu eigi fleiri vera en 3 í sýslu hverri. 

Do
 

B. Reglur: 
1. Þessar jarðabætur skulu teknar til greina við styrkveitingu:
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Túnasljettur (þaksljettur og grónar flagsljettur). 87 
Sáðreitir, nýyrktir (flatarmálið). 12. okt. 
Gripbeldar girðingar um tún, sáðreiti, fjårbæli oz engi, svo og hesta- 
rjettir. 

Varnarskurðir gripheldir. 

Flóðgarðar (uppistöðugarðar). 
Stiflugarðar. 

Vatnsveitingaskurðir. 
Lokræsi. 

Aburðarhús og lagheldar safnþrór með þaki. 
Endurbætur á gömlum jarðabótum, þeim er búnaðarfjelagið hefir stutt 

að, skal eigi telja á skýrslu, nje heldur þær jarðabætur, sem eigi eru full- 
gerðar samkvæmt reglum þessum. 

Jarðabætur skulu lagðar í dagsverk þannig: 

= 

b. 

c 

m
m
 

oe 

Túnasljettur 19 E1 faðm. 
Sáðreitir byltir og blandaðir .. 0... 90 — 
Girðingar gripheldar: 

1. Grjótgarðar einhlaðnir . . . Aa hæd 4 faðm. 
2. -—— tvihlaðnir eee LÆ mm Br 
3. —— úr höggnu grjóti . 0... 1 — 
4. Garðar úr torfi og grjóti „0. 43 
5. — úr torfi 3' å hæd og 4'—5' å breidd ad nedan . , 4 fadm. 
6. Virgirdingar med ad minnsta kosti 3 strengjum, og virnetsgird- 

ingar, 3 feta háar, með járnstólpum og tryggðri undirstöðu 5 — 
Varnarskurðir 6'—T' á breidd, 2' -3' á dýpt og garður hlaðinn 
á bakkann 2—3' á hæð... DB 
Flóðgarðar 2 950 ten.fet 
Stílngarðar 150 — 
Vatnsveitingaskurðir : 

1. Einstungnir 2 2 500 
2. Tveggja feta djúpir . . . 8... „400 — 
3. Þriggja —  — 850 — 
Lokræsi: 

1. Með grjóti (malræsi) ss 3 faðm, 
2. Med hnaus (bolræsi) 6 — 
3. Með pípum (pipuræsi) . „2 4 — 
Aburðarhús og þrór: 

1. Aburðarhús (5'—6' vegghæðj. 2... . 80 ten.íet 
2. Safnþrór úr grjóti steinlimdar . . . 0. 50 — 
3. —— ur 6dru efni . . 100 — 

Styrk veitingar skal miða við dagsverkatölu, er að framangreindum jarða- 
bótum hafa verið unnin í fjelagi hverju næsta almanaksár á undan því, 
sem styrkurinn er veittur.
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Bónarbrjef um styrkinn eiga að vera komin til landshöfðingja fyrir 1. ágúst 

það ár, sem styrkurinn et Veittur. 

C. Til skýringar skoðunarmönnum. 

Jarðabætur, sem eigi mega fullgerðar teljast, eru meðal annars: sáðgarðar, 

fjárbæli og hestarjettir, ef girðing er eigi komin gripheld á alla vegu. 

Sje girðing eigi gripheld að áliti skoðunarmanns, enda þótt hún að hæð og 

breidd fullnægi reglum þessum, og skal hún þvi að eins fullgerð talin, að 

hún sje gjörð gripheld með virstreng, eður á annan jafntryggan hátt. — 

Sama gildir og um varnarskurði (sbr. B. 2. d.). 

Með tvíhlöðnum grjótgörðum má telja þá garða, er hefa sjálfstæða hleðslu 

úr grjóti varnarmegin, en upp með benni tryggilega torfhleðslu. 

Úr torfi og grjóti eru þeir garðar taldir, er hafa grjót og torflög á víxl. 

Hestarjettir teljist því að eins til jarðabóta, að þær sjeu við tún eða bæ og 

tilbeyri heimilinu. 

Undirstöðu vir- eða virnetsgirðingar má því að eins telja trygga, að járn- 

stólparnir sjeu festir í berg eða stöðuga undirstöðusteina, eða á aunan hátt 

svo um stólpana búið, að þeir eigi raskist, þótt gripir ráðist á girðinguna. 

Vírgirðingar má því að eins taka giklar, að þær sjeu gjörðar úr gadda- 

vír eða galvaníseruðum }/s þm. gildum járnvir. 

Stífingarðar teljast allar fyrirhleðslur í ár, læki, farvegu, jarðföll eða síki, 

enda sje þær meiri að hæð og þykkt en venjulegir flóðgarðar. 

Með rúmmáli áburðarhúsa skal eigi telja risið nje það rúm annað, sem 

vera kann ofan við 6 feta vegghæð (innanvett). 

Laghe'dar safnþrór teljast, auk þeirra, sem steinlímdar eru, þær, sem eru 

annaðhvort alþiljaðar, eða þjettar með vatnsheldum leir í botninn og hlaðn- 

ar tryggilegri torfhleðslu (streng) allt í kring upp Í gegn. 

Reykjavík, 12. oktbr. 1901. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 

Jón Magnússon. 

f oc ý "| F Auglýsing 

um yfirsetuk vennaumdæmaskipun í Suðuramtinu. 

I. Vesturskaptafellssýsla. 

Hörgslandshreppur, frá Skeiðarársandi að Geirlandsá. 

Kirkjubæjarbreppur, að undanskildum Skaptárdal og A. 

Langholtssókn (Meðalland). 

Þykkvabæjarklausturssókn (Alptaver). 

Asa- og Búlandssóknir (Skaptártunga með A og Skaptárdal)
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Hvammshreppur (Håfdabrekku- og Reynisséknir). 88 
Dyrhólahreppur (Dyrhóla- og Sólheimasóknir). 25. sept. 

II. Vestmannaeyjasýsla. 

Eitt yfirsetukvennaumdæmi. 

III. Rangárvallasýsla. 
Austureyjafjallahreppur. 
Vestureyjafjallahreppur. 

Austurlandeyjahreppur. 
Vesturlandeyjahreppur með hinum svonefndu Bakkabæjum í Rangárvalla- 
hreppi. 

Fljótshlíðarhreppur. 
Hvolhreppur. 

Rangárvallahreppur, að fráskildum Bakkabæjum og þeim bæjum, er nú 
eiga kirkjusókn að Skarði á Landi. 

Landmannahreppur með þeim bæjum í Rangárvallahreppi, sem eiga kirkju- 
sókn að Skarði. 
Þykkvibær. 

Kálfholts., Ass- og Háfssóknir utan Þykkvabæjarósa. 
Oddasókn utan Ytri Rangár og Arbæjarsókn í Holtahreppi. 
Haga- og Marteinstungusókuir. 

IV. Arnessýsla. 
Selvogshreppur. 

Ölfushreppur vestan Varmár (Hjallasókn og Reykjasókn). 
Ölfushreppur austan Varmár (Árnarbælissókn). 
Grafningshreppur. 
Þingvallahreppur. 
Búrfells. og Klausturhólasóknir í Grímsnesi með suðurhluta Mosfellssóknar. 
Miðdalssókn og hinn hluti Mosfellssóknar. 
Bræðratungu og Haukadalssóknir í Biskupstungum. 
Úthlíðar- og Torfastaðasóknir og Skálholtssókn ofan Hvitár. 
Hrunamannahreppur. 
Gnúpverjahreppur. 
Skeiðahreppur og Skálholtssókn sunnan Hvítár. 
Hraungerðishreppur. 
Villingaholtshreppur. 
Gaulverjabæjarsókn. 

„ Stokkseyrarhreppur. 

. Eyrarbakkahreppur. 

Kaldaðarnessókn. 
V. Gullbringu. og Kjósarsýsla, 

Kjósarhreppur. 

. Kjalarneshreppur.
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Mostellshreppur. 
Seltjarna: neshreppur. 

Garðasókn. 
Bessastaðasókn. 

Kálfavjarnarsókn. 
Njarðvíkursókn ásamt Keflavik. 

Útskálasókn að undantekinni Keflavík. 
Hvalsnessókn. 
Hafnabreppur. 

Grindavíkurhreppur. 

VI. Borgarfjarðarsýsla. 

Garðasókn á Akranesi, að undanskildum bæjunum: Galtarvík innri og ytri, 

Stóru Fellsöxl, LitluFellsöxl, Fellsaxlarkoti, Klafastöðum og Klafastaðagrund. 

Leirár og Melasóknir og þeir bæjir úr Garðasókn, er nú voru nefndir. 

Saurbæjarsókn og Grafardalur í Fitjasókn. 

Lundar. og Fitjasóknir, nema bæirnir Grafardalur og Svangi. 

Bæjar. og Hvanneyrarsóknir, og bærinn Svangi í Fitjasókn. 

Reykholts- og Stóra Ass-sóknir. 

Íslands Suðuramt. Reykjavík, 25. sept. 1901. 

J. Havsteen. 

Auglýsing 

um yfirsetukvennaumdæmaskipun í Vesturamtinu. 

1. Mýrasýsla. 

Hraunhreppur. 

Álptaneshreppur. 

Borgarhreppur og bæjirnir í Stafholtstungum fyrir ofan Norðurá. 

Stafholtstungnahreppur fyrir sunnan Norðurá. 

Gilsbakka- og Síðumúlasóknir. 

Norðurárdalshreppur og Þverárhlíðarhreppur. 

II. Snæfellssnes- og Hnappadalssýsla. 

Skógarstrandarbreppur. 

Stykkishólmshreppur. 
Helgafellssveit. 

Eyrarsveit. 

Neshreppur innri. 
Neshreppur ytri, að meðtöldum þeim hluta Ingjaldshólssóknar, sem er í 
Breiðavíkurhreppi.
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Breiðavíkurhreppur að öðru leyti eða syðri hluti hans. 89 

Staðarsveit og Miklaholtshreppur að Straumfjarðará. 25. sep t. 

Miklaholtshreppur fyrir innan Straumfjarðará og Eyjahreppur. 

Kolbeinsstaðahreppur. 

III. Dalasýsla. 

Hörðudalshreppur. 

Haukadalshreppur og Miðdalahreppur norðan Miðár. 

Laxárdalshreppur. 

Hvammshreppur og Fellstrandarhreppur útað Skógum, að þeim bæ með- 

töldum. 

Frá Staðarfelli að Ballará, að báðum þeim bæjum meðtöldum. 

Skarðssókn, Staðarhóls- og Hvolssóknir. 

IV. Austurbarðastrandarsýsia. 

Geiradalshreppur og Reykhólahreppur fram að Bæjará. 

Reykhólahreppur fyrir utan eða vestan Bæjará. 

Gufudalshreppur frá Þorskafjarðará að Klettshálsi. 

Múlahreppur ásamt Hjarðarnesi frá Klettshálsi að Vatnsdalsá, og þar með 

Kirkjuból á Bæjarnesi. 

Flateyjarhreppur. 

V.  Vesturbarðastrandarsýsla. 

Barðastrandarhreppur, að undanskildu Hjarðarnesi frá Vatnsdalsá. 
Rauðisandur ásamt Keflavík og Látrum. 

Patriksfjörður með Kollsvík og Breiðuvík. 

Tálknafjarðarhreppur. 

Dalahreppur. 
Suðurfjarðahreppur. 

VI.  Vesturísafjarðarsýsla. 

Auðkúluhreppur. 

Þingeyrarhreppur. 

Mýrahreppur, að undanskildum Ingjaldssandi. 

Ingjaldssandur. 

Mosvallahreppur fyrir sunnan Önundarfjörð með Kirkjubóli í Korpudal. 

Mosvallahreppur fyrir norðan Önundarfjörð. 

Suðureyrarhreppur. 

VII. Norðurísafjarðarsýsla. 

Hólshreppur. 
Eyrarhreppur. 
Eyrarsókn í Seyðisfirði o: Álptafjörður, Seyðisfjörður, Hestfjörður og af Ög- 

ursókn: Skötufjörður með Vigur, alt að Ögurnesi.
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89 4. Reykjarfjarðarhreppur og Ögursókn útað Ogurnesi. 
25. sept. 5, Nauteyrarhreppur. 

6. Snæfjallahreppur. 

1. Grunnavíkurhreppur sunnan Skorarheiðar. 

8. Grunnavíkurhreppur, norðan Skorarheiðar að Almenningsskarði. 

9. Sljettuhreppur norður að Hvestu og Kjaransvíkurskarði. 
10. Sljettuhreppur norðan Hvestu að Horni. 

VIII. Strandasýsla. 

1. Bæjarhreppur og Broddaneshreppur allt að Bitruhálsi. 

2. Broddaneshreppur frá Bitruhálsi, Kirkjubólshreppur og Hrófbergshreppur. 
3. Kaldrananeshreppur. 

4. Árneshreppur. 
5. Oshreppur og Fellshreppur. 

Íslands Vesturamt, Reykjavík 25. sept. 1301. 

J. Havsteen. 

90 
Skýrsla 

um fund amtsráðsins í Suðuramtinu 24.—.25. júní 1901. 

Ar 1901, 24. dag júnímánaðar, var aðalfundur amtsráðsins í Suðuramt- 
inu settur og haldinn í Reykjavík af forseta þess, amtmanni Júlíusi Havsteen, 
ásamt amtsráðsmönnunum sýslumanni Guðlaugi Guðmundssyni í Kirkjubæjar- 
klaustri (úr Vesturskaptafellssýslu), sjera Skúla Skúlasyni í Odda (úr Rangár- 
vallasýslu), sjera Magnúsi Helgasyni á Torfastöðum (úr Arnessýslu), er mætti 
sem  varaamtsráðsmaður, varaamtsráðsmanni Þorláki Guðmundssyni í Fífu- 
hvammi (úr Gullbringu. og Kjósarsýslu) og prófasti sjera Guðmundi Helgasyni 
í Reykholti (úr Borgarfjarðarsýslu). 

Forseti lagði fram tilkynningar sýslumannanna í Skaptafellssýslu, Ar- 
nessýslu og Borgarfjarðarsýslu um kosningar amtsráðsmannanna í nefndum 
sýslum, fyrir tímabilið frá 1. júní 1901 til 31. maí 1907, í stað þeirra, sem úr 
ráðinu skyldu ganga, að enduðum kjörtíma þeirra. 

Kosnir höfðu verið: 

1. Fyrir Vesturskaptafellssýsslu. 
Amtsráðsmaður, sýslumaður Guðlaugur Guðmundsson í Kirkjubæjar- 

klaustri (endurkosinn). 
Varaamtsráðsmaður: bóndi Jón Einarsson á Hemru (endurkosning). 

2. Fyrir Arnessýslu. 
Amtsráðsmaður, prófastur sjera Valdimar Briem á Síóra Núpi (end- 

urkosinn).
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Varaamtsráðsmaður: sjera Magnús Helgason á Torfastöðum (endurkosinn). 90 

3. Fyrir Borgarfjarðarsýslu. 
Amtsráðsmaður: prófastur sjera Guðmundur Helgason í Reykholti (end- 

urkosinn). 

Et
 

6. 

=
 

Varaamtsráðsmaður, sjera Ólafur Ólafsson í Lundi. 

Amtsráðið fann ekkert við kosningar þessar að athuga, 

Þessi mál komu til umræðu á fundinum: 

Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suðuramtsins 
fyrir 1900, og var hann falinn amtsráðsmanninum úr Arnessýslu til endur- 
skoðunar. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Suðuramtsins fyrir 1900 

var falinn amtsráðsmanninum úr Gullbringu. og Kjósarsýslu til endurskoðunar. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðsverðugra og þurfandi þjóðjarð. 

arlandseta og ekkna þeirra í Suðuramtinu fyrir 1900, var falinn amtsráðs- 

manninum úr Rangárvallasýslu til endurskoðunar. 

Ennfremur lagði forseti fram reikning yfir tekjur og gjöld búnaðarskólans 

á Hvanneyri eða reikning yfir viðskipti amtsins við búnaðarskólastofnunina 

1900— 1901, reikning skólastjóra yfir tekjur og gjöld skólabúsins eða efna- 

hagsreikning búsins 1900— 1901, með tilheyrandi jafnaðarreikningi skólabús- 
ins, 81. maí 1901, sjóðsreikningi skólabúsins 1900— 1901, og skrá yfir eigur 
þess 31. maí 1901. 

Ennfremur var framlögð skýrsla um smjörsölu búsins 1900—-1901, við- 

skiptareikningar við kaupmenn, og reikningur yfir tekjur og gjöld Hvann- 

eyrarkirkjn 1900— 1901. 

Allir þessir reikningar voru afhentir amtsráðsmönnunum úr Vestur- 

skaptafellssýslu og Borgarfjarðarsýsiu til endurskoðunar. 

Forseti skýrði frá því, hvernig hlutaðeigandi sýslumenn hefðu tullnægt úr- 

skurðum, sem amtsráðið hafði lagt á eldri sýslusjóðs. og sýsluvegasjóðs- 

reikninga. 

Framlagðir voru sýslusjóðs og sýsluvegasjóðsreikningarnir úr öllum sýslum 

amtsins fyrir 1900, sem höfðu verið endurskoðaðir af endurskoðendum sýslu- 

nefndanna, og yfirfarnir af forseta ráðsins, sem úrskurðaði þá. 

Þá voru framlögð og yfirfarin endurrit af gjörðabókum sýslunefndanna. 

Úr Vesturskaptafellssýslu frá 14.— 15. marz þ. á. 

Ur Vestmannaeyjasýslu frá 1. ágúst f. á., 22. jan. og 3. apríl þ. á. 

Úr Rangárvallasýslu frá 1. apríl og 15. júní þ. á. 

Úr Arnessýslu frá 16.- 20 apríl 1900. 

Úr Gullbringu. og Kjósarsýslu frá 22.—24. apríl þ. á. 
, 

Ur Borzarfjardarsyslu frå 6, --8. mai b. å. = 
J
O
 

þ 

Forseti skýrði frá því, að hann hefði samkvæmt tillögum beggja amtsráð- 

anna (í Suðuramtinu og Vesturámtinu), skrifað sýslumönnunum í Stranda- 

sýslu, Barðastrandasýslu (að því leyti, er snertir austursýsluna), Dalasýslu, 

Snæfellsness. eg Hnappadalssýslu, Mýra- og Borgartjarðarsýslu, Gullbringu-
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og Kjósarsýslu, (og bæjarfógetanum í Reykjavik), og Árnessýslu 23. júlf f. 

á., og lagt þeim fyrir, að láta almennar skoðanir fram fara á fje að haust- 

ínu til, þegar það væri komið af fjalli, og viðhafa lækningar á sjúku fje 

og aðskilnað á sjúku og heilbrigðu fje eptir þörfum, en í þeim hreppum, þar 

sem kláði fyndist, skyldi baða allt fje eða viðhafa tóbakssósuíburð. 

Skýrslur lögreglustjóra um árangurinn af þessum fyrirskipunum voru 

framlagðar, og vfirfarnar. Samkvæmt þeim hafa við skoðanirnar komið fyrir 

alls 153 kindur, en af þeim var óvíst um 5, hvort þær væru með kláða. 

Af þessum 153 kindum voru í Strandasýslu 48, í 4 hreppum, Í Austurbarða- 

strandarsýslu 24, i 3 „Topp í Dalasýslu $, í 1 hreppi, í Snæfellsness. og 

Hnappadalssýslu 6, 6 víst um eina), í Mýra- og Borga fjarðar. 

sýslu 63, í 9 hreppum, í Ár Ness] sýslu 4. { 1 hreppi (ekki vigaar) og engin Í 

Gullbringu- og Kjósarsýsla (með Reykjavík). 

  

  

  

Þótt kláði þannig hefði sýnt sig með minnsta móti, hafði amtmaður 

3 og 28. febrúar þ. á., lagt fyrnefndu 1m lögreglu- 

skoðanir framfara á sauðfje fyrstu dagana J 

samt í brjefum, dags. 

stjórum fyrir, að láta 

april, þannig, að þeim væri lokið fyrir 15 apríl og viðhafa lækningar á 

   
sjúku og heilbrigðu fje eptir þörfum. en það fe, sem hinar fyrirfundnu 

kláðasjúkn kindur hefðu gengið saman við, sjer Í lagi fjeð á þeim heimilum 

þar sem kláði fyndist, skyldi tvíbaða með 10 daga millibili, eða viðhafa tó- 

bakssósníburð. A þeim heimilum, þar sem klá nm /æri magnaður, skyldi 

sótthreinsa fjárhús, sem kláðafje hefði verið haft í, eptir nánari ráðstöfun 

lögreglustjóra. 

Skýrslur um skoðanir þessar og þær ráðstafanir, sem gjörðar hefðu 

is fyrir 10. júní Í síðasta lagi. 

    

verið, skyldu vera komnar ti 

  

Skýrslur voru komnar 1. frá sýslumanninum í Strandasýslu, dags. 

25. f. m., sein sýnir, að 98 kindur hafi fundizt með kláða, (þaraf í Fells. 

hreppi 40, og Í Óspakseyrarhreppi 34). 2. frå sýslumanninum í Árnessýslu 

dags. 8. júní þ. á. og var þar kláðalaust. 3. ur Austurbarðastrandarsýslu 

dags. 2. þ. m., og höfðu þar fundizt 28 kindur með Ii skýrsla var ó- 

kominn úr Flatevjarhreppi, en mundi koma bráðlega. 4. frá sýslumannin- 

ur Í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, dags. 17. þ. m., eptir því brjefi voru 

skýrslur ókomnar úr 2 hreppum, sem sje úr Reykholtsdalshreppi og Anda- 

kilshreppi, en kláði hafði fundizt í 5 hreppum, sem sje 22 kindur alls. Í 

hinum 10 hreppunum hafði eigi ftnndizt kláði. Þetta brjef var lesið upp og 

tekið til íhugunar. 5. frá sýslumanninum í Gullbringu- og Kjósarsýslu, dags. 

21. þ. m., eptir skýrslu hans hafði einn gemlingur fundizt með kláðavotti í 

Mosfellshreppi og í Kjósarhreppi 5 gemlingar. 

    

  

Forseti lagði fram brjef frá sýslumanninum í Ísafjarðarsýslu, dags. 8. 

þ. m., þar sem hann skýrir svo frá, að við uppboð í V nsfirði hafi komið 

    

ö 

* grunsamleg hrúður Sýslum: fyrir nokkrar kindur me ; inn hafði fyrir- 

skipað almennar skoðanir og böðun í Reyk cjarfjarðarhreppi og Nauteyrar- 

hreppi, að svo miklu leyti, sem fje þaðan hefði gengið saman við fje úr 
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Reykjarfjarðarhreppi. Sýslumaður álítur það nauðsynlegt, að almenn fjár- 

skoðun verði fyrirskipuð í Norðurísafjarðarsýslu á komanda hausti. 

  

Forseti bar „þvínæst undir amtsráðið, hverjar ráðstafanir mundu til. 

tækilegastar gagnvart Fjón að haustinu til og framvegis og skýrði 

frá tillögum amtsráðsins í Vesturamtinu bjer að lútandi.  Amtsráðið ályktaði 

að leggja það til, að almennar skoðanir sk yldu framfara á fje að haustinu 
£ 

  

til, þegar það væri komið af fjalli, og við hafa lækningar á sjúku fje og 

aðskilnað á sjúku og heilbrigðu fje eptir þörfum. Ennfremur áleit amtsráð-. 

ið að skoðanir skyldu framfara síðara hluta vetrar, áður en fje er slepptúr 

húsi, og þá viðhafa lækningar á sjúku fje og aðskilnað á sjúku fje og heil- 

brigðu. 

Forseti minntist á frumvarp það til laga, sem stjórnin hafði lagt fyrir 

alþingi 1899, um viðauka við og breyting å tilsk" 5, jan. 1866, um fjárkláða 

andi, og tilsk. 4. marz 1871, um víðauka 

  

og önnur næm fjárveikindi á 1: 

við tilskipun þessa, og haíði stjórnin Í þessu frumve sínu farið eftir til- 

ýrs um fundi þeirri 

1898, 8.—10. júní og 30. júní—2. Júlí (Stjór „artíðindi 1898- B. bls. 163—- 164 

og 141--142). Frumvarpið hafði verðið samþykkti efri deild en fellt í neðri 

deild með jöfnum atkvæðum og það af litilvægri ástæðu. Forseti bar und- 

amtsráðið, hvort það væri enn sömu skoðunar um þetta mál og áður, og 

gat þess um leið, að amtsráðin fyrir norðan og austan óskuðu eptir allvíð- 

tækri breytingu á hinni núgildandi löggjöf um kláða. Þessu máli sínu til 

skýringar lagði forseti fram prentað e intak af brjefi sínu til landshöfðingja, 

dags. 25. jan. þ. á., og af brjefi amtsdýralæknisins, dags. 10. s. m., sem 

bæði höfðu verið send amtsráðsmönnunum. Ennfremur lagði forseti fram 

brjef dýralæknisins, dags. 9. april þ. á, um sótthreinsun fjárhúsa. 

irpi 

lögum amtsráðsins i Sudur- og Vesturomtunum, sbr. sky 
1 

  

Amtsráðið taldi varhugavert, að svo stöddu, að gjöra víðtækar og 

kostnaðarsamar breytingar á þeim lögum, sem nú gilda um ráðstafanir gegn 

  

fjárkláða. 

Forseti lagði fram skýrslu amtsdýralæknisins, dags. 7. nóv. f. á, um bólu 

mkvæmt á síðastliðnu hausti; hefði eigi 
  

setningar þær, sem hann hefði fra 

getað orðið svo mikið úr þeim sem áður vegna þess, að dýralæknirinn varð 

að vera mestallan októbermánuð vestur Í Barðastrandarsýslu eptir fyrirlagi vw 

  

amtsins. 

=
 

Samkvæmt 5. gr. laga fyrir búnaðartjelag Íslands fór kosning fram til bún- 

aðarþings fjelagsins. Til þessa höfðu amtsi 'áðsmaður Guðlaugur sýslumaður 

Guðmundsson á Kirkjubæjarklanstri og varaamtsráðsmaður Þorlákur Guð- 

mundsson í Fifuhvammi verið fulltrúar Suðuramtsins í búnaðarfjelaginu. Var 

nú dregið hlutkesti um, hvor þeirra skyldi ganga úr, og varð fyrir hlutkesti 

Þorlákur Guðmundsson. Í hans stað var kosinn í búnaðarþingið sýslumað- 

ur Sigurður Ólafsson í Kaldaðarnesi fyrir næstu 4 ár 

    

1901 

90
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15. 

16. 

18. 
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Þá var framlagt frumvarp sýslunefndarinnar í Vesturskaptafellssýslu, til 
breytingar á Réglugjörð 1yrir nefnda sýslu, um eyðing refa með eitri, 24. 
júni 1897. 5. og 6. gr. 

Amtsráðið staðfesti þessa breytingu, tii þess að öðlast gildi 1. sept. þ. á. 
Forseti lagði fram frumv. frá sýslunefndinni í Vestmanna eyjasýslu, til Reglu- 
gjörðar um breytingar á 2. gr. Reglugjörðar um fjársöfn m. m. fyrir Vest- 
mannaeyjasýslu, 8. sept. 1891. 

Amtsráðið staðfesti þessa breytingu, til þess að öðlast gildi 1. sept. þ. á. 
Forseti lagði fram frumvarp til Reglugjörðar um breytingu á Reglugjörð 
3. júlí 1895, fyrir hreppana í Árnessýslu vestan Hvitår og Ölfusár, um 
notkun afrjettar o. fl. 

Amtsráðið staðfesti þessar breytingar til þess að öðlast gildi 1. sept.þ. á. 
Forseti lagði fram hinar fyrirskipuðu skýrslur um ástand styrktarsjóðanna 
handa alþýðufólki fyrir árið 1900, úr öllum sýslum amtsins; skýrslur þess- 
ar voru yfirfarnar með hliðsjón af endurritunum af gjörðabókum sýslu- 
nefndanna, viðvíkjandi síðustu aðalfundum þeirra. Amtsráðið yfirfór þessar 
skýrslur, og fannst ekkert við þær að athuga. 

Forseti lagði fram sýnishorn af eyðublöðum þeim, sem prentuð höfðu 
verið eptir fyrirlagi amtsráðsins undir skýrslur hreppsnetnda um gjald- 
þegna sjóðanna, og undir hina árlegu reikninga sýslumanna um tekjur og 
gjöld sjóðanna. 

Ennfremur minntist torseti á, að landshöfðingi hefði 16. nóv. f. Á. gefið 
út Reglur um úthlutun styrks úr styrktarsjóðunum handa alþýðufólki, sem 
væru birtar í Stjórnartíðindunum B bls. 212--213, og hefðu sýslumönnum 
verið send nokkur eintök af þessum reglum til útbýtingar meðal hrepps- 
nefnda. 

Samkvæmt framlögðu brjefi, 23. apríl þ. á., beiðist sýslumaðurinn í Árnes- 
sýslu samþykkis amtsráðsins til þess, að sýslunefndin mætti jafna niður 
sem sýslusjóðsgjaldi fyrir yfirstandandi ár, 5300 kr., sem fer fram úr því, 
sem nefndin má jafna njður án samþykkis amtsráðsins, og sem er 4865 kr. 
91 e. Amtsráðið samþykkti þessa niðurjöfnun. 
Sömuleiðis leitar sýslumaðurinn í Gullbringu. og Kjósarsýslu í brjefi dags. 
21. maí þ. á., sem var framlagt, samþykkis amtsráðsins til þess, að syslu- 
nefndin þar mætti jafna niður sem sýslusjóðsgjaldi fyrir yfirstandandi ár, 
3200 kr., sem fer fram úr því, sem nefndin má jafna niður án samþykkis 
amtsráðsins, og sem er 2510 kr. 39 a. —Amtsráðið veitti hið eptiræskta 
samþykki. 

Ennfremur hefir sýslumaðurinn í Skaptafellssýslu, í brjefi, dags. 15. þ. m., 
leitað samþykkis amtsráðsins til þess, að jafna niður sýslusjóðsgjaldi á Vest- 
urskaptafellssýslu, fyrir yfirstandandi ár, 1650 kr, sem fer fram úr því, 
sem jafna má niður án samþykkis amtsráðsins og sem er 1443 kr. 7 a. 
Amtsráðið samþykkti niðurjöfnunina. 
Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Árnessýslu, 2. maí þ. á, þar sem



19. 

23. 
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hann skýrir frá þeim tillögum sýslunefndarinnar, að 16. yfirsetukvennaum. 

dæmi sýslunnar, Stokkseyrarsókn hinni fornu, verði skipt í 2 umdæmi 

þannig, að hinn núverandi Stokkseyrarhreppur verði umdæmi fyrir sig og 

Eyvrarbakkahreppur umdæmi sjer. 

Amtsráðið fjellst á tillögu þessa, og ákvað, að Stokkseyrarhreppur 

yrði 16. yfirsetukvennaumdæmi sýslunnar og Eyrarbakkahreppur hið 17. 

1. umdæmi, Kaldaðarnessókn, hið 18. í 

  

  

Eptir þessu yrði hið núveranda Í 

röðinni. 

Samkvæmt tillögum sýslunefndanna Í Arnessýslu, Rangárvallasýslu og Vest- 

urskaptafellssýslu veitti amtsráðið sæluhúsverði Guðna Þorbergssyni á Kol. 

viðarhóli 100 kr. úr jafnaðarsjóði. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Arnessýslu, 26. apríl þ. á., þar sem 

hann skýrir frá því, að sýslunefndin þar hafi á aðalfundi sínum 1620. 
s. m. ályktað, að endurgreiða slía ni Stephensen, fyrrum presti að 

Mosfelli, kostnað að upphæð 10 kr., útaf fyrirhöfn hans við að útvega hent- 

ugt læknissetur í uppsýslundi, sem sýslunefndin hafði falið honum, ug var 

þar með þetta mál, sem síra Stefán Stephensen áður hatði kært fyrir amts- 

áðinu, sbr. Stjórnartíðindi 1890, B bls. 130—-131, á enda kljáð. 

Sýslumaðurinn í Arnesssýslu hafði með brjefi, 20. apríl þ. á., sem var fram- 

lagt, sent lýsing á veginum vig Grindaskörð og áætlun um kostnað við 

endurbætur á honum, sbr. skýrslu um fund amtsráðsins 25.— 27. júní 1900 

(Stjórnartiðindi 1900, B, bis. 129), og ályktaði amtsráðið, að beina hinni 

framkomnu beiðni um, að gert yrði við veginn, til landshöfðingja með með. 

mælum sínum. 

Amtsráðið samþykkti, að sýslunefndin í Gullbringu- og Kjósarsýslu mætti út- 

  

     

   

         

  

ega Halldóri Jónssyni á Álafossi allt að því 6000 kr. lán uppá sýslusjóð- 

inn til þess að koma upp vefnaðarvjelum á Álafossi, en í því skyni ætl- 

ar hann að kaupa vefstóla, þófaraviel, lóskurðarvjel og klæðapressu að 

Birni hreppstjóra Þorlákssyni að Varmá — annaðhvort á þann hátt, að 

sýslunefndin tæki að sjer sjálfskuldarábyrgð fyrir lánsapphæðinni, eða þann- 

ig, sd sýslan sjálf tæki lánið og lánaði Halldóri Jónssyni fjeð aptur með 

hún hefði fengið það. Lánið skyldi veitt gegn 1. veðrjetti sömu kjörum og í 

í vjelum þeim, sem keyptar yrðu að Birni Þorlákssyni og í íbúðarhúsi, sem 

Halldór Jónsssyn byggir á Álafossi, og ennfremur í húsi því, er nú stendur 

á Álafossi ásamt tóvinnuvjelum, sem í því eru, og tilheyrandi lóð, næst á 

eptir þeim veðskuldum, sem á eign þessari hvíla. 

Ennfremur hefir sýslunefndin leyft Halldóri Jónssyni, að taka að 

sjer þær 1000 kr. sem Björn Þorláksson skuldar sýslunni af nefndu vjela- 

láni sínu, þannig, að sýslan haldi veði sínu í vjelunum, en að veðrjettur 

hennar í jörðinni Varmá falli burtu. 

Amtsráðið samþykkti, að jörðin gengi úr veðinu. 

Amtsráðið samþykkti, að sýslunefndin í Gullbringu- og Kjósarsýslu hafði á- 

lyktað, að taka að sjer sjálfskuldarábyrgð fyrir láni uppá 1009 kr. handa 
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24. 

25. 

21. 

28. 

   

  

ga ýmsar skuld- 

  

i in í Gullbringu. og Kjósar- 

skuldarábyrgð fyrir láni alit að 2000 

kr. handa palli skuld. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, dags. 

8. þ. m., þar sem hann fyrir hönd sýslu nefndarinna ar biður ” um samby -kki amts- 

ráðsins til bess, að taka 1000 kr. lán ui borga skuldir 

Skilmannahrepps (c. 350 kr.) ef af því ipt upp milli 

   

    

     

  

  
   

;ppnum verði sk 

    

     

  

næstu hreppa, eða hann sameinaður við Í neshrepp til að lána 

hreppnum til skuldalúkningar, ef ekki verður og Í annan 

svo að hann 

orðið að taka, að því leyti, sem 

stað til þess, að hlaupa undir bi ) 

seti borgað bráðabirgðalán, sem h 

það ekki endurborgast af andvirði 

Amtsráðið samþykkti lántöku þess: 

siuv eg: 

  

  
Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Mýra- og Borgarfjarða sýslu, dags. 

8. þ. m., og þarr yi 

Hömrum í Reykholisd nefndar sinnar 

að honum verði fyrir lok septembermánaðar næstk omandi útvegað bráða- 

pestarbóluefni, í að minnsta kosti 8000 fjár. Sýsiunefndin hafði ályktað að 

senda amtsráðinu be eiðni með meðmælum sínum, og viil nefndin á- 

byrgjast borgun fyrir bóli nið, ef til kemur. 

Samskonar beiðni var einnig framkomin úr Arness 

   yl beiðni frá bóndanum Jóni Eyjólfssyni á 

I, þar sem hann be ulltingi 
1 l 

    

      

Amtsrådid ålyktadi ad skora å dyralækni, ad utvega bið umbeðna bólu- 

efni. 

Forsefi la    gði fram bónarbrjef, dags. 8. þ. m., frá forstöðunefnd kxýennaskól- 
ans i Re avik um styrk úr jafnaðar Í amtsins, og ennfremur reikning 

yfir tekjur og gjöld skólans frá 1. sept. 1899 til 31, 1900, og skýrsl- 

ur um skó 

    
         

ahaldið og vorpráót. 

Amtsráðið veitti * skólanur m 100 kr. úr jafnaðarsjóði. 

  

       

    

      
Framlagðir vort aptur | zar yfr tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs, búnað- 

arskólasjó og styrktarsjóðs vert þurfandi þjóðjarðalandseta og 

ekkna þorra í Suðuramtinu, og hafði ekkert fundizt við þá athuga. 

Framlagðir voru aptur reikningar yfir tekjur og gjöld búnaðarskólans á 

Hvanneyri eða reikningur yfir viðskipti amtsins við búnaðarskólastofnunina 

1900— 1901, reikningur skólastjóra yfir tekjur og gjöld skólabúsins 1900— 

1901, eða efnah Agsreikningur búsins, með tilheyrandi jafnaðarreikningi skóla- 

búsins 31. mai 1901, sjóðsreikningi skólabúsins 1900--1901, skrá yfir eignir 

þess 31. maí 1901, og skýrslu um smjörsölu búsins 1900—--1901. Enn frem- 

ur Var framlagður reikningur yfir tekjur og gjöld Hvanneyrarkirkju 1900— 

1901, 

Þeir amtsráðsmeun, sem kvaddir höfðu verið til þess, að endurskoða
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þessa reikning gjört nokkra athugasemdir við efnahagsreikning 

skólabúsins, og fól amtsráðið forseta, að úrskurða þessar athugasemdir, 

þegar svar - skólastjóra væri fengið. 

  

Viðskiptareikningur amtsins við skólastofnunina var samþykktur án at- 

hugasemda. 

Ennfremur var skýrsla skólastjóra um kennslu á skólanum 

1900--1901, og framkvæmdir í jarðabótastörfum c, f. á skólasetrinu. 

  

A skólanum höfðu verið 8 námssveinar að sumrinu (5 í eldri deild en 

3 í yngri deild), en 7 að vetrinum (4 í eldri deild en 3 í yngri deild); 

höfðu útsærifazt. ” ) skólans í jarðabótarstörfum og húsabótum 

voru þessar: 

    

  

a. Sljettaðir í túni 2014 

b. Grafinn vörglu kurður 

og meðaldýpt - 2 fet. 

c. Gjörð brú in lengd 70 fadmar, breidd 7 fet. 

d. Hest g yfir 20 hesta; framgafl þess af timbri, en veggir að öðru 

leyti og þak at torfi. 

  

breidd að ofan " fet 

yn 

    

e. Fjós byggt yfir 16 nauturipi auk sjerstaks rúms fyrir 8 ungkálfa; lengd 

15 dd 15 álnir, Ve allir af steini og gólf af múrlíms- 

steypu. 

Ánk 

næsta ár. 

    

til að stækka fjós þetta til helminga 

| Sá hlutinn, sem fullgerður 

sem ákveðið var í fyrra að byggja Í 

f á væntanlegt samþykki 

að sinni, en stækka 

     
   

        

   

  

er af þe 

sameiningu 

amtsráð 

svo fjós 

Forseti skýrði í frá því og lagði fram brjef stjórnarnefndar skólans 25. 

  

júlí „og brjet amtsins, 3. bad hefði orðið 

að samkomulagi milli Búnað væntanlegt sam- 

að setja á 

á Hvanneyri í minni stýil, til þess að nokkur not 

irmedfe rðarkennarans, sem fjelagið hefir fengið 

krar breytingar á húsakynnum til 

n egustu verkfæri, sem vantaði til þess, að 

svo um samið, að amtsráðið legði til svo sem 

9 

þykki 

stofn mj“ 

gætu orðið 

til landsins frá 

þess, og útvega 

kennslan gæti farið Í 

250 kr., til þess að 

við annað þeirra, til 

   

  

   

  

herbergi, og ejörn nokkrar breytingar 

lagið > skyldi 

nauðsynlega 

  

hæf til íbúðar, en búnaðarfj      af því að gjöra 

  

eyri, svo hann yrði notaður Í 

  

   innar, setja sldavjel og leggja til þau áhöld, sem 

á Hvanneyri; var ætlazt á, að kostnaður fjelagsins yrði 6000 er
. 

=.
 

i eigi væru 

1901 

90
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kr. Ennfremur var svo ákveðið, að nemendur mættu vera 4 í senn, og 

kennsluskeiðið 3 mánuðir, en námsstúlkur skyldu greiða 25 kr. á mánuði 

fyrir fæði, húsnæði, ljós og hita. Forseti gat þess, að hann ekki hefði feng- 

ið nokkra skýrslu um, hve margar stúlkur heíðu notið kennslu á síðast- 
liðnum vetri. 

Amtsráðið áleit, að þetta fyrirkomulag virtist að öllu leyti samsvara 

þeirri kennslu, sem höfð er fyrir augum í 10. gr. C. 5. fjárlaganna. — Þar 

sem aðeins er gjört ráð fyrir tilbúningi osta og smjörs með þeim áhöldum, 

sem hægt er að koma við á hinum stærri sveitabúum, og samþykkti ráð- 
stafanir þær, sem gjörðar höfðu verið. 

Forseti skýrði frá því, að hann hefði ásamt stjórnarnefnd skólans haldið 

málfund við stjórnarnefnd Búnaðarfjelags Íslands, Í maí síðastliðnum, um að 
koma upp á Hvanneyri mjólkurmeðferð og kennslu í henni í stærri stýl, 
eptir því lagi, sem Búnaðarfjelagsstjórnin hefði haft fyrir augum í fyrra. — 
Tveir úr stjórninni vildu, að þessi kennsla yrði stofnuð á Hvanneyri, en 
einn úr stjórninni gat eigi að svo stöddu afráðið, hvað rjett væri að gjöra 
í þessu efni. Forseti og stjórnarnefnd skólans lýstu þá yfir, að skólinn 
mundi taka að sjer, að setja allt það, sem hjer að lýtur í verk, ef Búnaðar- 
fjelagið vildi útvega nauðsynlegt fje til kostnaðarins, áætlað um 6000 kr. 

Amtsráðið fjellst á þetta. 

Þá var lagt fram brjef stjórnarnefndarinnar, dags. 6. júní þ. á. inni- 
haldandi tillögur hennar um fjárveitingar til búnaðarskólans. 

  

   

Nefndin leggur það til, að laun aðstoðarkennarans Guðmundar Jónssonar 
verði hækkuð úr 200 Er. upp í 300 kr. árlega, og laun skólastjóra Hjartar 
Snorrasonar úr 1000 kr. upp í 1200 kr. árlega 

Amtsráðið fjellst á þessar tillögur. 

Til smíðakennslu og bókakaupa stingur nefndin upp á sömu upphæðum 
og áður. Til hjúalauna, verkalauna, daglaunamanna, matvæla. og kaup- 
staðarvarnings, þar á meðal til að kaup 

stingur nefndin upp á 1700 kr. 

Ennfremur skýrir nefndin frá þeirri ósk skólastjór "a, að komið verði 
upp Í sumar eða að hausti eldiviðarhúsi; nefndin álítur þess þörf og 
gjörir ráð fyrir, að hús 16X10 álna muni kosta um 1000 kr. 

Amtsráðið sá sjer að þessu sinni hægt, að ráðast í þessa byggingu, 
þótt það viðurkenndi nauðsynina á því, að slíkt hús væri til. 

Amtsráðið samdi með hliðsjón af því, sem sagt er að framan 

  

25—30 tunnur at fóðurbæti, 

  

Aætlun 

um tekjur og gjöld Hvanneyrarskólans fyrir 1901—19092. 

Tekjur: 

1 Landssjóðssty yrkur å årinu 1902 . ...... 22 
2. Gjöld úr jafnaðarsjóði á árinn 1901, eftir 1 er, laga 

Flyt 2500kr 
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Flutt 

4. júní 1898, um breyting á gjaldheimtum til amts- 

sjóða og sýslusjóða 2 eee eee ne 
Leigutekjur búnaðarskólasjóðsins á árinu 1901 

Tillag úr jafnaðarsjóði (af jafnaðarsjóðsgjaldinu 

fyrir 1901) FR 

Gjöld: 

Afborganir upp í lán og vaxtagreiðslur: 

a, til landssjóðs . . . . . . 2... kr. 1504,00 

b. tillandsbankans. . . . . 2... — 1215,00 

c. til kirkjusjóðs  . . . . . . . . — 136,00 

Skuldir frá fyrra ári: 

a. við verglanir . . 2. 2... kr 20 

b. við skólastjóra . 0. — 3 

C. við aðra. eee es re 

Laun skólastjóra 

Laun aðstoðarkennara 

Til smiðakennslu . HR 

Til hjúalauna, verkalauna, dauglaunamanna, kaup- 

staðarvarnings, fóðurbætis o. fl. 

Til bókakaupa handa lærisveinum. 

Málning hússins BR 

Kaup á 2 hestum og aktýgjum 

Önnur útgjöld 

Eptirstöðvar 

Do De 

1901 

100 kr. 90 

840 — 
400 — 

4500 — 8240 kr. 

2855,00 

588,46 
1200,00 
300,00 
100,00 

1700,00 
60,00 

200,00 
260,00 
500,00 

476,54. 8240 kr. 

Þá var samið yfirlit yfir efnahag búnaðarskólastofnunarínnar í fardög- 

1901. 

Eignir: 

Hvanneyri, að kirkjunni sjálfri fráskilinni kr. 17000 00 

Kirkjan å Hvanneyri. . .. 0.0.0... — 3800 00 

Hus . . 0. 25620 00 

Lifandi peningur FA 

Jarðvrkjuverkfæri,  heyskaparáhöld,  reið- 

7023 00 

skapur o. fl 2 2 se eee eee ek mm 1593 00 

Bækur og kennsluáhöld „0 — 256 80 

Smidatol og fl 2 2 eee eee er 201 00 

Skip og laxvcidaåhåld 2. 2 — 289 00 

Heyfyrningar og búsleifar a 4073 00 > 

Annad lausafje 2 2 2 2 0 eee um 2788 70 

Utistandandi skuldir 2 . . — 387 57 

Innieign í Landsbankanum #2... — 962 15 kr, 63994 22



1901 

90 
I. Oborguð lán: 

a. Ur landssjóði. 
1. Eptirst. af láni frá 

Lán án afborenn. 

Jr La ndsbankanum. 

Eptirst. afl 

c. Ú 

d. Úr 

2. Áðrar skuldir. 

3. Mismunur , . . .. 

30. På var rædd og sampykkt 

inu 1902: 

    

áætlun 

    

"85 kr. 719,41 
8/6786 1902,48 
3/9792 8157,07 
0/7794 — 2602,02 

24/17/88 kr. 25180 98 

"kr. 6250 

90 

1000 

oe me 588 

FR — 30074 78 | 

00 

    

      

1. Væntanlegar eptirstådvar kr. 1500 00 

2. Jafn: tðarsjóðsgjald, har med 

1. gr. 4. júní 1898 um breytinga - 

um til amtssjóða og — 6600 00 kr 
” Gjöld 0 

1. Kostnaður við amtsráðið kr 600 00 

Ferðakostnaður 

3. 8. afborgun uppí 

Ölfusárbrúariunar 

Kostnaður 

um skipun 

ð. Menntamál 

Gjald til búnaðar 

árinu 1902—-1903, s: 

1898, breyting á 

sýslusjóða 

7. Tillag búnaðarsk 

skólaárið 1902— 1903 

8. Ýmisl sg gjöld 

9. Eptirstöðvar 

31. Amtsráðaðið í 

ráðsfundinum. 

Fleiri mál komu eigi til 

og 

samkvæmi 
i, 
úyralækna á 

    

SKOIans 

ve 
amk Ve 

um 216 

tal 

lyktaði að 

Suðuramtið. 

kvennaskólinn 

dum til amis 

  

veita 20 kr. úr jafnaðarsjóði 

- 100 00 

vaxtagreiðsla af láni til 

HR . - 482 63 

lögum 232. okt. 1391 

Islandi . . — 200 00 

  

í Reykjavík) , 100 09 

á Hvanneyri á skóla- 
ED , 

emt 1 gr. laga UD 

  

Hvanneyri fyrir 

21 kr. 

kriptir 

  

umræðu, og var svo 

Reykjavik, 28. júní 1901. 

J. Havsteen. 

r.63994 22 
rsjýðsins á ár- 

8100 00 

5100 00 

á amts-



  

'áðsins Í Vesturamtinu settur og 

  

Ar 1891, ÍT. júní var aðalfundur ant: 

haldinn í Reykjavík af 

mönnunum Ásgeiri 

Havsteen, ásamt amtsráðs- 

  

esi (úr Mýrasýslu), kaupmanni 

ælellsness- og Hnappadalssýslu), 

(úr  Austurbarðastrandarsýslu), 

al (úr  Vesturbarðastrandarsýslu), síra 

i bónda 

sæmundi Halldórssyni í Stykkish 

hreppstjóra Snæbirni ist 

síra Þorvaldi Jakobssyni 

Kristni Danfelssyni á Söndum (úr Vestarísafjarðarsýslu) og síra Sigurði Stefáns- 

syni í Vigur (úr Norðurísafjarða 

Amtsráðsmaðurina úr Strandasýsla, prófastur síra Páli Ólafsson Í Vatns- 

firði hatði tjáð forföll sín, sem höfðu orðið rjett áður en hunn ætlaði af stað, en 

of naumur tími til að gera varama Eigi var heldur kominn 

tilkynnt forseta. 

   
   

    

Wii). 

        

neinn amtsráðsmaður úr Dal: 

Forseti lagði 

   

  

umannanna Í Snæfellsness- og Hnappa- 

dalssýslu, Barðastr la oz Strandasýslu, um kosniugu 

amtsráðsmanna í Suæfelisness- og Hnappadalssýslu, Vesturbarðastrandarsýslu, 

Norðurísafjarðarsýslu og Strandasýsla, fy abilið frá 1. júní 1901, til 31, 

maí 1907, í stað þeirra, sem úr skyldu ganga, að enduðum kjörtíma 

þeirra. 

Kosnir höfðu verið: 
1 Fworir Snæfelisness og Hnannad 
I. fyrir Shæiðilstess- 08 Í happað 

    

    

Amtsráðsmaður kaupmaður Sæmundur Halldórsson í Stykkishólmi. 

Varaamtsráðsmaður, hrepp: 

2. Fyrir Vesturbarðastraudarsýslu: 

     Brandur Bjarnason á Hallbjarnareyri- 

ør 

  

Amtsrådsmadul sira borvaldur Jakobsson í Satðlauksdal. 

  

Varamtsráðsmaður, hreppstjori Gudmundaur Jønsson í Haga. 

3. Fyrir Norðurísafjarðarsýslu: 

aður síra Sigurði te få 

Varaamtsrådsmadur sira Påll Stephensen á Melgraseyri. 

  

   Amtsrådsn i      sson Í Vigur, 

    

Amtsráðsmaður, prófastur síra Páll Ólafsson í Vatnsfirði. 

Varaamtsráðsmaður, bóndi Kristján Gíslason á Borðeyri. 

Ennfremur var fram lögð tilkynning frá sýslumanninum í Barðastrand- 

arsýslu, um kosning til amtsráðsins í Austurbart strandarsýslu Í stað amtsráðs- 

manns Eyjólfs E. Jóhannessonar, kaupmanns Í Flatey, sem dó í fyrra vor, fyrir 

þann tíma, sem hann átti eptir að sitja Í amtsráðinu, seti sje til 31. maí 1904. 

Kosinn hafði verið varaamtsráðsmaður sýslunnar, Snæbjörn hreppstjóri Krist- 

jánsson í Hergilsey, en sem varaamtsr: tað var kosinn pró- 

fastur síra Sigurður Jensson í Flatey. 

  

    aður í hans 

1901 
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Amtsráðið fann ekkert við kosningar þessar að athuga. 

Þessi mál komu til unræðu á fundinum: 

Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Vesturamtsins 

fyrir 1900 og var hann falinn amtsráðsmönnunum úr Norðurísafjarðarsýslu 

og Vesturisafjarðarsýslu til endurskoðunar. 

Forseti lagði þvínæst fram reikning yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs 

Vesturamtsins fyrir 1900, og var hann falinn amtsráðsmanninum úr Mýra- 
sýslu til endurskoðunar. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Vesturamtsins fyrir 1900, sem 
var framlagður, var fenginn í hendur amtsráðsmanninum úr Snæfellsness- 

og Hnappadalssýslu til endurskoðunar. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld amtsbókasafnsins í Stykkishólmi var feng- 
inn amtsráðsmönnunum úr Vesturbarðastrandarsýslu og Austurbarðastrandar- 

sýslu til endurskoðunar. 

Forseti skýrði frá því, að innieign styrktarsjóðsins >Þorvaldarminning< Í 
Söfnunarsjóði Íslands væri orðinn 4685 kr. 06 a 

'ði fram hinar fyrirskipuðu skýrslur, um ástand styrktarsjóðahanda 
alþýðufólki, fyrir árið 1900, úr öllum sýslum  amtsins nema Strandasýslu 
og Dalasýslu, og kvaðst forseti hafa skipað sýslumönnunum þar, að senda 
þær tafarlaust. Ennfremur voru skýrslurnar úr Dalasýslu fyrir 1899 ó- 
komnar. 

Skýrslur þessar voru yfirfarnar með hliðsjón af endurritunum af 
gjörðabókum sýslunefndanna, viðvíkjandi síðustu aðalfundum þeirra, og 

fann amtsráðið yfirleitt eigi neitt að athuga við þær. 

Forseti lagði fram sýnishorn af eyðublöðum þeim, sem prentuð höfðu 
verið undir skýrslur hreppsnefnda, um gjaldþegna sjóðanna og undir hina ár- 
legu reikninga sýslumanna um tekjur og gjöld sjóðanna. Formið fyrir þess- 
um eyðublöðum hafði amtsráðið samþykkt á fundi sínum 18. júlí f. á. 

Ennfremur minntist forseti á, að landshöfðingi hefði 16. nóv. f. á. gefið 
út Reglur um úthlutun styrks úr styrktarsjóðum banda  alþýðufólki, sem 
væru birtar í Stjórnartíðindunum 1900, B, bls. 212--213, og höfðu sýslu- 

mönnum verið send nokkur eintök af þessum reglum, til útbýtingar milli 

hreppsnefnda. 

Forseti skýrði frá fullnustu á úrskurðum, sem amtsráðið hafði lagt á sýslu- 
sjóðs og sýsluvegasjóðsreikningana fyrir 1897, 1898 og 1899. 

Forseti lagði fram sýslusjóðs og sýsluvegasjóðsreikninga fyrir 1900 úr öllum 

sýslum amtsins, nema úr Dalasýslu, sem voru ókomnir. 

Reikningarnir höfðu verið yfirfarnir af forseta, og voru einnig framlagðar 

athugasemdir þær, sem endurskoðendur þeir, sem sýslunefndirnar hafa kosið, 

höfðu gjört við reikningana. 

Amtsráðið úrskurðaði þar næst reikningana. 

Þá voru framlögð og yfirfarin eptirfylgjandi endurrit af gjörðabókum allra 

sýslunefndanna nema úr Dalasýslu. 
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a. Ur Strandasyslu frå 22,— 24, mai b. å. 

Ur Norðurísafjarðarsýslu frá 11.— 13. apríl og 8. júní þ. á. 

Ur Vesturísafjarðarsýslu frá 16.— 17. april bp. á. 

Úr Vesturbarðastrandarsýslu frá 18. april þ. á. 

Úr Austurbarðastrandarsýslu frá 29. apríl þ. á. 

Úr Snæfellsness. og Hnappadalssýslu frá 21. og 22. maí þ. á. 

Úr Mýrasýslu frá 29. og 30. apríl þ. á. 

Sýslumaðurinn í Dalasýslu hafði þannig hvorki sent amtsráðinu sýslu- 

sjóðs og sýsluvegasjóðsreikninga sýslunnar, nje heldurskýrslu um, að sýslu- 

nefndarfundur hefði verið haldinn, og let amtsráðið í ljós óánægju sína yfir 

þessu, og fól forseta, að ganga eftir þessum reikningum og skýrslum og úr- 

skurða reikningana á sínum tíma. 

Amtsráðið skoraði á hlutaðeigandi sýslumenn í sambljóðan við ályktun 

P
a
p
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r
å
 

   

sína frá fundinum 14,—15. juni 1895 (Stjørnartidindi 1895, B, bls. 181), að 

halda aðalfundi sýslunefudanna svo tímanlega á ári hverju eptirleiðis, að 

allar afgreiðslur, snertandi amtsráðið, reikningar og endurrit af gjörðabók- 

um væru komin til forseta amtsráðins fyrir lok aprílmánaðar ár hvert, og 

mætti ekki breyta útaf þessu, nema forseti leyfði, og sjerstök forföll lægju 

fyrir, sbr. það, sem fyrir er mælt í 41. gr. tilsk. 4. maí 1872, um sveitar. 

stjórn á Íslandi, sem er ómögulegt að fullnægja, nema aðalfundir sýslunefnd. 

anna sjeu haldnir í tæka tíð. 

Forseti skýrði frá því, að hann hefði samkvæmt tillögum beggja amtsráð- 

anna (Í Suðuramtinu og Vesturamtinu), skrifað sýslumönnunum í Stranda- 

sýslu, Barðastrandarsýslu (að því leyti, er snertir austursýsluna), Dalasýslu, 

Snæfellsness- eg Hnappadalssýslu, Mýra. og Borgartfjarðarsýslu, Gullbringu- 

og Kjósarsýslu, (og bæjarfógetanum í Reykjavík), og Árnessýslu 23. júlí f. 

á., og lagt þeim fyrir, að láta almennar skoðanir framfara á fje að haust- 

inu til, þegar það væri komið af fjalli, og viðhafa lækningar á sjúku fje 
og aðskilnað á sjúku og heilbrigðu fje eptir þörfum, en í þeim hreppum, þar 

sem kláði fyndist, skyldi baða allt fje eða viðhafa tóbakssósuíburð. 

Skýrslur lögreglustjóra um árangurinn af þessum fyrirskipunum voru 

framlagðar, og yfirfarnar. Samkvæmt þeim hafa við skoðanirnar komið fyrir 

alls 163 kindur, en af þeim var óvíst um 5, hvort þær væru með kláða. — 

Af þessum 153 kindum voru í Strandasýslu 48, í 4 hreppum, í Austurbarða- 

strandarsýslu 24, í 3 hreppum, í Dalasýslu 8, í 1 hreppi, í Snæfellsness. og 

Hnappadalssýslu 6, í 4 hreppum (óvíst um eina), í Mýra- og Borgarfjarðar- 

sýslu 63, í 9 hreppum, í Árnessýslu 4, í 1 hreppi (ekki vissar), og engin í 

Gullbringu- og Kjósarsýslu (með Reykjavík). 

   

  

    

  

Þótt kláði þannig hefði sýnt sig með minnsta móti, hafði amtmaður 

samt í brjefum, dags. 19., 20. og 28. febrúar bp. á., lagt fyrnefndum lögreglu- 

stjórum fyrir, að láta almennar skoðanir framfara á sauðfje fyrstu dagana í 

aprii, þannig, að þeim væri lokið fyrir 15. apríl og viðhafa lækningar á sjúku fje 

og aðskilnað á sjúku og heilbrigðu fje eptir þörfum, en það fje, sem hinar fyrir- 

1901 

91



1901 

91 

154 

fundnu klådasjuku kindur hefåu gengid saman vid, s sjer í lagi fjeð á þeim heim- 

ilum, þar sem kláði fyndist, skyldi tvíbaða með 10 daga iillibili, eða viðhafa 

  

tóbakssósuníburð. A þeim heimilum, þar sem kláðinn væri magnaður, skyldi 

sótthreinsa fjárhús, sem kláðafje hefði verið haft í, eptir nánari ráðstöfun 

lögreglustjóra. 

Skýrslur um skoðanir þessar og þær ráðstafanir, sem  sgjörðar hefðu 

verið, skyldu vera komnar til amtsins fyrir 10 júní í síðasta lagi. 

Skýrslur voru komnar frá: 1. sýslumanninum Í Strandasýslu, dags. 

25. f. m., sem sýnir, að 98 kindur hafi fundizt með kláða (þar af í Fells- 

hreppi 40 og í Ospaksey rarhreppi 34) 2. sýslumanninum í Árnessýslu, 

  

dags. 8. júní þ. á., o ar þar kláðalaust, og 3. úr Áusturbarðastrandar- 

sýsiu; þar höfðu fundizt 28 kindur með kláða; skýrsla var ókomin úr Flat- 

eyjarhreppi, en mun koma bráðlega. 

  

s. 8. þ. m., 

þar sem hann skýrir frá, að við uppboð í Vatrsfirði hafi komið fyrir nokkr- 

ar kindur með grunsamlegu hrúðri. Sýslumaður hafði þegar fyrirskipað al- 

menna skoðun og böðun í Reykiarfjarðarhreppi, og í Nauteyrarhreppi, að 

svo mikiu leyti, sem fje þaðan hefði gengið saman við fje úr Reykjarfjarðar. 

verði fyrir- 

Forseti lagði fram brjet sýslumannsins í Ísafjarðarsýsin, dag 
f 

  

hreppi. Syslumadur ålitur pad æskilegt, ad almenn fjårskodun 

skipuð í Norðurisafjarðarsýslu á komanda hausti. 

Forseti bar þvínæst undir amtsráðið, hverjar ráðstafanir mundu tiltæki- 

legastar gagnvart fjárkláðanum að haustinu til og framvegis. 

Amtsráðið ályktaði, að leggja það til, að almennar skoðanir skyldu fram- 

fara á fje að hausinu til, þegar það væri komið af fjalli, og viðhafa lækn- 

ingar á sjúku, og aðskilnað á sjúku og heilbrigðu fje eptir þörfnm.  Enn- 

fremur áleit amtsráðið, að skoðanir skyldu aptur framfara að vorinu, þegar 

seldfje væri rúið, og þá viðhafa lækningar á sjúku fje og aðskilnað á sjúku 

og heilbrigðu fje. 

Þessar ráðstaf til þeirra sýslna, sem eru á hinu svonefnda 

kláðagrunaða svæði, og svo til Norðurísafjarðarsýslu, sem bá yrði talin með 

ir skyldu ná      

þessu svæði. 

Forseti minntist á frumvarp það til laga, sem stjórnin hafði lagt fyrir 

alþingi 1899, um viðauka við og breyting á tilsk 5. jan. 1866, um fjárkláða 

  

   

og önnur næm fjárveikindi á Íslandi, og tilsk. 4. marz 1871, um viðauka 

við tilskipun þessa, og hafði stjórnin í þessu frumvarpi sínu farið eptir til- 

lögum amtsráðsins í Suður- og Vesturömtunum, sbr. skýrslu um fundi þeirra 

1898, 8.—-10. júní og 30. júní—2. júlí (Stjórnartíðindi 1898, B. bls. 163—-164 

og 141— 142). Frumvarpið hafði verðið samþykkt í efri deild en fellt í neðri 

deild með jöfnum atkvæðum og það af lítilvægri ástæðu. Forseti bar und- 

amtsráðið, hvort það væri enn sömu skoðunar um þetta mál sem þá, og 

gat þess um leið, að amtsráðn fyrir norðan og austin óskuðu eptir allvíð. 

tækri breytingu á hinni núgildandi löggjöf um kláða. Þessu máli til 

skýringar lagði forseti fram prentað eintak af brjefi sínu til landshöfðingja, 
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13. 

14. 
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dags. 25. jan. þ. á., og af brjefi amtsdýralæknisins, dags. 10. s. m, sem 

bæði höfðu verið send amtsráðsmönnunum. Ennfremur lagði forseti fram 

brjef dýralæknisins, dags. 9. april þ. á., um sótthreinsun fjárhúsa 

Amtsráðið lýsti yfir því, að það væri sömu skoðunar um kláðalöggjöfina 

eins og að undanförnu. 

arið vestur í Barða- 

megnri pest Í nautpeningi og sauð 

tje í Tálknafjarðar eð Í ísins hjer að lút- 

andi, dags. 7. nóv. fe: á. Eptir åliti hans stafadi pest p af bvi, ad skepn- 

urnar höfðu etið " skemmdar hvalleifar, en hin kum mundi skemmdur 

hvalagrútur hata orðið þeim flestum að meini Forseti kvaðst hafa brýnt 

fyrir sýclumanui og hreppsnefndinni, að framfyl gja eptirleiðis lögum 6: marz 

1896, um hvalleifar. 

Framlagðir voru aptur reikningarnir yfir tekjur og gjöld  jafnaðarsjóðsins, 

bókasafnsins fyrir 1900, og voru 

Forseti skýrði frá því, að æknirinn hefði f 

strandarsýslu á si     sk ýrsla dýralæ    

      

     

búnaðarskólasjóðsins, búnaðars ljóðsins 

þeir allir samþykktir án athugasemda. 

Amtsráðið samþykkti eptir atvikum, að leggja 400 kr. árlega til Búnaðarfje- 

lags Íslands, í fyrsta skipti fyrir yfirstandandi ár. Sk yldi þessi upphæð greið- 
vw 

1 0 

ast úr búnaðarsjóði Vesturamtsins, að fengnu samþykki lands höfðingja 

Í búnaðarþing fjelagsins voru kosnir amtmaður J. Havsteen og sjera 

Kristinn Daníelsson á Söndum. 

Sýslunefndin í Austurbarðastrandars 

til þess, að sýslusjóður gefi sýsluvegasjóðnum eptir lán 
) 

ýslu hefir leitað samþykkis amtsrådsins 

það, sem tekið hafði 
eyri, og leyfði amts- 

  

  

  

. 
verið úr sýslusjóði, að upphæð, sem stæði, 288 kr. 61 

ráðið það. 

Forseti lagði fram brjef bókavarðar við amtsbókasafnið Í Stykkishólmi, hjer- 

is D. Sch. Thorsteinssonar, dags, 10. apríl þ. ki þar sem hann ber   aðslækn , 

upp þá tillögu, hvort því e rða við komið að semja nú og gefa 

út aukaskrá við bókaskrána, sem samin var og gefin út 1895, en bókasafn- 

inu hefðu bætzt í þeim árum, sem síðan væru líðin, enda 

mundi nauðsynle ar ritaukaskrár annað eða þriðja hvert 

mundi 

    

ár eptirleiðis. 

Forseti skirskotaði til þess, sem gjörzt hefði á fundum amísráðsins 14, — 

15. júní 1895, og 3. og 4. ágúst 1896 (Stjórnartiðin di 1895, B. bls. 184, og 

1896 B. Þls. 161), og gat þess, að bókaskráin frá 1895 væri að stærð 31/4 

örk, og hefði prentun, innhepting og flutningur til Stykkishólms kostað 151 

kr. 85 a., en ritlaun og laun fyrir að raða bókunum eftir skránni voru 

150 kr. 

    

sta mætti allt að því 100 kr. til þess að gefa 

   út ritaukaskrá 

Ennfremur var gt brjef frá stjórnarnefndinni, dags. þ. m., þar 

sem hún getur þess, upphæð, 200 kr., sem amtsráðið veitti í fyrra 

til þess að gjöra við amtsbókasafnshúsið, til þess að varna slaga, hefði eigi 
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enn verið notuð, og fer þess á leit, að þessi upphæð yrði veitt aptur, og 
ennfremur 150 kr. eða 200 kr. til þess að járnverja húsið og mála það, svo 
járnið ryðgaði ekki, en vitanlega legði hreppurinn, sem á hálft húsið, jafn- 
mikið til á móti amtinu.  Amtsrådid ályktaði, að veita aptur 200 kr. á 
móts við hreppinn til þess að pappaklæða og járnklæða húsið, og mundi 
þá verða komizt hjá því, að stoppa milli þilja til þess að varna slaga 
með því. 

Forseti lagði fram reikning yfir viðskipti amtsins við búnaðarskólann í 

Ólafsdal 1900—1901, og skýrslu skólastjóra um skólann á kennsluárinu 
1900— 1901. 

Þá skýrði forseti frá, að hann samkvæmt ályktun amtsráðsins á fundi 
þess. 18. júlí f. á. hefði tekið 5000 kr. lán úr landsbankanum, sem skyldi 
endurborgast á 10 árum, og ávaxast með 59/0, og svo afhent þessa upphæð 
skólastjóra Torfa Bjarnasyni í Ólafsdal gegn veðskuldabrjefi hans til amts- 
ráðsins, dags. 3. ágúst f. á., að upphæð 5000 kr.sem skyldi afborgast með 
500 kr. árlega frá 3. ágúst 1906, þannig, að fyrsta afborgun yrði greidd 
þann dag, en vextir 5%/o skyldu greiðast fyrirfram, í fyrsta skipti 3. ágúst 
1905. Tryggingin er 1. veðrjettur í jörðinni Ólafsdal með öllu tilheyrandi, 
og Íveru- og skólahúsi því, sem byggt var þar 1896, jafnhliða veðinu fyrir 
láninu frá 14. nóvbr. 1896. 

Jafnframt því að skýra frá þessu, lagði forseti fram brjef skólastjóra, 
dags. 1. júní þ. á, þar sem hann lýsir því yfir, að hann hafi fastráðið, ad 
reyna ekki að halda skólanum lengur áfram, með beim ástæðum, sem hann 
hefði við að búa (en hverjar þær eru, má sjá af Stjórnartiðindunum 1900, 
B. bls. 143— 144), Hann skorar jafnframt á amtsráðið: 1) að veita sjer 
eptirgjöf á vöxtum og afborgun upp í skuld sína við amtið fyrir 1901— 
1902, sem nema alls 1050 kr. 2) að taka Ólafsdalsskólann að sjer og gjöra 
hann að öllu leyti að opinberri stofnun, frá vordögum 1909, og 3) að kaupa 
að sjer Ólafsdal, Belgsdal og Stóra Múla með tilheyrandi byggingum fyrir 
sanngjart verð. Ef amtsráðið eigi skyldi álíta það tiltækilegt, að sinna þess- 
ari málaleitun, skorar skólastjóri ennfremur á amtsráðið: I) að gjöra þær 
ráðstafanir, sem með þyrfti til þess, að lærisveinar þeir, sem eptir yrðu á 
skólanum 1902, geti einhversstaðar lokið námi sínu, 2) að ráðstafa bóka- 
safni skólans og bókasafni lærisveina skólans, sem hvorttveggja sje í vör. 
um sínum, og 3) að ráðstafa Ólafsdal og Belgsdal frá fardögum 1902, og 
taka borgun í þessum jörðum, og þeim húsum, sem þeim fylgja, fyrir skuld- 
ir hans við amtsráðið (samkvæmt veðskuldabrjefum, 14. nóv. 1896, upphaf. 
lega 12000 kr., nú 9600 kr., og 3. ágúst 1900 5000 kr. gegn veði í Ólafsdal; 
við búnaðarsjóð Vesturamtsins ssmkvæmt skuldabrjefi 24. júní 1871, að upp- 
hæð 1000 kr. og samkvæmt skuldabrjefi 11. maí 1882, að upphæð 1400 kr. 
gegn veði í Ólafsdal og Belgsdal, og við búnaðarskólasjóð Vesturamtsins 
samkvæmt veðskuldabrjefi, 30. marz 1897, 800 kr. gegn sama veðrjetti í
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Belgsdal og Ólafsdal, þar sem hann eigi sjái sjer fært, að greiða afborgan- 

ir upp í og vexti af lánunum, eptir að vera skilinn við skólann. 

Amtsráðið ályktaði, að svara þessari málaleitun skólastjóra Torfa Bjarna- 

sonar á þá leið, að það með engu móti sjái sjer fært, að leggia svo þunga 

byrði á amtið, sem því væri samfara, að kaupa Ólafsdal, Belgsdal og 

Stóra Múla með tilheyrandi húsum og byggingum, og verður þá eigi annað 

fyrir hendi en að skólahaldið í Ólafsdal falli niður við lok skólaárins 1901 
— 1902. 

Amtsráðið mun á sínum tíma ráðstafa bókasöfnum skólans og læri- 

sveinanna. 

Að því leyti, er snertir ráðstöfun á Ólafsdal og Belgsdal, sem eru að 

veði fyrir skuldum Torfa Bjarnasonar við amtið, búnaðarsjóð og búnaðar- 

skólasjóð Vesturamtsins, og sem hann vill, að amtsráðið taki borgun í, þá 

mun amtsráðið á sínum tíma, væntanlega á næsta sumri. ganga að veðum 

þessum á þann hátt, sem lög eru til. Í því tilliti felur amtsráðið for- 

seta, að gjöra allar þær ráðstafanir, sem honum virðast bezt fallnar til 

þess, að amtið fái borgaðar þessar skuldir, og er honum í því tilliti veitt 

fullt umboð ráðsins. 

Lærisveinar þeir, sem verða eptir á skólanum við lok skólaársins 1901 

til 1902, verða sjálfir að útvega sjer kennslu annarsstaðar, enda eru þeir 

allir utanamtsmenn og eiga hægt að fá inntöku á hina búnaðarskóla 

landsins. 

Amtsráðið ályktaði, að verja til skólans fyrir 1901— 1902, með því skil. 

yrði, að tala lærisveina yrði 11 (6 í efri og ð í neðri deild): 

1. Meðgjöf með 6 piitum í efri deild . . . . - 900 kr. 

2. Meðgjöf með 5 piltum í neðri deild . . . . „ 1250 — 

3. Laun forstöðumanns . . . . . . . . 800 — 

4. Laun aðstoðarkennara . . . . . . .— 350 — 

5. Til verkfæra og åhalda . . . . . . . 100 — 

6. Til prófdómanda . . . . . . . . 50 — 

3450 kr. 
og skyldi ganga til bess: 

1. Styrkur úr landssjóði. . . . . . . . 2500 kr. 
2. Ur jafnaðarsjóði samkvæmt 3. gr. laga 4. júní 1898 um 

breyting á gjaldheimtum til amtssjóða og sýslusjóða . 640 — 

3. Ur búnaðarskólasjóði . . . . . . . . 310 — 

3450 kr. 
Forseti lagði fram brjef syslumannsins i Snætelisness- og Hnappadalssyslu, 

dagsett 23. t. m., þar sem hann fyrir hönd sýslunefndarinnar lætur uppi 
álit hennar um erindi breppsnefndarnnnar í Skógarstrandarhreppi, dags. 

18. maí f. á., þar sem hún skýtur til amtsráðsins úrskurði sýslunefndarinn- 

ar á fundi hennar 6.—7. april í. á., sem fellir úr gildi þá ákvörðun, sem 

hreppsnefndin hafði gjört um fjallskil Jóhanns bónda Jónassonar Í Öxney, 
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haustið 1899, og sem mælir svo fyrir, að hann skuli vera laus við að borga 

þá upphæð, 8 kr. og 50 a., sem hreppsnefndin hafði kostað til þess, að sú 

ferð yrði farín í Miðhrauns skilarjett, sem hreppsnefndin hafði lagt á Jó- 

hann Jónasson. 

Amtsráðið gat eigi betur sjeð, en að hið fyrirliggjandi mál heyrði undir 

úrslit dómstólanna, eptir fyrirmælum Fjallskilareglngjörðar Snætellsness- og 

Hnappadalssýslu, 3. júlí 1895, og að úrskurður  sýslunefndarinnar geti eigi 

verið því til fyrirstöðu, að hreppsnefndin leitaði rjettar síns á þann hátt, að 

hún í samhljóðun við 11. gr. reglugjörðarinnar og lög 16. desbr. 1685, um 

lögtak og fjárnám án undanfarins dóms eða sáttar, I. gr. 5, beiddist 

lögtaks á hinum framlagða kostnaði sínum, en amtsráðið gat eigi álitið, að 

nefndin ynni nokkuð við þetta, og var þeirrar skoðunar, að það væri 

rjett í sjálfu sjer, sem sýslunefndin hefði ákveðið. 

Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Strandasýslu, dags. 25. maí þ. á. 

þar sem hann leggur það til, fyrir hönd sýslunefndarinnar, að amtsráðið 

vilii samþykkja þan afbrigði frá 23. og 32. gr. Fjallskilareglugjörðar Stranda- 

sýslu, 14. júlí 1893, að Bæjarhreppur megi á komanda hausti rjetta annar- 

staðar en í Melarjett, en þó þar nálægt, og næsta dag á undan þeim degi, 

sem tiltekinn er í reglugjörðinni. 

Amtsráðið veitti hið umbeðna samþykki. 

Forseti lagði fram bænarskrá frá búfræðingi Guðmundi Bergsyni á Ísafirði, 

dags. 9. þ. m., með fylgiskjölum, þar sem hann sækir um 500 kr. styrk af 

jafnaðarsjóði, til þess að fara utan og kynna sjer það helgta, er lýtur að 

vatnsveitingum og sandgræðsiu. 

Amtsráðið sá sjer eigi fært, að veita hinn umsótta styrk úr jafnaðar 

sjóði. 

Forseti lagði fram brjef landshöfðingja, dags. 8. þ m., þar sem hann skýr- i 

ir frá því, að Dalasý-ia eigi eptir óborgað af hallærisláni sýslunnar frá 1883, 

86 kr. 32 a., og af láninu frá 1886, 407 kr. 28 á., alls 498 kr. 60 a, en 

Strandasýsla af hallærisláninu frá 1886 521 kr. 21 e.,, og hefir landshöfðingi 

mælzt til þess, að þetta mál yrði borið upp fyrir amtsráðinu og væntir þess, 

að ráðið beiti þvingunarmeðulum þeim, sem því eru heimiluð í 52. gr. til- 

skipunar 4. maí 1872, um sveitarstjórn á Íslandi, til þess að þvinga hlutað- 

eigandi sýslunefndir til þess að gjöra tafarlaust full skil fyrir þessum lán. 

um. 

Amtsráðið ályktaði, að setja sýslunefndunum frest til 31. ágúst næst. 

komandi með að greiða þessar upphæðir, að viðlögðum þvingunarsektum, 

sem sje 1 kr. fyrir hvern af oddvitunum, og. hvern sýslunefndarmann á 

dag. 

Amtsráðið samþykkti, að sýslunefndin í Mýrasýslu mætti taka 4000 kr. 

lán upp á sýslusjóðinn til ýmissa vegagjörða, með svo vægum kjörum, sem 

unnt væri að få,
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29. Þá var rædd og samþykkt áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins 91 

fyrir 1902. 

Tekjur: 

1. Væntanlegar eptirstöðvar . 20... 1200 kr. 

2. Jafnaðarsjóðsgjald . . . . 2. 0. 2... 3380" — 4500,00 kr. 

Gjöld: 

Kostnaður við amtsráðið . . . . . . . . 1000 kr. 

2. Kostnaður samkvæmt 3. gr. laga 2. okt. 1891 um skip- 

un dýralakna 20 — 

3. Amtsbókasafnið . . 0. 001. 400 

4. 6. afborgun upp í bankalán frá 14. nóv. 1896, 600 

kr. og rentur 80. sept. 1902 420 kr. . . . . 1020 — 

5. 2. afborgun upp í bankalán frá 30. júlí 1900, 

500 kr. og rentur 30. sept. 1902, 200 kr. . .… 700 — 

=
 

6. Ferðakognaður 2. 0 60 — 

T. Ymislegt . 0... 200 — 

8. Eptirstöðvar 2 eee eee rene 1000 —  4500,00 kr. 

23. Amtsráðið samþykti, að næsti aðalfunduur þess yrði haldinn Í Reykjavík. 

94. Fyrir skriptir á fundinum veitti amtsráðið 20 kr. 

Fleiri mál komu eigi til umræðu og var svo fundi slitið. 

Vesturamtíið, Reykjavík 21. júní 1901. 

J. Havsteen. 

  

í, Ærme ie Skýrsla 92 

um aðalfund amtsráðsins í Norðuramtinu 5. til 11. Júní 1901. 

21 A 

Ar 1901, miðvikudaginn hinn 5. Júní, var aðalfundur amtsráðs Norður- 

amtsins settur og haldinn á Akureyri af amtmanni Páli Briem, amtsráðsmanni 

Húnavatnssýslu Birni bónda Sigfússyni á Kornsá, amtsráðsmanni Skagafjarðar. 

sýslu Ólafi umboðsmanni Briem á Alfgeirsvöllum, amtsráðsmanni Eyjafjarðar- 

sýslu Stefáni kennara Stefánssyni á Möðruvöllum og amtsráðsmanni Suðurþing- 

eyjarsýslu Arna prófasti Jónssyni á Skútustöðum. 

Á fundinum komu þessi mál til umræðu: 

1. Samþykktar voru kosningar þessara manna til amtsráðsins um 6 ára timabil. 

a. Björns bónda Sigfússonar á Kornsá, sem aðalamtsráðsmauns Húnavatns- 

sýslu. 

b. Stefáns prests Jónssonar á Auðkúlu sem varaamtsráðsmanns Húnavatns- 

sýslu. 

c. Stefáns kennara Stefánssonar á Möðruvöllum sem  aðalamtsráðsmanns 

Eyjafjarðarsýslu
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d. Magnúsar kaupmanns Sigurðssonar á Grund sem varaamtsráðsmanns 
sömu sýslu. 

Forseti lagði fram reikninga yfir tekjur og gjöld eptirfylgjandi sjóða, árið 
1900, með fylgiskjölum. 

a. Jafnaðarsjóðs Norðuramtsins 

Búnaðarsjóðs Norðuramtsins 

Styrktarsjóðs fátækra ekkna og munaðarlausra barna í Eyjafjarðar. 
sýslu og Akureyrarkaupstað. 

Bókasafns Norðuramísins 

Prentsmiðjusjóðs Norður- og Austuramtsins. 

Búnaðarsjóðs Eyjafjarðarsýslu og 

£. Þúsund ára afmælissjóðs Eyjafjarðarsýslu. 

Amtsráðsmenn skiptu reikningum þessum með sjer til endurskoðunar. 
Eptir að amtsráðsmennirnir höfðu rannsakað reikningana, voru þeir 

samþykktir án athugasemda. 

Forseti lagði fram sýslusjóðsreikninga úr öllum sýslum amtsins fyrir 1900 
og sömuleiðis sýsluvegasjóðsreikninga úr sömu sýslum fyrir sama ár, og 
ennfremur brúarsjóðsreikninga Skagafjarðarsýslu og Húnavatnssýslu s. á, 
reikninga yfir kostnað við brúargjörðir á Ytri Laxá og Vesturárdalsá s. á., 
alla með tilheyrandi fylgiskjölum.  Amtsráðsmennirnir skiptu reikningum 
þessum með. sjer til yfirskoðunar. 
Forseti lagði fram reikninga búnaðarskólans á Hólum, með fylgiskjölum, 
athugasemdum og svörum, og tillögum til úrskurðar og reikning yfir tekjur 
og gjöld kirkjunnar, ásamt skýrslu um skólann fyrir árin 1898—99 og 
1899— 1900. 

Amtsráðið athugaði reikninga þessa og úrskurðaði þá. 

Forseti skýrði frá, að hann hefði veitt búfræðingi Sigtúsi Eyjólfssyni á Stafni 
í Svartárdal starf 2. kennara á Hólum frá 14. nóvbr. 1900 til 14. maí 1901, 
og væri sýslan þessi því laus nú. 

Ennfremur lagði hann fram: 

a. Brjef skólastjóra Jósefs Björnssonar á Hólum, dags. 16. febr. þ. á., þar 

sem hann segir frá sjer forstöðu skólans frá 14. maí 1892. 

b. Brjef frá kaupmanni L. Popp á Sauðárkrók, dags. 1. sept. f. á., þar 

sem hann heimtar að skuld skólabúsins á Hólum til hans, að upphæð 

hjer um bil 4400 kr. verði að fullu borguð sjer fyrir 1. júlí þ. á. með 
69/, vöxtum frá 1. ágúst 1900. 

c. Skýrslu frá tilsjónarmanni skólans, prófasti Zophonias Halldórssyni í Við- 

vík, dags. 13. þ. m., viðvíkjandi kennslu hans við skólann og um hag 
skólans. 

d. Brjef frá sama til amtsráðsins viðvíkjandi æskiiegum breytingum á fyr- 

irkomulagi skólans. 

e. Ýmsar skýrslur um búnaðarskóla í Danmörku og Noregi. 

f. Skjöl frá skólastjóra, eptirlitsmanni og endurskoðanda, um nauðsynleg- 
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ar búsagjörðir og umbætur á Hólum, dags. 14. þ. m., og ýms önnur 

skjöl viðvíkjandi skólanum. 

Eptir alllangar og ýtarlegar umræður, samþykkti amtsráðið og fól 

forseta sínum, að taka 2000 kr. láu úr einhverjum sjóði, sem afborgist 

á 10 árum með jöfnum afborgunum, og skyldi láni þessu varið til þess, að 

borga skuld þá, sem hvílir á skólasjóði Hólaskóla. 
Amtsr áðið kynnti sjer skýrslu tilsjónarmanns skólans, sem lögð er fram 

undir stafi. c., og ljet í ljósi ánægju sína yfir kennslu hans við skólann. 

Var svo málinu frastað. 

Forseti lagði fram og las upp eptirrit af gjörðabókum allra sýslunefnda í 

amtinu fyrir yfirsí 

a. Við fundargjörðir úr Suðurþingeyjarsýslu frá 14. júlí f. á. og frá 11.— 

15. marz þ. á., þótti athugavert, að sýslunefndin hafði kveðið upp úr- 

skurð um gangnaskyldu Kristjáns bónda Jónssonar á Barnafelli, en åd- 

ur hafði hreppsnefndin í Reykdælahreppi úrskurðað, að Kristján skyldi 

greiða fjebætur fyrir óunnin fjallskil og gangnarof. Mál þetta er dóms- 

mál og eru þvi úrskurði þessir allsendis ólögmætir og ógildir. 

b. Við fundargjörðir úr Eyjafjarðarsýslu frá 11. til 15. marz þ. á., og frá 

aukafundi 7. sept. É á., var ekkert að athuga. 

c. Við fundargjörðir úr Skagafjarðarsýsla frá 18. 22. febr. þ. á., var ekk- 

ert að athuga. 

d. Við fundargjörðir úr Húnavatnssýslu frá 4. --9. maría þ. á., þótti heldur 

ekkert að athuga. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu, dags. 20. marz þ. á., 

þar sem hann óskar þess fyrir hönd sýslunefndarinnar þar, að öðru yfir- 

setukvennaumdæmi sýslunnar (Vallahreppi) verði skipt Í tvö vfirsetukvenna. 

umdæmi, og brjef sýslumannsins í Húnavatnssýslu, dags. 25. marz þ. á., 

þar sem hann óskar þess fyrir hönd sýslunefndarinnar þar, að yfirsetu- 

kvennaumdæmum sýslunnar verði fjölgað um eitt, og takmörkum þeirra 

breytt. Amtsráðið ræddi þetta mál, ákvað að taka óskir þessar til greina 

og fól forseta að gefa út auglýsingu um yfirsetukvennaumdæmin. 

Forseti lagði fram brjef frá sýslumanninum í Húnavatnssýslu, dags. 26. 
marz þ. á., þar sem hann fyrir hönd sýslunefndarinnar óskar að  amtsráð- 

ið samþykki að, sýslunefndin mætti taka allt að 13000 kr. lán upp á ábyrgð 

sýslunefndarinnar, til þess að byggja nýtt skólahús á Blönduósi. Forseti 

skýrði frá, að hann hefði nppá væntanlegt samþykki amtsráðsins samþykkt 

lántöku þessa þannig, að lánið vrði endurgreitt á 26 árum með jöfnum af- 

borgunum. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

Forseti las upp bónarbrjef frá stjórn kvennaskóla Eyfirðinga frá 5. þ. m., 

um venjulegan styrk til kvennaskóla þessa úr jafnaðarsjóði og brjef frá 

sýslumanninum í Húnavatnssýslu frá 25. marz þ. á. um sama. 

Ennfremur voru framlagðir reikningar og skýrslur um skólana. 

  

tandandi ár. 
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Amtsrådid veitti skólum þessum 300 kr. hvorum fyrir sig, eins og að 

undanförnu. Jafnframt fól amtsráðið forseta, að heimta nákvæmar skýrsl. 

ur un ana, fjárhag þeirra, próf, reglugjörðir o. fl, er leggist fyrir næsta 

amtsráðsfund. 

Forseti lagði fram umsókn um styrk at Prentsmiðjusjóði Norður- og Austur- 
amtsins frá námspiltum á Möðruvallaskóla: Oddi Jónassyni og Jóni Krist- 

m á kvennaskóla Eyfirðinza: Ragnheiði Asgeirs- 

dóttur og Kristínu Danielsdóttur. 

Arotsráðið veitti hverjum þeirra 27 kr. styrk. 

Forseti lagði fram reikning gróðrarstöðvarinnar á Akureyri fyrir 1900 með 

fylgiskjölum. —- Eptir að amtsráðsmennirnir höfðu yfirfarið reikning þenna, 

var hann samþykktur án athugasemda 

Amtsráðsmennirnir lögðu fram reikninga þá, sem taldir eru í töluliðnum 3., 

eptir að þeir höfðu yfirfarið þá. Reikningar þessir voru síðan samþykktir 

án athugasemda, að öðru leyti en því, að við sýsluvevasjóðsreikning Húna- 

vatnssýslu þótti athugavert, að fylgiskjal nr. 19. b. vantar og ber að senda 

og við sýslusjóðsreikning Suðurþingeyjarsýslu þótti athugavert, að meðal 

kostnaðar við fundarhald sýslunnar er talið: 

      

   

a. fyrir hestafðður „2 eee en kr. 1,20 

b. — fyrir fæði og rúm . 0 0 0. 11,30 

c. — hestapössun „0 2. mm 200 

Samtals kr. 80,50, 

sem ber að endurgjalda sýslusjóði, þar sem slík útgjöld eru ekki lög- 

leg. 

Forseti lagði fram skýrslur um hag styrktarsjóða alþýðufólks, eða reikninga 

þeirra úr Suðurþingeyjarsýslu, Eyjafjarðarsýslu og Skagafjarðarsýslu. 

Við reikning Suðurþingeyjarsýslu þótti athugavert, að eign sjóðanna við 

síðustu árslok var eigi tilgreind, og ber að gæta þess eptirleiðis. 

Reikningur styrktarsjóðanna í Húnavatnssýslu var eigi kominn, og var 

forseta falið að innheimta eptirrit reikuingsins sem fyrst. 

Framiagt var brjef frá sýslumanninum í Eyjafjarðarsýslu, dags. 23. marz 
þ. á., þar sem hann sækir um fyrir hönd sýslunefndarinnar, að vegurinn 

yfir túnguna frá brú á Hörgá á Helguhyl að Öxnadalsárbrú verði gjörður 

að sýsluvegi, og að sú breyting verði gjörð á sýsluveginum í Svarfaðardal, 

að afnuminn verði sýsluvegurinn, sem nú liggur ofan hjá Hamri og Skálda- 

læk yfir Holtsskriðu út um Böggversstaði áleiðis til Reykjaheiðar, en í stað- 
inn verði tekinn upp Í sýsluvegatölu, vegur frá Hólsá ofan fyrir utan Hrísa 

niður að Dalsánni hjá Argerði út á Dalvík upp fyrir sunnan Brimnes og 

þaðan upp Böggversstaðadal, og sem leið liggur til Reykjaheiðar. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu frá 25. marz þ. á., 

þar sem hann óskar þess, að amtsráðið vildi samþykkja, að sýslunefnd 

Eyjafjarðarsýslu mætti fyrir sitt leyti áfsala sjer tóvjelunum við Glerá með
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kostum þeim, sem tilteknir eru Í síðustu fundargjörð Eyjafjarðarsýslu. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

Framlagt var brjef frá hreppsnefndinni í Skriðuhreppi. dags. 1. þ. m, þar 

sem hún óskar, að amtsráðið felli úr gildi þau ákvæði sýslunefndarinnar, 
að því er snertir reikning hreppsins fyrir 1898—99, að gjöra ábyrgð gild- 

andi gegn hreppsnefndinni fyrir að greiða úr sveitarsjóði kaupstaðarskuld, 

að upphæð kr. 61,26. — Amtsráðið fann ekki ástæðu til, að taka ósk hrepps- 

nefndarinnar til greina. 

Þá kaus amtsráðið 2 fulltrúa til búnaðarþings til 4 ára og hlutu kosningu 

þeir Stefán kennari Stefánsson á Möðruvöllum og Pjetur alþinzismaður Jóns- 

son á Gautlöndum, og sem varafulltrúar um sama tíma þeir: Ólafur Briem 

umboðsmaður á Alfgeirsvöllum og Klemens sýslumaður Jónsson á Akur- 

eyri. — 

Amtsráðið tók búnaðarskólann á Hólum aptur til umræðu, og eptir langar 

umræður kom fram tillaga frá amtsráðsmanninum í Suðurþingeyjarsýslu 
p 

  því að honum virtist það heppilegast 

eptir því, sem hagur skólans og horfur væru. 

um, að leggja skólann niður, með 

En meiri hluti amtsráðsins gat fyrst og fremst eigi sjeð nokkur minnstu 

líkindi til þe að eigur skólans yrðu seldar án þess, að amtið skaðaðist 

um 20 við söluna, ef miðað er við hvers virði eigur skólans 

eru sanngj} let metnar, og þó að það kæmi til skoðunar, að leigja jörð 

skólans, þá mundi engin leiga fást fyrir hús hans, og viðhald á þeim aðeins 

verða þung byrði fyrir amtið. 

   

       

Í annan stað áleit amtsráðið, að eigi væri nein vanþörf á því, að þekk- 

ing amtsbúa í búnaði yrði efld jafnvel meira en verið hefir, og fyrir því 

var tillaga þessi felld með 4 atkvæðum gegn einu. 

Þá bar amfsráðsmaðurinn í Suðurþingeyjarsýslu fram þá tillögu, að 

búnaðarfjelagi Íslands væri gefinn kostur á, að taka við búnaðarskólanum 

á Hólum með öllum eigum hans og skuldum, af því að honum þætti þetta 

eðlilegt, með NA að það stæði engum nær en búnaðarfjelagi landsins, að 

því þætti það tiltækilegt, að halda honum áfram, 

sem sli kum; en meiri hluti amtsrådsins gat ekki sjed hinar minnstu likur 

til þess, að búnaðarfjelag Íslands vildi taka þessum kosti, þar sem stjórn 

þess hefði samkvæmt brjefi sínu, dags. 4. des. f. á, ekki einu sinni sjeð 

sjer fært, að taka ályktun um, hvort hún vildi taka búnaðarskólamálin til 

yfirvegunar og undirbúnings undir næsta búnaðarþing, enda taldi meiri hluti 

  

halda skóla um áfram, ef 

  

amtsráðsins miður heppilegt, að búnaðarskóli Norðuramtsins stæði undir 

stjórn búnaðarfjelagsins, sem er skipuð mönnum, er hljóta að hafa aðsetur 

sitt í Reykjavík, og hafa störf sín í þarfir búnaðarfjelagsins að meira eða 

minna leyti í hjáverkum. 

Tillagan var pví felld með 4 atkvæðum gegn einu, en amtsráðsmaður 

Húnavatnssýslu gat þess, að honum þætti heppilegt, að stjórn búnaðar- 

kennsluunar stæði undir einni aðalstjórn í landinu. — 
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Amtsráðið tók þá til íhugunar hversu með skólann skyldi fara, og varð 

það þá einhuga álit amtsráðsins, að það væri ekki rjett, að halda skólanum 

áfram á sama hátt, sem áður. — Amtsráðið áleit, að á þann hátt yrði eigi 

hægt að hafa bóklegu kennsluna eins góða og nauðsyn væri, þar sem for- 

stöðumaður skólans yrði að stjórna stóru og umfangsmiklu búi. —- Amtsráðið 

áleit og, að verklega kennslan gæti heldur eigi verið í góðu lagi, því að 

þó að nemendur lærðu handtök að einhverjum verkum, þá væri langt frá 

því, að þeir kynnu verkið og yrði þá afleiðingin sú, að skólinn yrði að 

senda nemendurna frá sjer sem hálfgerða klaufa, en að halda mönnum á 

skóla til þess að vinna algenga stritvinnu, taldi amtsráðið hvorki þarflegt 

nje heppilegt. 

Ennfremur áleit amtsráðið, að það væri eptir því, sem menntunar- 

ástandi landsins er varið, ofætluu fyrir tveggja vetra skóla, að veita mönn- 

um þá fræðslu, að þeir gætu verið reglulegir búfræðingar, en aptur á móti 

áleit amtsráðið, að skólinn gæti fullkomlega leyst það hlutverk af hendi, 

að vera skóli fyrir bændur. — Amtsráðið áleit, að nú væri komið svo, að 

ef búnaður hjer á landi ætti að geta tekið framförum og staðizt samkeppn- 

ina við búnað í nágrannalöndunum, þá þyrftu bændur að fá talsverða 

þekkingu í búnaði byggða á vísindalegum vtannsóknum, að þeir þyrftu að, 

læra að skilja hinar eðlilegu orsakir til framfara í búnaði, og að það þyrfti 

að vekja hjá bændum áhuga á, að fvlgjast með búnaðarframförum í ná- 

grannalöndunum. 

Amtsráðið áleit því, að nauðsyn bæri til, að gjöra skólann sem aðgengi. 
legastann fyrir bændasyni, og taldi eina ráðið til þess, að gjöra skólann 

vetrarskóla, þar sem bóklega kennslan yrði svo sóð og styddist við svo 

fullkomin kennsluáhöld, sem framast væru föng á, en að því er snerti 

kennslu í verkum, þá áleit amtsráðið, að hún að sumu leyti gæti farið fram 

hjá góðum bændum, en að sumu leyti yrði að koma upp sjerstakri kennslu, 

t, a. m. í garðyrkju, og þyrfti hún ekki fremur en verkast vildi, að fara 

fram á jörð búnaðarskólans. 

Þegar hjer var komið, þá kom amtsráðsmaðurinn í Húnavatnssýslu fram 

með þessar tillögur: 

„Það er mín persónulega skoðun, að bændur eða bændaefni hjer á landi 

þurfi að fá meiri fræðslu en nú gjörist í ymsum greinum, er snerta atvinnu 

þeirra, — búnaðinn, og að slíka fræðslu mætti veita í vetrarskólum. — 

Þess vegna virðist mjer fljótráðið, að ákveða skilyrðislaust, að leggja niður 

Hólaskóla, þó að hann ekki samsvari kröfum vorum, og það því fremur, sem 

ekki er sýnilegt, að það verði gjört nú þegar, nema með miklu fjártjóni. — 

Virðist mjer því sjálfsagt, að amtsráðið athugaði það sem rækilegast, hvort 

ekki væri tiltækilegt, að breyta skólanum þannig, að hann yrði eingöngu 

vetarskóli 

  

Eptir að þetta hefir verið skoðað rækilega og áætlun gjörð um kostnað. 

hefir það komið í ljós, að sú breyting, sem við væri unandi, myndi hafa
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aukinn kostnað í för með sjer, og óvíst að hlutaðeigandi sýslufjelög gætu 

fellt sig við hana, og vildu veita slíkum skóla það lið, sem þyrfti, og eins hitt, 

að hann yrði nægilega sóttur, sem þó er bvorttveggja skilyrði fyrir því, að 

hann komi að tilætluðum notum. Þar sem Hólaskóli ennfremur hefir lengi 

staðið undir umsjón sýslunefndanna Í amtinu, þá tel jeg sanngjarnt, að mál 

þetta sje borið undir þær, áður en því er ráðið til lykta. 

Fyrir því legg eg til: 

1. Að skólajörðin Hólar með húsum og meiru eða minna af búinu sje seld 

á leigu næsta ár, eptir nákvæmum samningi. 

2. Að amtsráðið feli forseta sínum að leggja fyrir allar sýslunefndir í amt- 

inu skýrsluágrip um hag skólans og ennfremur skýrslu um fyrirkomu- 

laz og kostnað við þær breytingar á Hólaskóla, sem það hefir rætt á 

þessum fundi, og leiti um þær álits þeirrac. 

Fyrri tillagan var samþykkt með 4 atkvæðum (amtsráðsmaður  Suðurþing- 

eyjarsýslu greiddi eigi atkvæði), en hin síðari var felld með 3 atkvæðum 
gegn 2. 

Þvínæst kom fram tillaga um hvern fjárstyrk hinn fyrirhugaði skóli 

þyrtti að hata framvegis, og var gjörð svohljóðandi áætlun um tekjur og 

gjöld skólans. 

Tekjur: 

1. Landssjóðsstyrkur. . . . 0... kr. 2500,00 

2, Búnaðarskólagjald „0. . . oe eee, — 870,00 

3. Leigur af jörð og búi 2... 0. 1080,00 

4. Úr jafnadarsjodi 2 2. — 2380,00   

kr. 6830,00 
Gjöld: 

1. Laun skólastjóra . . . . 2. 2. 0. 20... kr. 1200,00 

annars kennara . .. 0 800,00 

timakennara 2. 20. ke mm 100,00 Kr. 2100,00 

2. Endurskoðun og eptirlit . . . . . . 2. 0... 0. .— 150,00 

3. Brunabótagjaldð 2... 100,00 

4. Viðhald árlega 2 0 2.8. 200,00 

5. Hiti og ljós eee eee eee eee 400,00 
6. Oviss Utgjåld 2 200,00 
7. Nåmsstyrkur . . . eee eee eee 200,00 

8. Bækur og áböld BA 500,00 
9. Afborganir | landssjóð . . . . . . . 2. kr. 1200,00 

10. — aðrar . . . 2 0. 0... 00. 400,00 — 1600,00 

11. Husa og jarðabætur . . . 2 0. 1080,00 

kr. 6830,00 

Þessi tillaga var samþykkt með á atkvæðum gegn 2. 
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92 Þvínæst var samþykkt með 4 atkvæðum gegn einu (amtsráðsmanni 

Suðurþingeyjarsýslu) áð halda búnaðarskólanum áfram þannig, að þessi á- 

ætlun væri lögð til grundvallar. 

Því næst var hinn fvirhugaði skóli tekinn til umræðu, og var samkvæmt 

áætluninni ákveðið að veita úr jafnaðarsjóði 1902— 1963, til greiðslu á af- 

borgun og vöxturn fyrir skuldir þær, sem nú ávíla á skólastofnuninni og 

til þess að halda skólanum uppi 2880 kr. fyrir utan búnaðarskólasjaldið, en 

þar sem búast má við, að eigi þurfi nema í. kennara fyrsta veturinn, var 

ákveðið, að verja því fje, sem hinum er ætlað til launa, til þess að kaupa 

kennsluáhöld til skólans. 

Þetta var samþykkt með 4 atkvæðum. 

Amtsráðsmaður Suðurþingeyjarsýslu greiddi ekki atkvæði. 

Því næst var ákveðið, að kennararnir við hinn fyrirhugaða skóla skyldu 

auk áðurnefndra launa hafa ókeypis bústað í skólanum, og var forseta fal- 

ið að auglýsa þessar kennarastöður, sem svo er ætlazt til, að veittar verði 

á næsta amtsráðsfundi. 

Var þetta samþykkt með 4 atkvæðum (amtsráðsmaður Suðurþingeyjar- 

sýslu greiddi ekki atkvæði). 

Þvínæst var rætt um, að nauðsynlegt væri, að byggja jörðina Hóla ein- 

hverjum manni og var helzt ráð fyrir gert, að búfræðingur Flóvent Jóhanns- 

son á Akureyri tæki jörðina, búfje og allmikið af lausafje skóla búsins á leigu. 

Forseta var falið að leigja jörð, búfje og lausafje fyrir hönd amtsráðsins, og skyldi 

allt það, er hann gerði í því efni, vera jafngilt og amtsráðið hefði sert það. 

Svo var honum og falið að láta eptir atvikum sel: í það af lausafje búsins, sem 

skólastofnunin hefði eigi þörf á. 

Þvinæst var rætt um, að nauðsynlegt væri, að veita stúlkum í Norður- 

amtinu kennslu við skólann að sumrinu, til þess að læra meðferð mjólkur, 

smjörgerð og ostatilbúning. Ályktun um þetta efni var frestað, en forseta var 

falið að leita álits sýstunefn Í amtinu um þetta, og Jafnframt fól amtsráð- 

ið fulltrúum sínum, að hreyfa máli þessu á þúnaðarþinginn. 

19. Forseti lagði fram reglugjörð fyrir Ska um fjallskilo. fl. Amts- 

ráðið ræddi reglusjörðina oz staðfesti hana síðan Þannig, að hún öðlaðist 

gildi 1. sept. 1901. 

20. Forseti lagði fram breyting á fjallskilareglugjörð Húnavatnssýslu 21. júní 

1898. 

Amtsráðið ræddi breytingu þessa og staðfesti hana síðan þannig, að hún 

skyldi öðlast gildi 1. sept. þ. á. 

21. Forseti lagði fram Brjef frá sýslumanninum Í Skagaljardarsyslu frå 2, april 

b. å., åsamt brjefi frá kaupmönnum á Sauðárkróki, þar sem þeir spyrjast 

fyrir um það, hvort þeir gætu fengið fulla borgin fyrir sótthreinsun út- 

lendra húða, og fullar skaðabætur ef húðirnar skemmdust við sótthreinsun- 

ina. Amtsráðið ályktaði að fela búnaðart ingsmörnum sínum, að bera málið 

um sótthreinsun útlendra búða upp á búnaðarþingi Íslands, svo og útvega 
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upplýsingar um það hjá dýralækni M. Sinarssyni, hvort hætt sje við, að út- 

lendar húðir skemmist við að leggja Í klórkaltsuppleysingu (1—-12), eins og 

ar Í Danmörku hefir ráðið til (Stj.tíð. 1891, 

  

    
B, bls. 77 og 158). 
Amtsráðið fól fulltrúum sínum, að sækja til búnaðarþings Íslands um 500 kr. 

styrk á i : vstodvarinnar á Akureyri. 

Amtsráðið kaus í stjórnarnefnd sparisjóðs Norðuramtsins amtmann Pál 

Briem, og sem gagnskoðara sjóðsins verzlunarstjóra Jón Norðmann, báða 

til 2 

Forseti skýrði frá brjefaviðskiptum sínum við búnarfjelag Islands, og lagði 

fram brjef fjelagsstjórnarinnar. 

Amtsráðið samþykkti nýja fyrirmynd fyrir skýrslur um skoðanir á búpen- 

ingi og fóðurbirgðum hreppsbúa, og jafnframt var forseta falið, að láta 

prenta eyðublöð undir skýrslurnar og senda þær sýslumönnunum til útbýt- 

ingar. 

Var samin og samþykkt svohljóðandi áætlun um tekjur og gjöld jafnaðar- 

sjóðs Norðuramtsins 1902. 

   

     
   

Tekjur: 

Aætlaðar eptirstöðvar FR kr. 800 00 

Jafnaðarsjóðsgjald 2... 0. — 5500 00 

Samtals: Kr. 6300 00 

Gjöld: 

Til amtsráðsins 

Til mentamá 

kr. 500 00   

  

a. Kvennaskóla Eyfirðinga kr. 300 00 

b. Kvennaskóla Húnavatnssýslu  . . „ . — 300 09 

c. Bókasafns Norðuramtsins . . . . . . — 500 00 

d. Afborgun og vextir af láni til Hólaskóla „600 00 

e. Búnaðarskólagjald 0. 900 00 

f. Tillag til Hólaskóla . . 2... 800 00 4,400 00 

Til búnaðarfjelags Íslands 2 0. 400 00 

Vextir og afborgun af spítalaláni . , 0 0 0 em 200 00 

Til fjårskodana og fjárkláða „2 mm 200 00 

Til 6bvissra utgjalda 2 eee eee mm 600 00 

Samtals: Kr. 6,300 00 

   

  

ve
d 

21. Amtsráðið ákvað, að búnaðarkennslan á Hólum skyldi vera á sama tíma, 

sem að undanförnu, að öðru leyti en því, að hún skyldi lengd um hálfan 

mánuð, eptir að yfirstandandi fardagaár er liðið, þannig að bún byrjaði 15. 
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okt. ár hvert. Forseta var falið að gefa út auglýsingu um inntöku á 
skólann. 

Amtsráðið taldi mikilsvert, að prófastur Zophonías Halldórsson hjeldi á- 

fram að kenna lærisveinum skólans að gera skriflegar ritgerðir, og að taka 

þátt í umræðum um ýmisleg málefni, eins og að undanförnu, og fól forseta 

að fara þess á leit við hann. 

Amtsráðið beindi þeirri áskorun að amtsráðsmönnum Skagafjarðarsýslu og 

Eyjafjarðarsýslu, að reyna að fá því framgengt á alþingi, að strandferða- 

skipið Skálholt kæmi við á Hofsós í seinustu ferð sinni, báðar leiðir, vegna 

væntanlegra nemanda á Hólum. 

Amtsráðið taldi það mjög mikilsvert, að það gæti átt kost á sem beztum 

kennslukröftum, en þar sem hjer á landi er enginn kostur á, að leita sjer 

frekari búfræðisþekkingar, en á búnaðarskólunum, þá virðist því einsætt, 

að það þurfi að styðja að því, að menn fái styrk til þess, að leita sjer bú- 
fræðismentunar í útlöndum. Fyrir því felur það fulltrúum sínum, að bera 

það fram á búnaðarþinginu, að veitt verði nægilegt fjei þessu efni, og sjer- 

staklega vill amtsráðið mæla með því, að þeir Sigurður Sigurðsson frá 

Draflastöðum og búfræðingur Flóvent Jóhannsson á Akureyri, fengju styrk 

til búfræðisnáms í Danmörku og felur fulltrúum sínum að bera fram með- 

mæli þessu viðvíkjandi við stjórn búnaðarfjelags Íslands. 

Forseti lagði fram brjef til landshöfðingja, dagsett 16. nóv. f. á., viðvíkjandi 

fjárkláðanum, svo og ýms skjöl viðvíkjandi fjárkláðamálinu og skýrði frá 

framkvæmdum í Austuramtinu til útrýmingar fjárkiáðanum. 
' 

Amtsrådid athugadi målid, en i trausti til bess, ad målid verdi tekid fyr- 

"ir á næsta alþingi og fái þar heppileg úrslit, finnur amtsráðið ekki ástæðu 

til þess, að gera frekari ályktanir um málið, en það hefir gert á fundi sín- 

um í fyrra. 

Fleiri mál komu ekki til umræðu. 

Fundarbók lesin upp og samþykkt 11. juni. 

Fundi slitið. 

Páll Briem. Arni Jónsson. Olatur Briem. 

Björn Sigfússon. Stefán Stefánsson. 

Skrifstofu Norðuramtsins. 

Akureyri, 12. júní 1901. 

Páll Briem.
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Skýrsla 

um aðalfund amtsráðs Austaramtsins 15.— 18. júlí 1901. 

Ár 1901 mánudaginn hinn 15. júlí var aðalfundur amtsráðs Austuramts- 

ins settur og haldinn á Eiðum af amtmanni Páli Briem, aðalamtsráðsmanni 

Austurskaptafellssýslu Þorgriími hjeraðslækni Þórðarsvni á Borgum, varaamtráðs- 

manni Suðurmúlasýslu kaupmanni Friðrik Möller á Eskifirði, aðalamtsráðsmanni 

Norðurmúlasýslu síra Einar Þórðarsyni á Hofteigi, og aðalamtsráðsmanni Norð- 

urþingeyjarsýslu hreppstjóra Árna, Kristjánssyni á Lóni. 

Á fundinum voru þessi mál tekin til umræðu: 

l. Skýrði forseti frá, að kosnir hetðu verið til amtsráðsins um 6 ára tímabil: 

a, Í Norðurmúlasýslu sem aðalamtsráðsmaður síra Einar Þórðarson á Hof- 

teigi og varaamtsráðsmaður Jón hreppstjóri Jónsson á Vopnafirði. 

b. Í Norðurþingeyjarsýslu, sem aðalamtsráðsmaður Árni hreppstjóri Kristjáns- 

son á Lóni, og varaamtsráðsmaður Friðrik borgari Guðmundsson í Þórs- 

höfn; voru kosningar þessar samþykk tar af amtsráðsmönnum. 

2. Forseti lagði fram reikninga yfir tekjur og gjöld eptirfylgjandi sjóða 1900 

með fylgiskjölum. 

a. Jafnaðarsjóðs Ausfuramtsins. 

b. Búnaðarsjóðs —— 

c. Búnaðarskólasjóðs Austuramtsins 

d. Gjafasjóðs Guttorms próf. Þorsteinssonar. 
e. Gjafasjóðs Pjeturs sýslum. Þorsteinssonar. 

Amtsráðsmennirnir skiptu reikningum þessum með sjer til endurskoð- 

unar. 

3. Forseti lagði fram alla sýslusjóðsreikninga og sýsluvegasjóðsreikninga 1900 
úr öllum sýslum amtsins. 

Amtsráðsmönnum Norðurþingeyjarsýslu og Norðurmúlasýslu var falið að 

rannsaka reikningana úr Buðurmúlasýslu og Austurskaptafellssýslu, en amts- 

ráðsmönnum Suðurmúlasýslu og Austurskaptatellssýslu var falið að rannsaka 

hina reikningana. 

4. Amtsráðið samþykkti nýja fyrirmynd fyrir skýrslum um skoðun á búpen- 

ingi og fóðurbirgðum  hreppsbúa, og jafnframt var forseta falið að láta 

prenta eyðublöð undir skýrslurnar og senda þau sýslumönnum til útbýt- 

ingar. 

5. Forseti lagði fram skýrslu um hag alþýðustyrktarsjóða í Austurskaptafells- 

sýslu 1900 og reikning um alþýðustyrktarsjóði Norðurþingeyjarsýslu. Það 

þótti athugavert, að í reikningi Norðurþingeyjarsýslu voru ekki taldar eptir- 

stöðvar frá f. á., eins og þó á að vera. Skýrslur um hag styrktarsjóða í 

hinum sýslunum voru eigi komnar, og fól amtsráðið því forseta að heimta 

þær. Jafnframt var lagt fram brjef frá sýslumanninum í Austurskaptafells- 

sýslu, dags. 13. maí þ. á, þar sem bann framber þá ósk sýslunefndarinnar 
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þar, að amtsráðið láti prenta eyðublöð undir hina årlegu reikninga sjodanna 

og um hinar árlegu skýrslur hreppsnefndanna um gjaldskyldu til þeirra. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Suðurmúlasýslu, dags. 18. maí þ. á., þar 

sem hann skýrir frá því, að sýslunefndin þar hafi á síðasta aðalfundi á- 

lyktað að neita því, að amtsráð Austuramtsins tæki að sjer yfirstjórn búnað- 

arskólans á Eiðum. Amtsráðið finnur því ekki ástæðu til að taka málið fyr- 

ir, og felur forseta að skýra sýslunefnd Norðurmúlasýslu frá þessu. 

Framlagt var brjef frá sýslumanni Suðurmúlasýslu, dags. 18. mai þ. á., þar 

sem hanu óskar þess fyrir hönd sýslunetndarinnar þar, að amtsráðið sam- + 

    

  

þykki að teknir verði í sýsluvegatölu: 

1. Vegurinn frá svonefndum Bléðbrekkurm að Nesi í Norðfirði. 

2. Vegurinn í Vallahreppi, frá Gilsá um Hallormsstað út Skóga yfir háls- 
inn hjá Víkingsstöðum og þaðan yfir þjóðveginn á Austur. Völlum, og að 

aðrir verði eigi sýsluvegir í Vallahreppi. 

Amtsráðið samþykkti þetta. 

Framlagt var brjef sýslumannsins í Norðurmúlasýslu, dags. 10. maí þ. á., 

þar sem hann óskar þess fyrir hönd sýslunefndarinnar þar, að amtráðið vilji 

skipta Vopnafjarðarhreppi í tvö vfirsetukvennaumdæmi, þannig, að annað 

umdæmið nái yfir Selárdal með Strönd og , Vestvrárdal með Norðurskálanesi, 

en hitt nái yfir Hofsárdal og hina hluta breppsins.  Amtsráðið ákvað að 

taka þessa ósk til greina, og fól forseta sínum að gefa út auglýsingu um 

yfirsetukvennaumdæmin. 

  

   

    

Framlagt var brjef hjeraðslæknis Jóns Jónssonar á Vopnafirði, dags. 5. þ. m., 

ásamt skýrslu um bólusetningar sauðfjár, — Amtsráðið samþykkti að veita 

hjeraðslækni Jóni Jónssyni á Vopnafirði 100 kr. fyrir útvegun á bóluefni og 

úthlutun á bví í Norðurpinz. we eyjars sýs u, Norðurmúlasýslu og norðurhluta Suð- 

urmúlasýslu, og hjeraðslækni Ólafi Thorlacius á Búlandsnesi 50 kr. fyrir út- 

vegun á bóluefni og úthlutun á því í Austurskaptafellssýslu og suðurhluta 

Suðurmúlasýslu. Jafnframt var fulltrúum amtsráðsins á búnaðarþingi Íslands 

falið að sækja um að fá veittar 150 kr. hjá Búnaðarfjelagi Íslands og hreifa 

því á búnaðarþinginu, að fjelagið taki að sjer að sjá mönnum fyrir bóluefni 

um allt land. 

  

Forseti skýrði frá brjefaviðskiptum sínum við stjórn Búnaðarfjelags Íslands, 

en amtsráðið fann ekki ástæðu til þess að gjöra að svo stöddu frekari á- 

lyktanir viðvíkjandi búnaðarmálum, en það hetir gjört á síðasta fundi 

Fram voru lagðar og upplesnar sýslufundargjörðir: 

a, úr Norðurmúlasýslu 17,—19. april 1901. 

b, — Suðurmúlasýslu 20.,—23. april 1901. 

c, — Nordurpingeyarsyslu 1.—3. april 1901. 

d, — Austurskaptafellssyslu 26.—27. april 1901. 
Við fundargjörðir Norðurmúlasýslu þótti athugavert, ad syslunefndin 

hafði leyft hreppsnefndinni í Vopnafjarðarhreppi að taka 10,000 kr. lán til
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þess að koma á fót >bústofnsleigusjóði< í hreppnum, en bar sem amtsrådinu 

þótti vafasamt, hvort sýslunefndin hefði heimild til að leyfa slíka lántöku, 

þá fól það forseta að heimta upplýsingar um það, hvernig þessum væntan- 

lega sjóði sje háttað. 

Við hinar fundargjörðirnar þótti ekkert athugavert. 

Amtráðsmennirnir lögðu fram reikninga amtsins. Jafnaðarsjóðsreikningurinn 

rar samþykktur með bessum athugasemdum: 

1. Á fylgiskjali 21 er reikningur frá Stefáni Sigurðssyni í Ærlækjarseli að 

upphæð 184 kr. 50 a., en kvittun hans á fylgiskjali 21 telur borgaðar 

kr. 134,75. Mismuninn, 25 a, ber að endurgjalda jafnaðarsjóði. 

2. Á fylgiskjali 69, sem er reikningur vfir ferðakostnað Jóns læknis Jóns- 

sonar á Vopnafirði, er 17. sept. oftalið fylgdarmannskaup á 6 kr. og 3 

hestlán á 12 kr, sömul. 5. nóv. fylgdarmannskaup á 16 kr. Upphæðina, 

alls kr. 34,00, ber að endurgjalda jafnaðarsjóði 
Hinir reikningarnir, sem nefndir eru í tölnl. 2, voru samþykktir at- 

hugasemdalaust. 

  

Amtsráðinu höfðu borizt fregnir um að stjórnin hefði lagt AN alþingi frum- 

varp til laga um fjárkláðann og hafði amtsráðið tyrir sjer frumvarp þetta til 

athugunar. Amtsráðið hefir fyrirfarandi varið miklu fje (10- 0 þús. krónum) 
2 

til útrýmingar fjárkláðanum, og eptir reynslu, sem bad I hefir fangið, eru á. 

kvæði frumvarpsins mjög hagfelld. Amtsráðið leyfir sjer því að beina þeirri 

áskorun að öllum alþingismönnum í Austuramtinu að styðja frumvarpið ept- 

ir megni, og, ef mönnum ber eitthvað á millí, að styðja að samkomulagisvo 

að málið geti fengið sem heppilegastan framgang á þessu þingi. 

Forseti skýrði frá ráðstöfunum til útrýmingar fjárkláðanum í Austuramtinu, 

Í fyrra sumar voru pöntuð baðlyf, en, þegar til kom, reyndust þau oflitil og 

varð því að kaupa baðlyf bæði á Þórshöfn og Vopnafirði. Síðan fóru fram 

tvennar baðanir á sauðfje síðastliðið haust á öllu svæðinu milli Jökulsánna, 

það kom þegar í ljó að ýmsir hreppstjórar og aðstoðarmenn voru eigi 

tullkomlega vaxnir starfi < s að böðun fór því ekki fram samkvæmt rjettum 

reglum, sjerstaklega virðis o, sem menn hafi almennt ekki haldið sauðfje 

niðri í baðleginum nægilega lengi Þessvegna hefir fjárkláði komið fyrir 

eptir baðanirnar og varð því nauðsynlegt að baða sauðfje í Fjallahreppi, 

ýmsum bæjum í Vopnafjarðarhreppi og víðar, en þar sem er 

  

   

  

n baðlyf voru 

til, þótti forseta nauðsynlegt að kaupa baðlyf, er síðan var útbýtt milli 

manna, en nokkuð er þó eptir af baðlyfjum þes sum. Forseti lagði fram mörg 

' fjárkláðans og bar undir samþykki 

l þessi, 1 æddi mál- å 

  

skjöl og skýrslur viðvíkjandi útrýr 
  amtsráðsins kaup á baðlyfjunum. Amtsr 

ið og samþykkti að andvirði ba 

Forseti lagði fram: 

a. Bónarbrjef frá nokkrum bændum 

áðið athugaði skjö 

Vfanna mætti greiðast af      

Í. m, um að 

  

tá borgaðar 64 kr. fyrir flutning á yfir 

b. Bónarbrjef frá Jóni Árnasyni á Ásmu ida rstöðum, dags. 14. jan. Þ. á > 
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um ad få borgadar 83 kr. fyrir flutning á baðlyfjum frá Þórshöfn síðast- 

liðið haust. 

c. Bónarbrjef frá Stefáni Sigurðssyni trá Ærlækjarseli um að fá borgaðar 
af jafnaðarsjóði 33 kr. 75 a. fyrir baðlyf, 9 kr. fyrir umsjón með böðun 
á Sigurðarstöðum og TO kr. fyrir flutning bænda í nágrenni við hann á 
baðlyfjum frá Húsavík. 

Amtsráðið ræddi þetta og samþykkti að borga áðurnefndar kr. 33,75 
fyrir baðlyf og 9 kr. fyrir umsjón. Svo samþykkti það og með 4 atkv. gegn 
1, að greiða helming af kostnaðinum við flutning baðlvfjanna með því að því 
þótti eptir atvikum sanngjarnt, að hlutaðeizgendur fengi þetta borgað, þótt 
amtsráðið annars eigi borgi slíkan kostnað. 

Forseti lagði fram brjef frá nokkrum bændum í Þistilfirði, dags. 11. febrúar 
1901, þar sem þeir fóru fram á, að fá borguð baðlyf, er þeir notuðu vorið 
1900. Amtsráðið samþykkti eptir atvikum að greiða andvirði I Hanns 

forseti lagdi fram brjef syslumannsins i Norðurmúlasýslu, dags. 3. f. , bar 
sem hann óskar að fá greiddar 210 kr., sem toll af 600 pd. af sóbali er 
amtsráðið fjekk til fjárkláðalækningar haustið 1898. og skýrði hann jafn- 
framt frá því, að hann hefði greitt þessa upphæð úr jafnaðarsjóði.  Amts- 
ráðinu virtist full sanngirni mæla með því, að það fengi veittar 210 kr. af 
landssjóði, með því að tóbakið var eingöngu notað til fjárkláðalækninga og 
fól því forseta að sækja til alþingis um að jafnaðarsjóði Austuramtins verði 
veittar 210 kr, fyrir það að greidd hefir verið jöfn upphæð í landssjóð, sem 
tollur af tóbaksbaðlyfjum. 

Amtsráðið tók fjárkláðamálið til umræðu í heild sinni, og lætur það í ljósi, 
að það eptir upplýsingum þeim, er fyrir lágu, verði að álita, að fjárkláðinn 
hafi síðastliðið vor verið miklum mun minni á svæðinu milli Jökulsánna, en 
fyrirfarandi vor, og að haun muni hafa verið útrýmdur í þeim hreppum, 
sem ekkert bar á honum við rúning. uptir atvikum verður amtsráðið að 
álíta, að nú sje svo komið, að eigi sje rjett að banna fjárflutning yfir Jökulsá 
á Brú og felur forseta því að tella bannið úr gildi, en aptur á móti álítur 
amtsráðið, að ákvæðin um bann gegn fjárflutningi yfir Jökulsá í Axarfirði 
verði að standa í fullu gildi, ennfremur álítur það nauðsynlegt, að nákvæm- 
ar skoðanir verði gjörðar á öllu útflutningsfje eins og að undanförnu, og að 
skoðanir verði gjörðar á öllu sauðfje næsta haust á svæðinu milli Jökulsár 
á Fjöllum og í Axarfirði (Stórár) og Lagarfljóts, fyrst í rjettum og svo um 
það leyti, er hinar lögskipuðu búfjárskoðanir fara fram, og næsta vor um 
rúning. 

Ef nokkursstaðar ber á fjárkláða, væntir amtsráðið þess, að fjárkláða- 
lögunum verði stranglega framfylgt, og til þess að fjárbaðanirnar geti geng- 
ið greiðar, vill amtsráðið verja baðlyfjum þeim, sem það á óeytt, þannig að 
þeir, sem eiga að baða, geti fengið þau ókeypis, meðan þau endast, en að 

öðru leyti væntir amtsráðið, að lagafrumvarp það um fjárkláðann, sem stjórn- 
in hefir lagt fyrir alþingi, verði samþykkt og að það verði staðfest svo tím- 
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anlega, að, ef fjárbaðanir þurfa að fara fram á svæðinu milli Jökulsár á 

Fjöllum og Lagarfljóts, þá geti fjáreigendur fengið ókeypis baðlyf samkvæmt 

hinum nýju lögum, þegar eptir miðjan vetur. Þar sem það því er mjög á- 

ríðandi, að fjárkláðanum verði alveg útrýmt næsta vetur á áðurnefndu svæði, 
ef hann skyldi koma þar fyrir aptur, þá felur amtsráðið forseta sínum að 

fara þess á leit við landshöfðingja, að hann vildi mæla með því við stjórn- 

ina, að hin væntanlegu nýju lög um fjárkláðann verði staðfest sem fyrst 

eptir þinglok í sumar. 

Amtsráðið ákveður að fela forseta sínum að framfylgja sömu ráðstöfunum 

gegn fjárkláðanum í Keldunesshreppi vestan Jökulsár (Stórár), eins og fram 

fylgt verður í Norðuramtinu. 

Framlagt var brjef frá Kristjáni bónda Sigurðssyni á Grímsstöðum, dags. 11. 

þ. m., bar sem hann óskar að færður verði niður reikningur aðstoðarmanna 

hreppstjórans í hreppnum, er amtmaður hafði skipað utanhrepps. Amtsråd- 

ið vísaði þessu máli frá sjer, með því að það heyrir ekki undir verksvið 

þess að setja niður slíka reikninga. 

Forseti lagði fram bónarbrjef frá stjórn kvennaskóla Eyfirðinga frá 5. t. m. 

um venjulegan styrk til kvennaskóla þessa úr jafnaðarsjóði og brjef frá 
sýslumanninum í Húnavatnssýslu um 100 kr. styrk til kvennaskólans í 

Húnavatnssýslu. Ennfremur voru lagðar fram skýrslur um skóla þessa síð- 

astliðið skólaár.  Amtsráðið veitti s<ólum þessum 100 kr. hvorum fyrir sig. 

Framlagðir voru reikningar búnaðarskólans á Eiðum bæði yfir tekjur og 

gjöld búnaðarskólans 1900--1901, og jafnaðarreikningur skólabúsins 6. júní 
1901 ásamt skýrslu um skólann. 

Amtsráðið athugaði reikninga þessa og úrskurðaði þá. 

Framlagður var reikningur bókasafns Austnramtsins 1900 með tylgiskjölum. 

Amtsráðsmennirnir endurskoðuðu reikning þenna, og var hann samþykktur 

með þessari athugasemd: 

Í gjaldalið 2 er talið til útgjalda kr. 65,0í fyrir bókband, en í fylgi- 

skjalinu 2 er reikningur fyrir þessu, en hann er allsendis ósundurliðaður og 

ókvittaður og ber því að senda sundurliðaðan og kvittaðan reikning fyrir 

þessum kr. 65,07. 

Framlagðir voru sýsluvegasjóðsreikningarnir endurskoðaðir af hlutaðeigandi 

amtsráðsmönnum og voru þeir úrskurðaðir á þessa leið: 

a, Við sýsluvegasjóðsreikning Norðurmúlasýslu þótti ekkert athugavert. 

b, Við sýsluvegasjóðsreikning Norðurþingevjarsýslu þótti athugavert: 

1. Ýmsar skýrslur um verkfæra karlmenn voru gjörðar fyrir lok ársins 

1899, í stað þess að þær áttu að vera gjörðar í marzmánuði 1900. 

2. Í fylgiskjölum við gjaldaliði um útborganir til sýsluvega eru aðeins 

kvittanir fyrir útborgun til vegagjörðanna, en skýrslur eða reikningar 

fyrir vegagjörðunum eru ekki látnir fylgja reikningunum.  Eptirleiðis 

ber að gæta þess, að láta skýrslur eða reikninga um vegagjörðir 

fylgja reikningunum. 

1901 

93



1901 

93 

26. 

174 

c, Við sýsluvegasjóðsreikning Austurskaptafellssýsla þótti athugavert, að í 

fylgiskjali 28 er ofreiknuð borgun fyrir lán á vagni um 10 kr. er ber 

að endurborga. 

d, Við sýsluvegasjóðsreikning Suðurmúlasýslu þótti athugavert: 

1. Skýrslur vantar frá nokkrum verkstjóram um það, í hverju sumar 

vegagjörðir eru fólgnar. Eptirleiðis ber að gæta þess að verkstjór- 

ar skýri frá slíku. 

2. Svör reikningshaldara til athugasemda endurskoðanda vanta og ber 

eptirleiðis að senda þau með reikningunum. 

Framlagðir voru sýslusjóðsreiknarnir endurskoðaðir af hlutaðeigandi amts- 

ráðsmönnum og voru þeir úrskurðaðir á þessa leið; 

a, Við sýslusjóðsreikning Norðurþingeyjarsýslu þótti athugavert, að fylgi- 

skjöl 16—20 með gjaldalið 6 voru aðeins kvittanir fyrir útborgunum til 

hundalækninga, án þess að skýrt sje frá tölu hundanna eða hvenær 

lækningar hafi átt sjer stað. Eptirleiðis ber að gæta þess. 

b, Við sýslusjóðsreikning Anusturskaptafellssýslu þótti athugavert, að Í fylgi- 

skjali 10 með gjaldalið 6 voru aðeins kvittanir fyrir útborgunum til 

hundalækninga, en eigi var skýrt frá, hvenær hundalækningarnar hafa 

átt sjer stað, og ber að gæta þess síðar. 

c, Við sýslusjóðsreikning Norðurmúlasýslu þótti athugavert: 

1. Í fylgiskjali 4 er talinn kostnaður við sýslunefndina að upphæð 167 

kr., er ber að endurgjalda, en eptir atvikum má, eins og að undan- 

förnu, verja 100 kr. fyrir átroðning við fundarhaldið. 

2. Í fylgiskjali 60 er talinn kostnaður víð sótthreinsun kr. 50,94, en þar 

sem reikningurinn um þetta er ósundurliðaður, ber að senda nýjan 

sundurliðaðan reikning fyrir þessari upphæð. 

d, Við sýslusjóðsreikning Suðurmúlasýslu þótti athugavert: 

1. Verzlunarstjórar kvitta fyrir yfirsetakvennalaunum í 4 umdæmum 

(fskj. 6, 7, 16 og 17), án þess að hafa umboð til þess. Ef laun þessi 

hafa verið greidd með innskript, þá má slíkt eigi eiga sjer stað. 

2. Í Norðfjarðarhreppi hefir verið ofborgað fyrir hundalækningar 16 a. 

(fskj. 30), er ber að endurgjalda 

3. Samkvæmt fskj. 64 hefir verið greitt úr sýslusjóði fyrir birting aug: 

lýsinga og sýslufundargjörða kr. 75,70, en sundurliðaðan reikning um 

þetta vantar og ber að útvega hann og senda. 

4. Amtsráðið telur æskilegt, að skrá yfir vegabótaverktæri sýslunnar 

verði eptirleiðis látin fylgja eignarskýrslanni. 

5. Svör reikningshaldara til athugasemda endurskoðanda vantar og ber 

eptirleiðis að senda þan með reikningunum. 

Amtsráðinu hafði hvorki borizt beiðni um styrk frá spitalanum á Seyðisfirði, 

nje skýrsla um hann. Þar sem stofnun þessi er styrkt úr amtsjóði, fól 

amtsráðið forseta sínum að heimta skýrslur um spítalann og eptirrit af 

reikningum hans. 
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27. Var samin og samþykkt svohljóðandi 93 

Aætlun 

um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Austuramtsins árið 1902. 

Tekjur: 

Jafnaðarsjóðsgjald rr kr. 6000 00 

Gjöld: 

1. Kostnaður við amtsráðið . . . . . . . kr, 1000 00 

Til menntamála: 
„ Til bókasafns Austuramtsins . . . . . kr. 500 00 

,„ Til kvennaskóla í Hunavatnssysta . 0... —— 100 00 

c. Til k vennaskóla Eyfirðinga . „0. — 100 00 

d. Til bóka- og áhaldakaupa Eiðaskóla . „oo. — 100 00 

e. Til Eiðaskólans . . . . 0. 0.00, 7 300 00 … 1100 00 

Til spítala á Seyðisfirði... 0... 0... 800 00 

bólusetningar sauðfjár 2 2 20... 0... 0... 150 00 

  

  d   

æ
g
 

| | 

— bunadarfjelags Islands . „00... 0... 0... 200 00 

6. — tåtrymingar fjårklådanum . . . 2. 0. 2. 0. 0... — 2800 00 

T, — leikfimisfjelags Eskifjarðar 2 2 2 eee er 50 00 

= óvissra útgjalda . . . . . 0. 400 00 

kr. 6000 00 

Fleiri mál komu eigi til umræðu, fundarbók upplesin og samþykkt, 

en síðan var fundi slitið 18. júlí 1901. 

Páll Briem, Einar Þórðarson, Árni Kristjánsson, 

Þorgr. Þórðarson, Friðris Möller 

Skrifstofu Austuramtsins. 

Akureyri, 25. júli 1901. 

Páll Briem. 

Reikningur 94 

yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suðuramtsins 1900. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1899. 

a. Í Landsbankanum  ... kr. 5 óð 

Flyt: kr. 8 83
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Flutt: kr. 5 53 

b. Í peningum. . ..........0., — 309 54 

Jafnaðarsjóðsgjald 

Vextir af bankainnlögum 51/42 1900 

Endurborgað bráðabirgðatillag til Hvanneyrarskóla, ans sbr. jafn- 

aðarsjóðsreikninginn 1899. Útgl. 8). 

Endurgreidd fyrirframborgun frå 1899 , 

Gjöld: 

Kostnaður við amtsráðið . 

Ferðakostnaður amtmanns í umsjónarferð 

Kostnaður samkvæmt lögum 2. okt. 1891, um skipun dýralækna 
á Íslandi FR 

6. afborgun upp í og vextir af láni til Ölfusárbrúarinnar 

Tillag til Hvanneyrarskólans fyrir skólaárið 1900—-1901 samkv. 
1. gr. laga 4. júní 1898, um breyting á gjaldheimtum til amt- 
sjóða og sýslusjóða . 

Tillag til Hvanneyrarskólans fy rir skólaárið 1900 —1901 samkv. 

ályktun amtsráðsíns á fundi þess 23.—26. júní 1899 

Menntamál. Styrkur til kvennaskólans í Reykjavík 

Ýmisleg útgjöld . …. 
Eptirstöð var við árslok 1900: 

a. Í Landsbankanum . . . .. kr. 1679 06 
b. Í peningum „2. 31 01 

kr. 315 07 

— 5100 00 

— 5488 

— 1000 00 

— 2 00 

kr. 7071 95 

kr. 554 00 

— 6300 

— 45 00 

— 482 63 

— 840 00 

— 3000 00 
—- 100 00 

— 277 25 

— 1710 07 

kr. 7071 95 

8uduramtid, Reykjavík, 12. jan. 1901. 

J. Havsteen. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Vesturamtsins 1900. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar við árslok 1899: 
a. Í Landsbankanum . kr. 1167 77 
b. Í peningum …… .……. — 127 98 

Cc. Óendurgoldin fyrirframborgun (vogreksauglýsing ) —- 12 60 

Jafnaðarsjóðsejald 

3. 4. atborgun (600 kr.) upp í og vextir frá !/10 1900 til 39/5 1901 

Flyt: 

kr. 1908 35 

2700 00 

kr. 4606 35
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I. Sjédur frå f. å. 
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Fjutt: 

(480 kr.) af láni skólastjóra Torfa Bjarnasonar í Ólafsdal frá 

kr. 4608 35 

14. nóv. 1896 0. — 1080 00 

Lán úr bankanum (30. júlí 1900) handa skólastjóra Torfa 
Bjarnasyni í Ólafsdal . — 5000 00 

Vextir af bankainnlögum 51/12 1900 . 49 26 

Til jafnadar færist gjaldlidur 11 — 15 00 

Gjöld: 

Kostnaður við amtsráðið . …… . 

Kostnaður samkvæmt lögum 2. okt. 1891, um skipun dýralækna 

kr. 825 00 

á Íslandi Le eee eee . — 193 60 
Til amtsbókasafnsins í Stykkishólmi a . — 400 00 

6. og síðasta afborgun upp í bankalánið frá ?8/6 795 — 500 00 

4. afborgun (600 kr.) u í og vextir frá 1/10 1900 til 59/5 1901 ( ! ! 

(480 kr.) af láni skólastjóra Torfa Bjarnasonar í Ólafsdal frå 

14. nóv. 1896 . 0. — 1080 00 

Lán úr bankanum til skólastjóra Torta Bjarnasonar í Ólafsdal 

30/g 1900 A HA „ -- 5000 00 

Vextir af þessu láni frá 30/ 1900 til 30/4 1900 — 50 85 

Vextir af þessu láni frá !/10 1900 til 39/9 1901 . — 250 00 

Lagt til búnaðarskólans í Ólafsdal samkvæmt 1. gr. laga 4. júní 

1898 um breyting á gjaldheimtu til amtsjóða og sýslusjóða . — 638 77. 

Ýmisleg utgjåld. . ..... .— 97 35 

Fyrirframborgun (vogreksauglysing) . — 15 00 

Eptirstöðvar við árslok 1900: 

a. Óendurgoldnar fyrirframborganir =. . kr. 27 60 

b. Í Landsbankanum . . .. 0. — 1587 03 

c. I peningum „0 8741 kr. 1702 04 

Vesturamtið. Reykjavik, 16. jan. 1901. 

J. Havsteen. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Norðuramtsins 1900. 

Tekjur: 

"kr. 10752 61 

…, ,. kr. 1112 21 
Flyt: kr. 1112 21 

1901 

95



1901 178 

96 Flutt: kr. 
II. Jafnaðarsjóðsgjald úr sýslunum: 

a. Húnavatnssýslu kr. 984 91 

b. Skagafjarðarsýslu . 2... — 991 01 

e. Eyjafjarðarsýslu. . . . . 0. — 1040 95 

d. Suðurþingeyjarsýslu 2. — 318 

III. Lán úr landssjóði til Hólaskóla . 

Gjöld: 

I. Kostnaður við amtsráðið. 

Il. Kostnaður við embættisskoðunarferð 

III. Til menntamála: 

kr 

a. Kvennaskólans á Ytri Ey . . . . . . . . kr, 300 00 

b. Kvennaskóla Eyfirðinga. . . . . . . . . — 300 00 

c. Bókasafns Norðuramtsins . . . . . . . . — 500 00. 

IV. Til búnaðarskóians á Hólum 
V. — búnaðarfjelags Íslands NN = 

VI. — útrýmingar fjárkláða og fyrir fjárskoðanir RA — 

VII. Afborgun og vextir af spitalalåni . .......& — 
VIII. Ymislegur kostuadur 

IX. I peningum 

Skrifstofu Norðuramtsins. Akureyri, 28. febr. 1901. 

Páll Briem. 

97 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Austuramtsins 1900. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá f. á. . . . . . kr 
2. Jafnaðarsjóðsgjald: 

a. úr Norðurþingeyjarsýslu . . . kr. 480 08 

b. — Norðurmúlasýslu . . . 2 or 1286 81 

c. — Sudurmulasyslu . . . — 1362 90 

d. — Austurskaptafellssýslu . . — 310 21 

3. Lán úr landssjóði . . . . . . . — 

1112 21 

3800 00 
1000 00 

5912 21 

522 00 

45 00 

1100 00 
2213 00 

400 00 

322 00 

204 00 

35 17 
1071 04 

5912 21 
  

1683 89 

3500 00 

6000 00 

Samtals: kr. "11183 89
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Gjöld: 97 

1. Kostnaður við amtsráðið . . . . . . .… kr. 1006 60 

2. Til menntamåla: 
a. til kvennaskóla Eyfirðinga . . .… kr, 100 00 

b. — —— å Ytri Ey . . .…— 100 00 

c. — Eidaskåla . . . . . RE 400 00 

d. — Hússtjórnarskólans í Reykjavík — 150 00 
e. — Bókasafns Austuramtsins . . „ 500 00. 1250 00 

3. Kostnaður við fjárkláða =. . . . . . FE — 6319 18 

4. Til spitalans å Seydisfirdi . . . . . . HE 300 00 
5. Til Bunadarfjelags Islands . . . . . mm 200 00 

6. Fyrir embættisskoðunarferð . 153 00 

7. Vextir og afborgun af láni amtsins . . . . oo 544 00 

8. Styrkur til bólusetningar sauðfjár . . - . 200 111 10 

9. Ymislegur kostnadur . . . . . . . orm 51 35 

0. Í peningum . . . . . . . — 1248 66 

Samtals: kr. 11183 89 

Skrifstofu Austuramtsins, Akureyri, 1. marz 1901. 

Páll Briem. 

Reikningur 98 

yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Vesturamtsins 1900. 

  

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar frá fyrra ári: 

a. Innritunarskirteini Litr. A. Fol. 88. . . kr. 1500 00 

b. Veðskuldir einstakra manna . . . .„ — 10255 00 

Cc. Ogoldnir vextir frå 1899 . . . om 8 00 

d. Í landsbankanum . . . . LL — 115 62 

e. Í peningum . . . . . . — 314 Tåkr, 12193 27 

2. Innritunarskírteinum breytt i 3%0 óuppsegjanleg 

konungleg skuldabrjef, og þau seld . . . — 1424 33 

3. Vextir: 
a Af veðskuldum til "/s. 1900 . . . kr, 405 53 
b. Vextir frá 1899 . . . . . . — 8 00 

Flyt: kr. 413 53kr. 13617 60
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98 Fluttar: kr. 413 53kr, 13617 60 
c. Dagvextir af endurborguðum lánum  . a 18 57 
d. Af bankainnlågum 31/12 1900 . . . — 48 32 480 42 

4. Endurborgud lån . . . . — 1125 00 
5. Landssjóðsstyrkur fyrir 1900 til Ol lafsda alsskólans . . . — 2500 00 
6. Til jafnadar vid gjaldlid 2 . . . . . . .=- 2000 00 
7. Til jafnadar vid gjaldlid 3 . . . . . . — 900 00 

Samtals: kr. 20623 12 

Gjöld: 

1. Borgað til ÓOlafsdalsskólans: 

a. Landssjóðsstyrkur fyrir 1900 . „ kr. 2500 00 

b. Styrkur úr sjóðnum . . . .…— 200 "00k, 2700 00 

2. Keypt skuldabrjef, 6 að tölu, af Búnaða trskólasjóði Suðuramtsins — 2000 00 
3. Lánað út á árinu . . . . . . . . sr 900 00 
4. Til jafnaðar við tekjulið 1. a. . . . . . . — 1500 00 
5. Til jafnadar vid tekjulid 1. c. . . . . . . …— 8 00 
6. Til jafnadar vid tekjulid 4. , . . . . . a 1125 00 
1. Eptirstöðvar við árslok 1900: 

a. Veðskuldabrjef einstakra manna . " kr. 12030 00 
b. Í landsbankanum 31. des. 1900 . . .— 138 27 
c. Í peningum . . , . . or 221 85. 12390 12 

Samtals: 30823 72 

Vesturamtid, Reykjavik, 23, januar 1901, 

J. Havsteen. 

99 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Búnaðarsjóðs Norduramtsins 1900. 

Tekjur: 

1. Sjóður 1. jan. 1900: 

a. Í uppsegjanlegum kgl. skuldabrjeftum . . kr. 594 66 

b. Innritunarskírteini A. fol. 98. . or 400 00 
c. Í skuldabrjefum einstakra manna . . — 2050 00kr .— 3044 66 

Flyt: kr. 3044 66
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Vextir: 
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a. Af konunglegum skuldabrjefum 

b. Af innritunarskirteini 

c. Af skuldabrjefum einstakra 

d. Af inneign í sparisjóði 

Endurborguð lán á árinu 

Seld skuldabrjef og innritunarskirteini 

Til jafnaðar við gjaldliði 2. og 3. 

Skuld við reikningshaldara 

Gjöld: 

Styrkur til búnaðarskólans á Hólum 

Lánað gegn fasteignarveði 

" Lagt í sparisjóð Norðuramtsins 

Til jafnaðar við tekjuliði 3. 

Sjóður til næsta árs: 

og 4. 

a, Í skuldabrjefum einstakra manna 

b. Í sparisjóði Norðuramtsins 

Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri, 5. jan. 1901. 

Páll Briem. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Búnaðarsjóðs Austuramtsins 1900. 

Sjóður frá f. á.: 

Tekjur: 

a. Í konungl. skuldabrjefum . 

b. Í skuldabrjefum einstakra 

c. Í sparisjóði Norðuramtsins 

Vextir: 

a. Af konungl. skuldabrjefum 

b. Af skuldabrjefum einstakra 

c. Af inneign Í sparisjóði 

Flyt: 
  

Fluttar: kr. 3044 66 

23 79 
14 00 
82 75 

„2470. 145 24 
— 800 00 
— 994 66 
— 1824 70 
— 4 59 

Samtals: kr. 6813 85 

kr 119 79 
— 600 00 
— 1224 70 
— 1794 66 

1850 00 

1224 70 3074 70 

Samtals: kr. 6813 85 

. 835 52 
600 00 

204 60 kr. 1640 12 

33 42 
94 00 

4 54 kr. 61 96 

kr. 1702 08 

1901 

99 

100



1901 

100 

101 

III. 

IV. 

VI. 

II. 

TIL 
IV. 

182 

Flutt kr. 1702 08 

  

Seld konungi. skuldabrjef . . ....5.0.0.,., 885 52 

Tekið úr sparisjóði á árinu . . oe eu ne eee, 164 48 

Til jafnadar vid gjaldalid II. og IT. oe eu eee, 1004 54 
Skuld sjóðsins . 2. 0. 8 00 

kr. 3714 62 

Gjöld: 

Styrkur til Eiðaskóla . ... 8... SN en . kr. 65 42 

Lánað gegn fasteignarveði | eee — 1000 00 

Lagt í sparisjóð å årinu . . eee eee tee 4 54 

Til jafnadar vid tekjul. IIL og IV. . oe een eee, 1000 00 
Sjóður til næsta árs: 

a. Í skuldabrjefum einstakra  . . . . . . kr. 1600 00 

b. I sparisjóði Norðuramtsins „00. — 44 66 Kr. 1644 66 

"kr, 3714 62 

Skrifstofu Austuramtsins, Akureyri 1. marz 1901. 

Páll Briem. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Suðuramtsins 1900. 

Tekjur: 

I sjóði við árslok 1899: 

a. Veðskuldabrjef einstakra manna . „ . . kr. 13482 00 

b. Í landsbankanum — . oe es rem 21 64 

c. Í peningum ……… SEERE 34 94 
d. Oborgadir vextir 1899 FI 12 00 kr. 13550 58 

Vextir: 

a. Vextir til 11. juni 1900 . . . . . . . kr. 492 40 
b. Vextir at bankainnlögum. . . ...…. — 3 97 
c. Dagvextir 2 el 9 44 
d. Vextir frá 1899 ., . 00 12 00. kr. 517 81 

Endurborguð lán . . eu HEE 732 00 
Seld skuldabrjet einstakra manna: 

a. Bunadarsjodi Vesturamtsins , ., . . . . kr. 2000 00 
b, Thorkilliisjédi . . . .. re es re 1200 00 kr. 3200 00 

kr. 18000 39
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Gjöld: 

Lagt til Hvanneyrarskólans: 

a. Samkv. Ih. br. 6/41 1900. (Eptirstöðvar). . kr. 500 00 

b. Samkv. ih. br. s. d. . — 2020 00 

c. Leigutekjur sjóðsins . . . . . . "0. . — 450 00 

Til jafnaðar færist tekjuliður 2. d. 

Til jafnaðar færist tekjuliður 3.. 
Til jafnaðar færist tekjuliður 4. . 

Eptirstöðvar við árslok 1900: 
a. Veðskuldabrjef einstakra manna .…… kr. 9550 00 

b. I landsbankanum . . ........ — 175 61 

c. I peningum . eee eee er 60 78 
  

Suduramtid, Reykjavik 12. jan, 1901. 

J. Havsteen. 

Reikningur 

kr. 

2970 00 
12 00 

132 00 

3200 00 

11086 39 

kr. 

yfir tekjur og gjåld bunadarskolasjods Vesturamtsius 1900. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar frá fyrra ári: 
a. Veðskuldir einstakra manna . . , . . . kr. 9068 00 

b. I landsbankanum . . ........ — 113 06 

c. I peningum . me eee eee. 182 53 

Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum …… . … kr. 362 72 

b. Af bankainnlögum ……. . 2. 6 91 

Gjöld: 

Til Olafsdalsskólans af tekjum sjóðsins 

Eptirstöðvar við árslok 1900: 
a. Veðskuldabrjef einstakra manna  . . . . kr. 9068 00 

  

Flyt kr. 9068 00 

kr. 

kr. 

kr. 

18000 39 

9363 59 

369 63 

9133 22 

360 00 

360 00 

1901 

101 

102



1901 

102 

103 

I. 

II. 

IIL 

I. 

IL. 

184 

Fluttar: 

b. Í landsbankanum 

c. Í peningum 

Vesturamtið, Reykjavík 23. janúar 1901. 

J. Havsteen. 

Reikningur 

kr. 

  

yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Austuramtsins 1900. 

Tekjur: 

Sjóður 1. jan.: 

a. Í skuldabrjefum 

b. Í sparisjóði Norðuramtslns 

Vextir: 
a. Af sparisjóðsinneign. 

b. Af skuldabrjefum. 

Til jafnaðar við gjaldal. 1. 

Gjöld: 

Lagt í sparisjóð á árinu. 

I sjóði við árslok: 
a. Í skuldabrjefum 

b. Í sparisjóði. 
Cc. I peningum 

Skrifstofu Austuramtsins, Akureyri, 

Páll Briem. 

kr. 1600 00 

kr. 1600 00 

— 1473 78 

1. marz 1901. 

360 00 

9313 22 

kr. 9733 22 

kr. 3017 10 

kr. 120 68 
— 56 68 

kr. 3194 46 

kr. 56 68 

kr, 3137 78 

kr. 3194 46
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld bókasafns Vesturamtsins í Stykkishólmi 1900. 

Tekjur: 

I sjóði við árslok: 
Hjá forstöðunefndinni 

Tillag úr jafnaðarsjóði 

Tillag úr landssjóði . . 

Tillag frá þeim, sem notað hafa safnið . 

Fyrir seldar båkaskrår . . . BA 

Skuld við formann forstöðunefndarinnar 

Gjöld: 

Skuld við amtið 

Keyptar bækur. 
Bókband 

Bókavarðarlaun 

Brunabótargjald fyrir bókhlöðuna og önnur - gjöld 

Brunabótagjald fyrir bókasafnið 

Fyrir ofn. BA 
Ymislegt 

Í sjóði: 
Hjá amtinu 

Vesturamtið, Reykjavík, 4. júní 1901. 

J. Havsteen. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld bókasafns Norðuramtsins 1900. 

Tekjur: 

Tillag úr jafnaðarsjóði Norðuramtsins Ð 

2. Tillag úr landssjóði 

3. Skuld við reikningshaldara 

kr. 163 59 
— 400 00 

— 400 00 

— 27 00 
— 1 25 

— 2744 

kr. 1019 28 
  

kr. 1 89 

—- 692 15 

— 63 60 
— 50 00 
— 6 00 

— 10 00 

— 99 78 
— 6 65 

— 89 21 

kr. 1019 28 
  

kr. 500 00 

— 500 00 
— 185 93 

kr. 1185 93 
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Gjöld: 

Skuld við reikningshaldara frá f. á 

Fyrir bækur 

Fyrir bókband . 

Bókavarðarlaun 

Ýmislegur kostnaður. 

Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri, 

yfir tekjur og 

Sjóður frá f. á. 

Styrkur úr jafnaðarsjóði 
— úr landssjóði 

Páll Briem. 

Reikningur 
gjöld bókasafns Austuramtsins 1900. 

Tekjur: 

— úr sýslusjóði Norðurmúlasýslu 

Til bókakaupa 

bókbands. . 
Fyrir bókaskrá og augl. 

Húsaleiga, vátrygging o. Í. 

Laun bókavarðar 

Sjóður til næsta árs 

Gjöld: 

kr. 3833 
— 145 28 
— 261 50 
— 100 00 

— 40 82 
  

kr. 1185 93 

31. marz 1901. 

kr. 652 68 

— 500 00 
— 400 00 

— 50 00 

kr. 1602 68 

kr. 341 75 

— 15 82 

— 55 15 
— 75 00 
—- 100 00 

— 9354 96 

kr. 1602 68 

  

Skrifstofu Austuramtsins, Akureyri, 25. juli 1901. 

Påll Briem.



I. 

IL. 

TIL. 

IV. 

IL 

III, 
IV, 

kr. 

2978 55 

129 07 
1889 66 

1915 49 

6912 76 
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs sýslumanns Pjeturs Þorsteinssonar 1900. 

Tekjur: 

Sjóður frá f. á. 

a. Í kgl. skuldabrjefum A 

b. Innritunarskírteini A. fol. 90. 

c. Í skuldabrjefum einstakra . 

d. Í peningum 

Vextir: 
a. Af kgl. skuldabrjefum 

b. — innritunarskirteini 

c. — skuldabrjefum einstakra 

d. -- inneign í sparisjóði 

Seld kgl. skuldabrjef og innritunarskírteini 

Til jafnaðar við gjaldaliði II og 1Il 

Gjöld: 

Styrkur veittur 2 bændum í Vallanessókn 

Lánað gegn fasteignarveði 

Lagt í sparisjóð Norðuramtsins 

Til jafnaðar við tekjul. III. 

Sjóður til næsta árs: 

a. Í skuldabrjefum einstakra 

b. Í sparisjóði Norðuramtsins 

c. Í peningum 

Skrifstofu Austuramtsins, 

Páll Briem. 

Reikningur 

kr. 

1089 66 

800 00 

1050 00 

38 89 kr, 

43 59 

28 00 

42 00 

15 48 kr. 

kr. 

kr. 

2150 00 

815 48 

28 56 kr. 

kr. 

Akureyri, 1. marz 1901. 

113 58 

1100 00 

815 48 

1889 66 

2994 04 

6912 76 

yfir tekjur og gjöld sjóðs Guttorms próf. Þorsteinssonar árið 1900. 

I. Í sjóði 1. jan. 1900: 
Innritunarskirteini A. fol. 91 

Tekjur: 

kr. 

Flyt: kr. 

1600 00 

1600 00 

1901 

107 

108



1901 188 

  

108 Flutt: kr. 1600 00 
II. Vextir: 

a. Af innritunarskirteini til 1/6 700 . . . . . . kr, 56 00 
b. — inneign i sparisjådi 31/12 700 . . - . 7%. . — 30 96 kr. 8696 

III. Selt innritunarskirteini A. fol, 919 . ........ 0... — 1600 00 

IV. Til jafnaðar við gjaldalið I . .........0.,.. — 1630 96 

kr. 4917 92 

Gjöld: 

I. Styrkur veittur Guðrúnu Jóhannsdóttur á Skálanesi. . . . . kr. 56 00 

II. Lagt í sparisjóð á árinu . . . 2. . 2... 0... — 1680 96 

111. Til jafnaðar við tekjulið IL. . . . : . . . ... . . . — 1600 00 

IV. Sjóður til næsta árs: 

Í sparisjóði Norðuramtsins . . . . , . . . . 0... — 1630 96 
  

kr. 4917 92 

Skrifstofu Austuramtsins, Akureyri, 1. marz 1901. 

Páll Briem. 

109 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs fátækra ekkna og munaðarlausra barna Í 

Eyjafjarðarsýslu og Akureyri 1900. 

  

Tekjur: 

1. Eignir frá í. á. 

a. Einarsstaðir og Pjetursborg . . . . . . . kr. 2000 00 
b. Í sparisjóði Akureyrar . . . . . . . . ., — 1204 23 kr. 3204 23 

2. Afgjald af jörðum sjóðsins 0... — 135 40 
3. Afborguu af skuld P. Jonssonar. . .:........ — 20 00 
4. Fundið i gjafabirzlum 2 2 TTT 
5. Vextir af sparisjodsinnstædu . , .........,..,. 4862 
6. Til jafnadar vid gjaldal. 2. .............,., 86 78 

kr. 3522 79 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur 22 ekkjum. : ..........,.. kr. 145 00 
2. Lagt í sparisjóð á árinu . 2. 0 86 77 

  

Flyt: kr. 281 77



189 1901 

Flyt: kr. 23177 109 

3. Elgn til næsta års: 

  

a. Einarsstaðir og Pjetursborg . . . . . . . kr. 2000 00 

b. I sparisjóði Akureyrar . . ....... — 1291 01 kr, 3291 01 

kr. 3522 79 

Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri, 18. juni 1901. 

Påll Briem. 

Reikningur 110 
yfir tekjur og gjöld þúsundára afmælissjóðs Eyjafjarðar 1900. 

Tekjur: 

I. Sjóður frá f. á. 
a. I skuldabrjefum . . . . . . . . 2... kr. 1000 00 

b I sparisjóði. . . . 2. . 2. 2. 00... 07 86 86 kr. 1086 86 

II. Vextir: 
a. Af skuldabrjefum . ........…. kr. 40 00 
b. — inneign í sparisjóði . . . . — 3 47 kr. 43 47 

III. Til jafnadadar vid gjaldlid ID. 2 2 0 eee eee eee 3 47 

kr 1133 80 

Gjöld: 

I. Lagt í sparisjóð á árinu 2 0... kr. 3 47 

II. Eign til næsta års: 

a. I skuldabrjefum . . . . . . . . . - - kr. 1000 00 
b Í sparisjóði. . 0... 90 33 
c. Ípeningum. . 2. . 2. 20. 2... 07. 40000 Kr.1130 33 

kr. 1133 80 

Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri, 1. marz 1901. 

Páll Briem.
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111 Reikningnr 
yfir tekjur og gjöld Prentsmiðjusjóðs Norðuramtsins 1900. 

Tekjur: 

I. 1 sjóði 1. jan. 1900: 

a. T skuldbrjefum ýmsra . . . . „20. 0. kr. 2700 00 

b. Ipeningum . . . 2... 2 2. 0... 000... — 108 00 Kr. 2808 00 

Il. Vextir at skuldabrjefum . . . . 2... — 108 00 

kr. 2916 00 

Gjöld: 

I. Styrkur veittur: 
a. 2 piltum á Möðruvallaskóla: 

Oddi Kristjánssyni frá Glæsibæ og 

Oddi Jónassyni á Hrafnagili . . . . . . kr. 5400 

b. 2 námsmevjum á kvennaskóla Eyfirðinga 

Þorbjörgu Gunnarsdóttur frá Skriðuklaustri og 

Hallfriði Jakobsdóttur frá Skriðulandi  . . — 54 00 gr. 108 00 

Il. Sjóður til næsta års: 
a. I skuldabrjefum einstakra. . . . . . . . kr, 2700 00 

b. I peningum . . ou eee . 0.0... 7 108 00 kr. 2808 00 

"kr. 2916 00 

Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri, 5. jan. 1901. 

Páll Briem. 

112 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta og 

ekkna þeirra í Suðuramtinu 1900. 

Tekjur: 

!. Eptirstöðvar við árslok 1899 

a. Innritunarskirteini Litr, A. Fol 82 . kr. 3900 00 

b. Skuldabrjef einstakra manna. . . -- 700 00 

G. Í Landsbankanum . . . . . — 212 81 
d. Í peningum . . . 0. 00. 200 kr. 4214 57 

2. Innritunarskirteinum breytt i 31/29/60 6uppsegjanleg 

konungieg skuldabrjef og þau seld . . . . — 3131 91 

Flyt kr. 7346 48
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Flyt kr. 7346 48 112 

—  T4 62 

— 3000 00 
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Vextir: 

a. Af skuldabrjefum . . . . kr. 57 07 

b. Af bankainnlögum - 17 55 

Til jafnaðar við gjaldlið 2 

Gjöld: 

Styrkur veittur 

Lánað gegn veði . 

Til jafnaðar við tekjulið 1 a 

Eptirstöðvar við árslok 1900: 

a. Skuldabrjef einstakra manna kr. 3700 00 

b. Í Landsbankanum . . . . . — 212 03 

c. Í peningum . . . . . . — 21 07 

kr, 10421 10 

kr. 128 00 

— 3000 00 

— 3300 00 

kr. 3993 10 

kr. 10421 10 
Suduramtid, Reykjavik, 23. januar 1901. 

J. Havsteen. 

Skyrsla 

um efnahag syslusjodanna i Suduramtinu 1900. 

I. Vesturskaptatellssýslu. 

    

  

kr. 1528 61 

kr. 1628 61 

kr. 431 00 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári kr. 573 61 

Sýslusjóðsgjald — 1000 00 

Ovissar tekjur . . . . . . . — óð 00 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins kr. 941 38 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald — 522 38 

Eign til næsta árs — 164 85 

II, Vestmannaeyjasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . . . . kr. 40 25 

Sýslasjóðsgjald — 390 75 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . kr. 284 90 
Flyt 284 90 

113
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i Fluttar kr. 284 90 
Amtsjafnaðarsjóðsgjald - . . — 95 16 
Eign til næsta års — 50 94 

TIl. Rangárvallasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári kr. 1172 03 

Sýslusjóðsgjald . . — 2762 88 

Endurborgun uppí jarðskjálptalán — 870 64 

Adrar tekjur . — 50 00 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins kr. 1808 14 
Amtsjafnaðarsjóðsgjald . — 1443 07 

Afborgun upp í jarðskjálptalán — 850 00 
Eign til næsta árs —- 754 34 

IV. Árnessýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári kr. 170 86 

Sýslusjóðsgjald . — 4075 00 

Aðrar tekjur — 4600 

Gjöld : 

Kostnaður sjóðsins kr. 2367 32 
Amtsjafnaðarsjóðsgjald — 1789 32 

Eign til næsta árs — 135 22 

V. Gullbringu- og Kjósarsýsla. 

Tekjur: 

Vangreidd sýslusjóðsgjöld kr. 178 08 
Sýslusjóðsgjald — 3700 00 
Adrar tekjur — 450 80 

Gjöld: 
Skuld við reikningshaldara kr. 169 56 
Kostnaður sjóðsins — 2482 61 
Amtsjafnaðarsjóðsgjald — 1120 18 
Eign til næsta árs — 556 48 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

431 00 

4855 55 

4855 55 

4291 86 

4291 86 

4328 83 

4328 83
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VI. Borgarfjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . . . . . kr. 425 84 
Sýslusjóðsgjald . . . . . . — 2017 31 

Aörar tekjur . . . . . . . — 50 00 

Til jafnaðar . . . . . — 100 00 

Skuld við landssjóð . . . . . — - 100 00 

Gjöld: 

Skuld við landssjóð . . . . kr. 200 00 

Kostnaður sjóðsins ; . . . . — 1500 76 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald ; . . . — "729 89 

Eign til næsta árs . . . . . — 262 50 

Suduramtid, Reykjavik 12. juli 1901. 

J. Havsteen. 

Skýrsla 

um efnahag sýslusjóðanna í Vesturamtinu 1900. 

I. Strandasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . . . . kr. 243 88 

Sýslusjóðsgjald . . . . . . . — 1307 78 
Aðrar tekjur " — 68 72 

Vextir og afborgun uppi vegabótalán tveggja 

hreppa . . . . . — 12 80 

Vextir af jarðabótaláni eins hrepps . . — 30 00 

Afborgun upp í tóvinnuvjelalán . . . — 565 72 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . kr. 1032 84 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald . . . . . — 238 73 

Vextir og afborgun uppí vegabótalán sýslunnar — 260 00 

Vextir og afborgun uppi lán hreppa . . — 102 80 

Vextir og afborgun uppí tóvinnuvjelalán . — 565 72 

Eign til næsta árs . . — 88 81 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

2693 15 

2693 15 

2288 90 

2288 90 

1901 

113 

114
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II. Norðurísafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 

Sýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur 

Gjöld : 

Kostnaður sjóðsins 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald 

Eign til næsta árs 

kr. 

Ill. Vesturísafjarðarsýsla. 

Tekjur 

Lán hjá sýsluvegasjóði 

Sýslusjóðsgjald . 

Borgad frå sýsluvegasjóði uppí lánið 

Gjöld: 
Skuld við reikningshaldara 

Kostnaður sjóðsins . 
Amtsjafnaðarsjóðsgjald 
Til jafnaðar 

Eign til næsta árs 

Eptirstöðvar af láninu hjá sýslusjóði 

IV. Vesturbarðastrandarsýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 
Sýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur . 
Borgað upp í lán sýsluveg gasjóðs 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald 
Eign til næsta árs 

V. Austurbarðastrandarsýs 

Tekjur ; 

Eign frá fyrra ári 

Sýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur (þar með endurborgun láns 34 15) 

kr. 

kr. 

la. 

kr. 

- 55 88 kr 

454 
1500 
222 

. 1573 
391 

211 

446 
1200 

407 

38 

810 
274 

407 
483 

38 

362 
900 
37 
22 

636 

253 
432 

73 

00 
00 

91 

59 

23 

16 

00 

11 

99 

75 

15 
90 
41 

81 

00 

50 

00 

70 

50 
11 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

1244 70 

745 20 

2176 73 

2176 73 

2053 91 

2053 91 

1322 31 

2045 78
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Kostnaður sjóðsins 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald 

Eign til næsta árs 

Eign frá fyrra ári 

Sýslusjóðsgjald 

Lán úr landssjóði 

Afborgun uppí og vexti 

Kostnaður sjóðsins 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald 
Til jafnaðar (úr tekjulið 4) 

Eign til næsta árs 

Eign frá fyrra ári 

Sýslusjóðsgjald 

Kostnaður sjóðsins 
Amtsjafnaðarsjóðsgjald 

Eign til næsta árs 

Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegasjóðsgjald 

Aðrar tekjur 

Til jafnaðar 

VI 

VIII. 

195 

Gjöld: 

Dalasýsla. 

Tekjur: 

r af láni 

Gjöld: 

Tekjur: 

Gjöld: 

Mýrasýsla. 

Tekjur: 

kr. 463 25 

— 206 70 
— 1375 83 

  

kr. 235 54 

— 1637 80 
— 4030 00 

kr. 4907 46 

— 412 92 

47 00 
— 554 96 

VIL Snæfellsness- og Hnappadalssysla. 

kr. 406 53 

— 1925 91 

kr. 1621 37 

— 510 71 

— 200 42 
    

kr. 316 85 

— 1605 00 

89 50 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

2045 78 

5922 34 

5922 34 

2332 50 

2332 50 

— 120 00 kr, 2131 35 

1901 

114



1901 

114 
D
S
 

=
 

=
 

115 

þa
 

þa
, 

BO
 

jp
ed
 

196 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . . . kr. 1191 83 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald . . . . — 411 10 

Lánað sýsluvegasjóði . . . . — 120 00 

Eign til næsta árs . . . . . — 408 42 

Vesturamtid, Reykjavik, 25. juli 1901. 

J. Havsteen. 

Skýrsla 

um efnahag sýslusjóðanna í Norðuramtinu 1900. 

I. Húnavatnssýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . . . . . kr. 871 53 

Niðurjöfnun á árinu . . . . „ — 2680 43 

Aðrar tekjur . . . . . . . 207 25 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . . „ kr. 2759 36 

Eign til næsta árs . . . . . 999 85 
  

II. Skagafjarðarsýsla. 

. Tekjur: 

Eign frå fyrra åri . . . . . . kr. 471 71 

Niðurjöfnun á árinu , . . . . — 3300 00 
Adrar tekjur . . . . . . . om 290 06 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins , . . . . . kr. 3546 83 

Eign til næsta árs . . . . . . — 514 94 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

2131 35 

3759 21 

3759 21 

4061 77 

4061 77



go
 

bo 
mm 

Ce
 

N 
= 

R
O
 

må
 

197 

III. Eyjafjarðarsýsla. 

  

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . . . . . kr. 143 57 

Niðurjöfnun á árinu  . . . . . . — 2400 00 
Aðrar tekjur . . . . . . . 342 50 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . . kr. 2486 05 

Sjóður til næsta árs . . . . mm 400 02 

IV. Sudurpingeyjarsysla. 

Tekjur: 

Eign frå fyrra åri . . . . . . kr. 274 19 

Sýslusjóðsgjöld  . . . . . . . — 2486 02 

Aðrar tekjur . . . . . . Lr 675 82 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . . . kr. 3010 10 

Sjóður til næsta árs  . . . . orm 425 93 

Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri, 17. júní. 1901. 

Páll Briem. 

Skýrsla 

um efnahag sýslusjóðanna í Austuramtinu 1900. 

I. Norðurþingeyjarsýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . . . . . kr, 191 00 

Niðurjöfnun . . . . . . . — 1210 20 

Aðrar tekjur . . . . . . mm 50 00 

Gjöld. 

Kostnaður sjóðsins . . . . „ kr. 1261 11 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

2886 07 

2886 07 

3436 03 

3436 03 

1451 20 

Eign til næsta års , . . . . „— 190 09 kr, 1451 20 

1901 

115 

116
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Eign frå fyrra åri 

Niðurjötnun 
Aðrar tekjur 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Eign frá fyrra ári 
Niðurjöfnun 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Eign frá fyrra ári 

Niðurjöfnun 

Aðrar tekjur 

Lán tekið á árinu 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

IV. 

198 

II. Norðurmúlasýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

III. Suðurmúlasýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Austurskaptafellssýsla. 

Tekjur: 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

877 88 jr. 

- 1000 00 kr. 

801 53 

3650 00 

4829 41   

4138 89 

695 52 kr. 4829 41 
  

133 05 

4495 95 
  

4007 00 
488 95 4495 95   

588 70 
1100 00 

2 00 

2690 70 

2652 47 

38 23 kr, 2690 70 

Skrifstofu Austuramtsins, Akureyri, 25. júlí 1901. 

Páll Briem.
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Skýrsla 

um efnahag sýsluvegasjóðanna í Suðuramtinu 1900. 

I. Vesturskaptafellssýsla. 

Sýsluvegagjald 

Skuld við reikningshaldara 

Eign til næsta árs 

11. 

Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Ill. 

Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 

Kostnaður sjóðsins 

Atborgun uppí og vextir af 

Eign til næsta árs 

Tekjur: 

Gjöld: 

Vestmannaeyjasýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Rangárvallasýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

IV. Árnessýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

kr. 455 00 
  

kr. 26 54 

— 428 46 

kr. 45 18 

— 156 25 
    

kr. 192 86 

— 8 37 

kr. 364 92 

    

  

— 1071 25 

kr. 1165 46 

kr 270 71 

kr. 45 97 

— 1751 25 
    

kr. 1076 15 

— 120 vo 
— 107 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

455 

201 

201 

1436 

1436 

1797 

1797 

00 

43 

43 

17 

17 

22 

1901 

11'7
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V. Gullbringu- og Kjósarsýsla. 

Tekjur: 

Vangreidd sýsluvegagjöld 
Eptir úrskurði 

Sýsluvegagjald . . . 
Af hreppsvegasjóði Garðahrepps 

Skuld við reikningshaldara 

Gjöld: 

Skuld við reikningshaldara 

Kostnaður sjóðsins 
Vangreidd sýsluvegagjöld 

VI. Borgarfjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 
Landssjóðstillag 

Lán úr landssjóði 

Bráðabirgðalán 

Leiga af verkfærum 

Til jafnaðar 

Skuldir til næsta árs 

Gjöld: 

Skuld við landssjóð 

Kostnaður sjóðsins . 
Landssjóðslán endurborgað 

Til jafnaðar . . . . 

Eign til næsta árs (hjá einum hreppi) 

Suðuramtið, Reykjavík, 12. júli 

J. Havsteen. 

— 2094 

— 271 

— 261 í 

kr. 232 

— 2335 
— 134 

kr. 193 

— 632 

— 2400 

— 6000 

— 1000 
— 11 

— 4400 

— 7029 
  

kr. 4400 

— 5838 

17 
45 

40 
35 

99 

74 
22 

48 

50 
00 

00 

00 

67 
00 
03 

00 
93 

— 4400 00 
— "7000 00 

kr. 2702 95 

kr. 2702 95 

kr, 21666 68 

— 27 75 kr, 21666 68 

1901.
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Skyrsla 

um efnahag sýsluvegasjóðanna í Vesturamtinu 1900. 

I. Strandasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá tyrra ári . . . . . kr. 

Sýsluvegagjald . om 

Fyrirfram borgað sýslu vegagjal a ð hreppa . mm 

Úr hreppsvegasjóðum . . . BE 

Gjöld. 

Fyrirfram borgað sýslnvegagjald frá Í. á. . kr. 

Kostnaður sjóðsins . . mm 

Eign til næsta árs . . . . . … — 

Il. Nordurisafjardarsysla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . . .… kr, 

Sysluvegagjald . . . . . . — 

Aðrar tekjur . . . . . - 050 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . . kr. 

Eign til næsta árs . . ; . . .… — 

III. Vesturisafjardarsysla. 

Tekjur: 

Sysluvegagjald . . . . . . kr. 
Eptir úrskurði . . . . . — 

Til jafnaðar . . . . orm 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . , . . kr. 

Endurborgað uppí lán . . . . or 

Eptirstöðvar af skuld . . . . ……— 

IV. Vesturbardastrandarsysla. 
Tekjur: 

Sysluvegagjald . 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins . . . . . kr. 

Borgað uppí lán úr sýslusjóði . . — 

220,21 
386,25 
164,21 
75,00 

7,34 
706,50 
131,83 

350,88 
845,00 

4,34 

470,75 

729,47 

560,00 
1,25 

38,41 

153,50 
407,75 
38,41 

480,50 
22,00 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

845,67 

1200,22 

1200,22 

599,66 

502,50 

502,50 

1901 
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V. Austurbarðastrandasýsla. 
Tekjur: 

Óborgað sýsluvegagjald . . . . . kr. 23,37 

Eptir urskurdi . . . . . . om 2,50 
Sysluvegagjald . . . . . . . 252,50 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . . . kr. 243,62 

Borgað af láni úr sýslusjóði —- 34,75 

IV. Dalasysla. 

  

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári. . . . . . kr. 145, 75 

Sýsluvegagjald . . . . . — 500,00 

Tillag úr sýslusjóði . . . . … — 3818,27 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . . 4460,27 

Eign til næsta års . . . . . … — 3,75 

VII. Snæfellsness- og Hnappadalssysla 

Tekjur: 

Sysluvegagjald . 

Gjöld: 
Skuld við reikningshaldara . . . . kr. 82,40 
Kostnaður sjóðsins . . . . . — 587,96 
Önnur gjöld . . . . . —— 32,00 

Eign til næsta års . . . . . 00 125,14 

VIII. Mýrasýsla. 

Tekjur: 

Eigu frå fyrra åri . . . . . . kr. 101,61 
Sýsluvegagjald . . . . . orm 11,25 

Tiliag ur sýslusjóði . . . . orm 200,00 

Lån úr sýslusjóði . . . . . om 120,00 
Til jafnadar . . . . . . … — 125,26 

Skuldir til næsta års . . . . —m 120,00 
  

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

278,37 

278,37 

4464,02 

4464,02 

827,50 

827,50 

1738,12
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Gjöld: 

Skuldir frá fyrra ári . . . . . kr. 125 26 

Kostnaður sjóðsins . . . - . — 745 44 

Til jafnadar . . . . . . FE 120 00 

Borguð skuld . . . . . . . — 125 26 

Eign til næsta års . . . . . . 22 16 

Vesturamtid, Reykiavik, 25. juli 1901. 

J. Havsteen. 

Skýrsla 

um efnahag sýsluvegasjóðanna í Norðuramtinu 1900. 

I. Húnavatnssýsla. 

Tekjur: 

Eign frá f. á. . . . , . - . kr. 144 59 

Sýsluvegasjóðsgjald . . . . . 1066 25 

Aðrar tekjur . . . . . . . or 5 00 

Gjöld 

Kostnaður sjóðsins „ . . . . . kr. 1021 24 

Eign ti) næsta árs . a . . . BE 194 60 

IL Skagafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Sjodur frå f. å. . . . . . .… kr. 14 21 
Sýsluvegasjóðsgjald . . mm 1111 25 

1/3 af hreppavegagjaldi Sauðárhrepps . HE 50 00 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . . kr. 1150 48 

Eign til næsta års . . . . . 24 98 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

1901 

118 

1738 12 

119 

1815 84 

1815 84 

1175 46 

1175 46
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III. Eyjafjarðarsýsla. 

  

Tekjur: 

Sjóður frá f. á. kr. 93 31 
Sysluvegagjald . . . . . . 1237 50 

Aðrar tekjar . . . . ' . . rr 100 00 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . . .„ kr. 1385 41 

. Sjóður til næsta árs . . . . . 45 40 

IV.  Sudurpingeyjarsysla. 

  

Tekjur: 

Sjóður frá f. á. . . . . . . kr. 127 72 

Sýsluvegagjald . . . . . . 943 75 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . . . . kr. 1042 04 

. Sjóður til næsta árs . . . . — 29 43 
  

Skrifstofu Norðuramtsins, Akureyri, 17. júní 1901. 

Páll Briem. 

Skýrsla 

um efnahag sýsluvegasjóðanna i Austuramtinu 1900. 

I. Norðurþingeyjarsýsla. 

Tekjur: 

Eign frá f. á. . . . . . . .… kr, 79 30 

Sysluvegagjald . . . . . . — 325 00 

Gjöld: 

Vegakostnaður . . . . . . kr. 314 16 

Eign til næsta árs . . . . . „ — 30 14 
  

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

1430 81 

1430 81 

1071 47 

1071 47 

404 30 

404 30
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II. Norðurmúlasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá f. á. . . . . . . kr. 652 93 

Sýsluvegagjald . . . . „ — 1088 75 kr, 

Gjöld: 

Vegakostnaður . . . . …… kr, 310 32 

Eign til næsta árs . . . — 1321 36 kr. 

TIl. Suðurmúlasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá f. á. . . . . . kr. 64 06 

Sýsluvegagjald . . . „ — 1348 75 kr, 

Gjöld: 

Til aðgjörða á þjóðvegum . ' . kr. 124 61 
Sýsluvegakostnaður. . . . orm 560 32 

Eign til næsta árs . . 127 88 kr. 

IV. Austurskaptafellssysla. 

Tekjur: 

Sysluvegagjald . . , . . kr. 296 25 

Tillag úr sýslusjóði . …— 1560 00 

Styrkur úr landssjóði . . . . orm 4071 64 

Ovissar tekjur. . . . . —- 38 25 
Lán tekið á árinu . . . . sr 1000 00 
Skuld sjóðsins . . . . or 14 67 kr. 

Gjöld: 

Skuld sjóðsins frá f. á. . . . . kr. 28 25 

. Sýsluvegakostnaður . . .…— 6952 56 kr, 

Skrifstofn Austuramtsins, Akureyri, 25. júlí 1901. 

Páll Briem. 

1691 68 

1691 68 

1412 81 

1412 81 

6980 81 

6980 81 

1901 

120
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Embættaskipun og lausn m. m. 

b. Embættaveiting. 

11. setbr. var fyrrum hjeraðslæknir Guðmundur Guðmundsson allramildilegast skip 

aður hjeraðslæknir í Stykkishólmshjeraði. 

23. septbr. var fyrverandi hjeraðslæknir Tómas Helgason af landshöfðingja skipaður 
hjeraðslæknir í Mýrdalshjeraði. 

25. oktbr. var sóknarprestur að Lundi sjera Ólafur Ólafsson af landshöfðingja 

skipaður sóknarprestur í Hjarðarholtsprestakalli frá fardögum 1901 að telja.



Stjórnartíðindi B 7 207 

  

Utkomið í A deild NStjórnartíðindanna. 

Fjáraukalög fyrir árin 1900 og 1901, undirskrifuð af konungi 27. septbr. 
1901 (a nr. 83, bls. 104-- 107) 

Lög um bólusetningar, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 84, bls, 
108— 113). 

Lög um fiskiveiðar hlutafjelaga í landhelgi vid Ísland, undirskrifud af 

konungi s. d. (A nr. 116 --119). 

Fjárlög 1902 og 1903, undirskrifuð af konungi 8. nóvbr. 1901 (A nr. 36, 

bls. 120— 171). 

Tolllög fyrir Ísland, undirskriftuð af konungi s. d. (A nr. 37, bls. 178— 181). 

Lög um tjekk ávísanir, undirskrituð af konungi s. d. (A nr. 88, bls. 
182— 187). 

Lög um kirkjugarða og viðhald þeirra, undirskrítuð af konungi s. d. (Á 
nr. 39, bls. 188 — 193). 

Lög um viðauka við og breyting á tilskipun 5. jan. 1866 um fjárkláða og 

önnur næm fjárveikindi á Íslandi, og tilskipun 4. marz 1871 um viðauka við til- 

skipun þessa, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 40, bls. 194— 197). 

Lög um bann gegn verðmerkjum og vöruseðlum, undirskrifuð af konungi 

s. d. (ÁA nr. 41, bls. 198 -- 199). 

Lög um friðun hreindýra, undisskrifuð af konungi s. d. (A nr. 42, bls. 

200 --201) 

Lög um að landssjóður kaupi jörðina Laug, uudirskrifuð af konungi s. d. 

(A nr. 43, bls. 202 203). 

Lög um frestun á framkvæmd laga 25 okt. 1895 um leigu eða kaup Á 

eimskipi og útgerð þess á kostnað landssjóðs, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 

44, bls. 204 — 205). 

Lög um löggilding á Hjallasandi í Neshreppi utan Ennis innan Snæfells. 

ness- og Hnappadalssýslu, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 45, bls. 206 -207). 

Lög um löggilding veralunarstaðar við Sandgerðisvík í Gullbringusýslu, 
undirskrifuð af konungi s. d. /A ar. 4ð, bls. 208—- 209). 

Brjef landshöfðingja #l amtmannsins í Suðuramtinu og Vesturamtinu 

um sveitfesti Óómaga. Með brjefi yðar, dagsettu 30. septir. þ. á., hafið þjer 
herra amtmaður, sent hingað erindi hreppsnefndarinnar í Leiðarvallarhreppi í 

Skaptafellssýslu, þar sem hún áfrýjar til mín úrskurði yðar, dagsettum 21. marz 

þ. á. sem staðfestir úrskurð sýslumannsins í nefndri sýslu, um sveitfesti vitfirr 

ingsins Margrjetar Eyjólfsdóttur. 

Málavextir eru þessir: 

Margrjet þessi, sem fædd er í Kleifahreppi hinum forna í áðurnefndri 
sýslu, fluttist á 1. ári í Leiðvallarhrepp hinn forna og hetir dvalið þar síðan. 

Árið 1878 var hún, þá 25 ára gömul, tekin á sveitarframfæri í Leiðvallarhreppi 

3. dag desembermán. 1901. 

Isafoldarprentsmiðja 

1901 

121 
5. nóvbr.
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hinum forna í þeirri trú, að hún væri vafalaus skylduómagi þess hrepps, og 

nóvbr hefir hún síðan verið fastur sveitarómasi, fyrst síðastnefnds hrepps og síðan, 

  eptir skipting bans 1886, hins núveranda Leiðvallarhrepps. Það virðist fyrst 

haustið 1900 hafa vaknað grunur bjá hreppsnefudinni í hinum núverandi Leið- 

vallarhreppi um að Margrjet hafi eigi átt sveitarframfæri þar, heldur í Kleitar- 

hreppi hinum forna, enda beiðist hreppsnefndin í brjefi, dagsettu 22. septbr. f.á., 

úrskurðar sýslumansins í nefndri sýslu um sveitfesti Mare Jetar. Síslumaður úr- 

skurðar svo, að Margrjet skúli teljast sveitlæg í Leiðvallarhreppi, og byggir hann 

úrskurð sinn á því, að þarsem hreppsnefndin í hinum forna Leiðvallarhreppi þannig 

hafi eigi gætt be SS å sínum tíma, að gjöra hinum forna Kleifahreppi aðvart Í 
Á 5 DJ 

tæka tíð um, að Margrjet væri tekin á sveitarframfæri, þá sje afleiðingin af því 

ekki eingöngu sú, að dvalarhreppatinn fái eig 

  

  

i hiun veitta styrk endurgoldinn, 

heldur einnig sú, að slík styrkveiting slíti eigi sveitfestisdvöl  þurfamannsins i 

dvalarhreppnum, en það sje skylda hverrar þeicrar sveitarstjórnar, sem veiti 

þurfamanni styrk í hreppnum, að ganga þegar Í stað úr skugga um, hvort þurfa- 

lingurinn muni eiga sveit utan hreppsins, enda liggi eigi fyrir í málinu nægar 

ástæður til að rjettlæta það, að hreppsnefndin í Leiðvallarhreppi hafi látið þetta 

farast fyrir í 22 ár. Á þessar röksemdir sýslumanns hafið þjer, herra amtmað- 

ur, fallizt og því stafest úrskurð hans. Jafnframt hafið þjer látið þess getið, að 

vitfirring Margrjetar hafi eivi getað verið því til fyrirstöðu, að hún með dvöl 

sinni ynni sjer sveit í Leiðvallarhreppi, sbr. dómsmálastjórnarbrjef 26. maí 1862. 

Það er nú að vísu svo, að þeim skilningi hefir stöðugt verið framfylgt af úr 

skurðarvaldinu í framfærslumálum bteppa í milli, að það væri bæði eptir hlut- 

arins eðli og 8. og %. gr. fátækrareglugjörðarinnar skvida hrepps þess, er styrk 

veitir þurfamanni, þegar að grennslast eptir því, hvar  þurfamaðurinn eigi 

sveit, og ef það reynist að ómaginn eigi sveit annarsstaðar en þar, sem hann 

hefir leitað styrks, þá beri þesar að skýra framfærsluhreppnum frá styrkveiting- 

unni; annars eigi dvalarhreppurinn eisi rjett til endurgjalds á hinum veitta 

styrk, sjá Meðal annars lhbr. 17. nóvbr. 1877, sbr. kanc. brjet I. maí 1838 og 

28. oktbr. 1845 Því verðjeg að vera yður samdóma um að Leiðvallarhreppur 

hafi misst rjett sinn til að fá endurgoldið meðlag það, sem gengið hefir til fram- 

færslu Margrjeti alit til haustsins 1900. Aptur á meti get jeg eigi verið yður 

og sýslumanninum í Skaptafellssýslu sæmdóma um það, að löglega veittur sveita- 

styrkur slíti eigi sveitfestisdvöl utanhreppsmanns, nema sagt sje til styrksins Í 

tæka tíð. Hitt virðist bæði samkvæmt hlutarins eðli og 6. gr. fátækragjörðar- 

innar, að sveitarstvrkur, ef bönn er að eins löglega veittur, slíti Jafnan sveit- 

, 

festisdvöl, hvernig svo sem fer um endurborgun hans, er um ntansveitarmenn 

er að ræða, sbr. lhbr. 13. septbr. 1888. Með því að ekkert er framkomið, sem 
gefi neinn grun um, að styrkur sá, sem Margrjeti var veittur at Leiðvallar- 

hreppi Linum forna, er hún var tekin á sveitarf smfæri 1878, hafi verið ólög- 

mætur, og samkvæmt framansögðu, úrskurðast hjer með, að umræddur vitfirr. 

ingur Margrjet Eyjólfsdóttir skuli teljast sveitlæg í hinum forna Kleifahreppi, 

sem ber að endurgjalda Leiðvallarhreppi eptir reikningi sveitarstyrk þann, er 

hún hefir notið í síðarnefudum hreppi eptir 22. sept. f. á. Þetta er yður til vit-
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undar gefið yður til leiðbeiningar og til birtingar fyrir hlutaðeigandi hrepps- 121 
. i i A A js 

nefndum. 5. nóvbr. 

Brjef landshöfðingja til landlæknisins á Íslandi um reikninga 192 
hjeraðslækna. Eins og yður, herra landlæknir, er kunnugt, eru reikningar 99. nóvbr. 

margra hjeraðslækna yfir verk þeirra og ferðakostnað í þarfir hins opinbera 

einatt mjög illa úr garði gerðir, opt ymist litt sundurliðaðir eða allsendis ósund- 

urliðaðir, og sýnast hins vegar optastbera vott um, að hlutaðeigandi hjeraðs- 

læknir hafi eigi kynnt sjer ákvæði 45. gr. laga nr. 24 frá 13. oktbr. 1899 um 

skipun læknishjeraða á Íslandi o. fl., og svo sem að sjálfsögðu virðist svo, sem 

að eins örfáir hjeraðslæknar þekki eða hafi athugað niðurlagsákvæði fyrri máls- 

greinar Í 12. gr. laga nr. 2 frá 31. janúar 1896, um varnir gegn útbreiðslu 

næmra sjúkdóma. Það virðist því eigi vanþörf á, að gefa hjeraðslæknum nokkrar 
almennar bendingar um þetta efni (0: um endurgjald til hjeraðslækna fyrir störf 

þeirra og kostn:ð í þarfir hins opinbera) og skýringar á einstökum atriðum. 

Skal í þessu skyni tekið fram það, sem hjer fer á eptir: 

1. Sjerstakan reikning verður að gefa yfir hvað eina; það má t. a. m. 

ekki hafa á einum og sama reikningi kostnað við varnir gegn skarlatssótt og 

kostaað við sótthreinsun eptir taugaveiki. Svo verður hver reikningur að vera 

vel og nákvæmlega sundurliðaður, borgunin fyrir hvert atriði verður að vera 

nákvæmlega tilfærð útaf fyrir sig, svo að auðvelt sje að sjá af reikningnum, 

hvort hún sje lögum samkvæm, sjerstaklega læknaskipunarlögunum. Reikninga 

sína yfir kostnað við varnir gegn næmum sjúkdómum skulu hjeraðslæknar senda 

hlutaðeigandi sýslumanni eða bæjarfógeta til frekari aðgjörða. Þó má senda 

landlækni beina leið reikninga yfir kostnað við sóttnæmishreinsun gegn næmum 

sjúkdómum, er aðeins stinga sjer niður á einstöku stað og yfirvöld hafa eigi 

sett sóttvarnir gegn. 

2. Lækni ber í dagpeninga 25 a, fyrir hvern klukkutíma, sem hann er 

heimanað, hvort er á nóttu eða degi, en hann má ekki vera lengur en þörf er, 

á ferðinni, t, a. m. ekki nátta sig og gjöra reikning fyrir næturtímanum, ef hann 

getur með góðu móti náð heim að kveldi. Ekki má hann heldur gjöra sjer ferð 

að óþörfu á reikning hins opinbera. 

Fyrir hesta eða annan farkost (bát eða keyrslu o. s. frv.) má læknir 
ekki reikna sjer meira en tíðkast í því byggðarlagi, er hann fer um; ef ferðin 

er stutt, má hann eigi gera reikning fyrir meira en einum hesti fyrir sjálfan sig. 

Læknir má því að eins reikna borgun fyrir fylgd (fylgdarmann), að 

hann eigi að fara langa leið, eða, ef leiðin er stutt, mæta torfærum, vondu 
veðri eða náttmyrkri. 

Ef ferðin er gerð bæði í þarfir einstaks manns eða einstakra manna, 

eða læknirinn í sömu ferðinni framkvæmir læknisverk eða heilbrigðisráðstafanir 

bæði í þarfir hins opinbera og í þarfir einstaks manns eða einstakra 

Uppprentað blað.
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122 manna, ber að skipta hlutfallslega ferðak costnaði læknisins og dagpeningum 

22. nóvbrmilli hins opinbera og hins einstaka eða | 

kemur upp eð:            

  

        

      

  

eptir 

ljóst, > 

= 
verður að 

að borga fy 

Bo Irgun 

er. og hið opin- 

    ekki jafnframt í 

út 

  

Sar 
Caisins, 

123 Auglýsin 
14. nóvbr. ; y 8 

um 

bustadi hjeradslækna 

Samkvæmt 2. gr. laga nr. 24, 13. oktbr. 1899 um skipun læknishjeraða 
, 5 

á Íslandi o. fl, og að fengnu þar um áliti hlutaðeigandi sýslunefnda, sl kal fyrst 

um sinn svo kveðið á um aðsetur hjeraðslækna í eptirnefndum lækni shjeruðum: 

1. Hjeraðslæknisins í Síðuhjeraði: á svæðinu milli Hörgár. og Geir- 

landsár. 

DO
 

Hjeradslæknisins I Myradalshjeradi: i kauptuninu Vík eða sem næst því. 

Hjeradslæknisins i Rangårhjeradi: i Hvolhreppi. 

Hjeraðslæknisins í Æyrarbakkahjeraði: á Eyrarbakka eða Stokkseyri. 

Hjeraðslæknisins í Grímsneshjeraði: í Skálholti eða þar í grend. >



9 
> 

po
 

11, 

12. 

13. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

9 
ð 

32. 
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Hjeraðslæknisins í Keflavíkurhjeraði: í Keflavík. 123 
Hjeraðslæknisins í Kjósarhjeraði: í Kjósinni miðsvæðis. 14. nóvbr. 
Hjeraðslæknisins í Skipaskagahjeraði: í Akranesverzlunarstað. 
Hjeraðslæknisins í Borgarfjarðarhjeraði: nálægt Hitvá ekki neðar en 
móts við Þverárdal og ekki ofar en við Kálffossbrú. 
Hjeraðslæknisins í Mýrahjeraði: öðru hvorn megin Hítarár, sem næst 
þjóðveginum. 

Hjeraðslæknisins í Óla fsvíkurhjeraði: í Ólafsvík. 

Hjeraðslæknisins í Stykkishólmshjeraði: í Stykkishólmi. 
Hjeraðslæknisins í Dalahjeraði: á svæðinu milli Laxár í Laxárdals- 
hreppi og Laxár í Hvammshreppi sem næst þjóðveginum. 

Hjeraðslæknisins í Flateyjarhjeraði: í Flatey. 

Hjeraðslæknisins í Reykhólahjeraði: innarlega við Þorskafjörð súnn- 
anverðan eða úti á Reykjanesi. 

Hjeraðslæknisins í Barðastrandarhjeraði á Geirseyri eða Vatneyri. 
Hjeraðslæknisins í Þingeyrarhjeraði: í kauptúninu Þingeyri. 

Hjeraðslæknisins í Nauteyrarhjeraði: utarlega á Langadalsströnd. 

Hjeraðslæknisins í Hesteyrarhjeraði: á Hesteyri. 

Hjeraðslæknisins í Strandahjeraði: í Hólmavík eða þar sem næst. 

Hjeraðslæknisins í Miðfjarðarhjeraði: í Miðfirði á svæðinu framan 
frá sjó (Söndum og Ósi) að takmörkum Fremri Torfastaðahrepps. 
Hjeraðslæknisins í Blönduóshjeraði: á Blönduósi. 

Hjeraðslæknisins í Sauðárkrókshjeraði á Sauðárkróki. 

Hjerauslæknisins í Fofsóshjeraði: á Hofsósi eða Grafarósi. 

Hjeraðslækuíisins í Siglufjarðar hjeraði: í Siglufjarðarkauptúni. 

Hjeraðslæknisins í Höfðahverfishjeraði: í Grenivík. 

Hjeraðslæknisinsí Reykdælahjeraði: á Rauðá, Últsbæ eða Ingjaldsstöðum. 
Hjeraðslæknisins í Húsavíkurhjeraði: í Húsavíkurkauptúni. 

Hjeraðslækn. í Ararfjarðarhjeraði: á svæðinu frá Skinnastað að Núpi. 

Hjeraðslæknisins í Þistlfjarðarhjeraði: á Þórshöfn eða svæðinu frá 

Svalbarði að Syðra Lóni. 

Hjeraðslæknisins í Vopnafjarðarhjeraði: í Vopnafjarðarkauptúni. 
Hjeraðslæknisins í Hróarstunguhjeraði: á Stóra Steinsvaði, Litla 
Steinsvaði eða Ekru. 

Hjeraðslæknisins í Fljótsdalshjeraði: á Hrafnkelsstöðum eða Brekku, 

eða á einhverri á jörðunum miili Bessastaðaár og Hrafngerði-ár. 

Hjeraðslæknisins í Fdskráðsfjarðarhjeraði: á Búðum. 

Hjeraðslæknisins í Berufjarðarhjeraði: í Berufjarðarverzlunarstað 

eða þar í grenndinni. 

Hjeraðslæknisins í Hornafjarðarhjeraði: í Mýrahreppi sem næst 
Hornafjarðaróskauptúni. 

Reykjavík 14. nóvbr. 1901. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. — Jón Magnússon.
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um ferðir landpóst- 

Póstleiðir. | Póststöðvar. | 1. ferð. | 2. ferð. | 3. ferð | 4. ferð. | £. ferð. 

Frá Reykjavík | 4. jan. (30. jan 23. febr. 21. marz (16. apríl 
A. — Leirvogstungu | 4. — 30. — 123. — 121. — 116. — 
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(vesturleið). Harastöðum (6. —- 1. — (25. — 123. -— (18. — 
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2. Frå Hjardarholti. | —— Harastodum 110, 5. — (28. — 127. — 122, -— 
— (Saudafelli) 10. — 5 —- 28. — (27. — 22. — 

þm (suðurleið). — Norðtungu 11. — 6. — 1. marz (28. — |23. — 
— Hesti ll. — |6. — |1. — |28. — |23. — 

< — Saurbæ 12. — T. — 2. — (129. — 124. — 
eo —- Neðra-Hálsi 12. — |7 — 2 — 29. — (24. — 
= Leirvogstungu (12. — |7 — {2 —- (29. — (24. — 
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æg: B. — (Vigur) 3. — |29, — (22. — (20, — 115. — 
s it; Ísafi — Garðsstöðun 3. — 29. — (22. — (20. — (15. — =| Milli Ísafjarðar Farðsstöð 
= Að — Vatnsfirði 13. — 129. — 122. — 120. — 115. — 
"og Hjarðarholts. | Arngerðareyri 4. — 130. — (23. — (1. — (16. — 

; fagri — Kinnarstöðum 4. — (30. —— 23. — (21. — (16. — 
| Frá lsafirði | 3, 5. — 31 — 24, — (22. — (17. — 
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að. Hjarðarholti 8. — |3. — (26. — (25. — (20. — 
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— Hvoli 10. 5. — 8 — 127. — 2. — 
— Bæ 11. -— 6. — | 1. marz|28. — 123. — 
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(vesturleið). — Vatnsfirði 12, — 17. — 12, — (29. — 124, — 
— Garðsstöðum 12. — 1 — (2% — 29. — (24. — 

| — (Vigur) 12. — To | 2, — 129, — 24, — 
já Ísafjörð 14. — 9. — {3 — 31. — (26. — 

A Frá Reykjavík | 4. jan. 130. jan 94. febr. (22. marz |17. apríl 
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Milli Reykjavíkur| — Neðra Hálsi 4 — 30. 94. — 92. — 17. — 
' og Stadar. — Sanrbæ 15, — | 1. febr. (238. — |23. — |18. — 
2 — Hesti 5. — | 1. — (5 -- 123. — (18. — 

o| |. Frá Reykjavík. — Norðtungu 6. — 12. — 26. — (24. — 19. — 
= — (Hvammi) (6. — 12. — 126. — 24. — (19. — 
g (nordurleid). ad Stad (08, — 4. — 28. — /26. — |21. — 

HR NL en HE KENN 
5 Frá Stað (10. jan. | 6. febr. | 2. marz |28. marz |23. apríl 
o — (Hvammi) (10. — | 6. — 2 28. — |[23. — 
2 — Norðtunqu ll, — 17. — 3. — 129, — |4 — 
= 2 Frá Stað. — Hesti (ll. — (7. — |3.— 129, — 24. — 

— Saurbæ 12. — | 8. — 4. — 30. — |25. — 
(suðurleið). ' — Neðra-Hálsi 12. — |8. — |4. — 130. — |25. — 

| — Leirvogstungu  |12. — 8. — 4. — (30. — |25. — 
í Reykjavík 14. — 110. — | 6. — | 1. april (27, —
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Þessir eru aukapóstar: 

GULLBRINGUSÝSLUPÓSPURINN, milli Reykjavíkur og Hvalsness, leggur af stað 
frá Reykjavík eptir komnu  aðalpóstanna, fer um Hafnarfjörð, Kálfatjörn, 
Keflavík og Gerða að Hvalsnesi og snýr þá aptur sömu leið til Reykja- 
víkur. 

EYRARBAKKAPÓSTURINN, milli Reykjavíkur og Eyrarbakka, leggur af stað frá Kefla- 

vík eptir komu Gullbringusýslupóstsins þangað frá Reyejavík, fer um Kirkjuv og, 
Hraun í Grindavík, Ertu í Selvogi, Þorlákshöfn og Eyrarbakka til   

  

Stokkseyrar; dvelur þar að minnsta kosti 2 klukkutíma og fer þá aptur sömu leið 
til Keflavíkur, 

BORGARFJARÐARPÓSTARNIR eru fjórir: 

a. Hinn fyrsti fer frá Saurbæ á Hvalfjarðarströnd eptir komu aðalpóstanna norðan 
og vestan þangað á suðurleið um Vogatungu vestan Akrafjalls út á Akranes á 
Skipaskaga, og fer síðan sömu leið aptur að Saurbæ 

b. Annar fer í Skipaskaga á Akranesi sama dag og vestanpósturinn á að g { 

    leggja á stað frá Reykjavík í 15. og 13.— 15. póstfe vestan Akrafjalls um 

  

Vogatungn að Saurbæ, og eptir að vestaupósturinn er þangað kominn frá 
Reykjavík, snýr hann aptur sömn leið til Skipaskaga. 

ec. Hinn þriðji fer frá Hesti eptir komu aðalpóstsins þangað í norðurleið að Lundi 
í Lundareykjadal 

  

g snýr þaðan aptur að Hesti. 

d. Hinn fjórði fer frá Norðtun 

um Reykholt og Gilsbakka og 

;u, eptir komu aðalpóstanna þaugað frá Reykjavík, 

g snýr þaðan aptur beina leið að Nor d- 

tungu. 

MÝRASÝSLUPÓSTURINN fer frá Norðt ungu, svo fljótt sem unnt er, eptir komnu 
aðalpóstanna þangað frá Reykjavík, um Arnarholt að Borgarnesi og snýr baðan 
aptur sömu leið að Norðtungu, 

STYKKISHÓLMSPÓSTURINN fer frá Norðtun gu þegar eptir komnu vestanpóstsins 
þangað frá Reykjavík, og kemur við á Staðarhrauni og Gröf; snýr aptur frá 
Stykkishólmi eptir 12 tíma viðstöðu þar, og fer sömu leið aptur að Norð- 

tungu, kemur þangað áður en annarhvor aðalpóstanna leggur þaðan af stað til Reykja- 
víkur. 

OLAFSVÍIKURPOSTARNIR. Þegar Stykkishólmspósturinn er kominn frá Norðtungu 
að Gröf í Miklaholtshreppi í 1.—5. og 13.—15. póstferð, fer aukapóstur þaðan um 
Staðastað að Búðum og mætir þar öðrum ankapósti, sem fer þangað frá Olafs- 
vík. Aukapósturinn frá Gröf snýr því næst aptur að Gröf svo tímanlega, að hann 
nái þar Stykkishólmspóstinum á suðurleið, eu hinn snýr aptur sömu leið til 
Ólafsvíkur. — Í 6.—-12. póstferð fer aukapóstur frá Gröf, svo fljótt sem hægt er 
eptir komu Stykkishólmspóstsius frá Norðtungu um Staðastað og Búðir beina 
leið til Ólafsvíkur og snýr þaðan strax aptur sömu leið að Grof. 
FLATEYJARPOSTURINN fer frá Stykkishólmi til Flate yjar þegar eptir komu 
beggja aukapóstanna frá Norðtungu og Stað i 1.—4. og 13.—15. ferð, og snýr 
aptur til Stykkishólms eptir sólarhrings dvöl. 
SNÆFELLSNESSÝSLU PÓSTURINN fer frá St ykkishólmi eptir komu aukapóstsins 
frá Stað í Hrútafirði og fer nm Grundar fjörð og Ólafsvík að Sandi, snýr 
þaðan aptur til Ólafsvíkur og fer um Búðir oe Staðastað tilSt ykkis- 

hólms.



Do
 

wo 

DALASYSLUPOSTARNIR eru tveir: 

a. Hinn fyrsti fer frá Stykkishólmi um Breiðabólsstað á Skógarströnd og 

Harastaði svo tímanlega, að hann nái að Hjarðarholti og Sta 5, áður en 

aðalpóstarnir leggja af stað þaðan, og snýr síðan aptur sömu leið til Stykkis-   

hólms eptir komu þeirra, og kemur við á Borðeyri í báðum leiðum. 

b.  Annarferfrá Skarðsstöð um (Dagverðarnes), Staðarfell og Hvamm 

  

svo tímanlega, að hann rái að Hjarðarholti fyrir komu aðalpósta að sunnan 

  

og vestan; eptir komu þeirra snýr hann aptur sömu leið að Skarðsstöð. 

BARÐASTRANDARSÝSLUPÓSTARNIR eru fimm: 

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

frá Hjarðarholti, fer um Kinnarstaði, Gufudal, Vattarnes, 

3rjámslæk, Botn, Vatneyri og Sveinseyri að Bíldudal, og snýr 
x aptur sömu leið að Bæ. 

b. Annar fer frá Sveinseyri í "Tálknafirði, þegar eptir að aukapósturinn frá Bæ 

  

kominn á vesturleið, að Selárdal og snýr jafnskjótt aptur að Sveins 
eyri, og nær þar fyrsta aunkapósti á leiðinni frá Bíldudal, sem þó eigi má 

  
bíða hans svo, að hætt geti orðið við, ad hann nái ekki aðalpóstinum á suðurleið 
í Bæ. 

ce. 0 Hinn þriðji fer frá Vatneyri í Patreksfirði, eptir komu fyrsta aukapósts þangað 

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

d. Hinn fjórði fer frá Flatey, í hverti skipti eptir komu Flateyjarpóstsins þangað 
frá Stykkishólmi, að Brjámslæk, os snýr aptur þaðan til Flateyjar. 

e. Hinn finni fer frá Bæi Króksfirði um Kleifa og Borðeyri, þegar eptir komu 
vestanpóstsins þangað frá Ísafirði, að Stað í Hrútafirði. Eptir komu norðanpósts- 

ins frá Akureyri að Stað fer hann þaðan aptur sömu leið að Bæ og sje kom- 

inn þangað, áður en vestanpóstnrinn fer þaðan áleiðis til Ísaf jarðar. 

FJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR eru tíu: 

a. Hinn fyrsti fer frá A rngerðareyri einu eða tveim dögnm eptir komu vestan- 

póstsins þangað að sunnan í 1,—5. og 12.— 15. ferð um Melagraseyri og Un- 

þa
r 

=
 

aðsdal að Sandeyri og snýr þaðan aptur til Arngerðareyrar. 

  

b. Annar fer frá Ísafirði, eptir komu vestanpóstsins þangað, um Veðrará, Holt 

í Önundarfirði, (GemlufalD, Þingeyri og Rafnseyri að Bíldudal og 

fer svo sömu leið aptur til Ísaf jarðar. 

c. Þriðji fer frá Veðrará, þegar eptir komnu Rafnseyrarpóstsins þangað frá Ísafirði, 

di. 

d. Fjórði fer frá (Gemlufalli), þegar eptir komu Rafuseyrarpdstsins pangad frå 

Ísafirði, að Mýrum í Dýrafirði. 

e. Fimmti fer frá Lsafirði, begar eptir komnu vestanpóstsins þangað 

  
til Flateyrar í Ónundarfir 

að Suður- 

eyri Í Súgandafiði og snýr þaðan aptur, eptir eyktardvöl, til lsafjarðar. 

  

f. Sjötti fer frá Ísafirði, þegar eptir komu vestanpóstsins þaneað, um (Hnífs 

dal) að Hóli í Bolung: 

Ísafj arðar. 

vík og snýr þaðan aptur, eptir eyktardvöl, sömu leið til 

  

g. Sjöundi fer frá Ísafirði, þegar eptir komnu vestanpóstsius þangað, um (Árnar 

dal) að Tröð í Alptafirði, stendur þar við 4 klukkustundir og fer síðan sömn leið 

aptur tilÍsafjarðar. 

h. Áttundi fer frá Ísafirði, þegar eptir: komnu vestanpóstsins þangað, sjóveg til 

Sandeyrar, þaðan um Stað í Grunnavík að Hesteyri og. ef nógur tími er 
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13. 

14. 
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til, um (Sljettu) að (Stað í Aðalvík) og síðan sömu leið aptur til Ísa- 

fjarðar. 

i. Níundi fer frá Hesteyri, daginn eptir komu póstsins þangað frá Ísafirði í 1.--3. 

og 13.—-15. póstferð, um (Steinólfsstaði) að Höfn á Hornströndum; stendur 

þar við hálft dægur og fer síðan um (Hlöðuvík) til Hesteyrar aptur. 

k. Tíundi fer frá Þingeyri eptir komnu Rafnseyrarpóstsins þangað frá Ísafirði, að 

Haukadal, og snýr þaðan sömu leið til baka að Þingeyri. 

STRANDASÝSLUPÓSRARNIR eru þrír: 

a.  Hiun fyrsti fer frá Stað í Hrútafirði daginn eptir komu norðanpóstsins þangað frá 

Reykjavík, fer um Borðeyri, (Bæ), (Prestbakka), Ós pakseyri, Stóra- 

fjarðarhorn, Kirkjuból, (Hrófberg) og Hólmavík í Steingrímsfirði 

um Skarð í Bjarnarfirði og Reykjarfjörð að Árnesi og snýr þaðan 

sömu leið að Stað í Hrútafirði. Í 1--4. og 18.—15. ferð kemur pósturinn við á 

(Smáhömrum). 

b. Annar fer frá Bæ í Króksfirði, eptir komu aðalpóstsins frá Ísafirði um (Vals- 

hamar), (Tröllatungu), Kirkjuból, að Stórafjarða rhorni og þaðan 

aptur sömu leið að Bæ. 

c. Hinn þriðji fer frá Stórafjarðarhorni í 1.—-5. og 14.—15. ferð svo tím 

anlega, að hann sje kominn að Kleifum í Gilsfirði fyrir komu vestanpóstsius 

þangað frá Ísafirði, þaðan snýr hann aptur sömu leið að Stórafjarðar- 

horni. 

HÚNAVATNSSÝSLUPÓSTARNIR ern fimm: 
a. Hinn fyrsti fer frá Staðarbakka þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá 

Stað, að Hvammstanga og snýr aptur þaðan sömn leið að Staðar- 

bakka. 

b. Hinn annar 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 Sveinsstöðum. 

c. Þriðji fer frá Sveinsstöðum, eptir komnu aðalpóstsins þangað að sunnan, að 

Ási í Vatnsdal, og svýr þaðan aptur að Sveinsstöðum. 

  

d. Hinn fjórði fer frá Blöndnósi eptir komu aðalpóstsins að sunnan, um (Reyki) 

og Auðkúlu að Guðlangsstöðum og þaðan aptur sömu leið að Blöndu- 

ósi. 

e. Hinn fimmti fer frá Blönduósi eptir komu aðalpóstsins þangað á norðurleið 

til Hólaness og eptir sólarhringsdvöl þar fer bann aptur að Blöndu- 

ósi. 
f. Hinn sjötti fer frá Bólstaðarnlíð, þegar eptir komu norðanpóstsins þangað á 

norðurleið, að Bergsstöðu m og snýr þaðan sömu leið til baka. 

SKAGAFJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR eru sex: 
a. Hinn fyrsti fer frá Víðimýri eptir komu norðanpóstsins þangað frá Stað um 

Mælifell að Goðdölum og sömu leið aptur að Víðimýri. 

b. Annar fer frá Víði mýri, daginn eptir komu norðanpóstsins þangað frá Stað 

um Reynistað, Sauðárkrók, Garð, Lón, Hofsós, (Fell), Haganes 

vík og (Hraun) til Siglufjarðar, og snýr aptur sömu leið eptir 24 stunda 

dvöl þar í 1 —5. og 13.— 15. ferð, en eptir 12 stunda dvöl í 6.—12. ferð. 

ce. Hinn þriðji fer frá Sauðárkróki eptir komu Siglufjarðarpóstsins frá Víði 

m ýri að Hva mmi í Laxárdal, og snýr aptnr til Sauðárkróks.



15. 

16. 

17. 

d. 

€. 
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Hinn fjórði fer frá Lóni eptir komu Siglufjarðarpóstsins þangað frá Víðimýri 

um Viðvík að Hólum, og snýr þaðan aptur að Lóni. 

Hinn fimmti fer frá Sauðárkróki svo tímanlega að hann sje kominn að V íði- 

te ý ri áður en norðanpóstur fer suður um. Eptir komu hans frá Akureyri snýr 

hann aptur sömu leið til Sauðárkróks og kemur við á Reynisstað í báðum 

leiðum. 

Hinn sjötti fer frá Miklabæ í Blönduhlíð eptir komu aðalpóstsins á norðurleið 

um Frostastaði að Lóni. Eptir komu Siglufjarðarpóstsins frá Víðimýri 

snýr hann aptur sömu leið til Miklabæjar. 

EYJAFJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR ern þrír, og fara allir frá Akureyri daginn 

eptir komu norðanpóstsins þangað frá Stað. 

A 

b. 

C. 

Hinn fyrsti fer um Dalvík og Kvíabekk í Ólafsfirði að Haganesvík í 

Fljótum og snýr aptur þaðan eptir komu aukapóstsins frá Siglufirði sömu leið 

á Akureyri. 

Annar fer um (Hrafnagil) að Saurbæ í Eyjafirði og sömu leið aptur á ÁAk- 

ureyri. 

Hinn þriðji fer um Grenivík að Þönglabakka og sömu leið aptur á A k- 

ureyri. 

ÞINGEYJARSÝSLUPÓSTARNIR eru sex: 

a. 

e 

d. 

e. 

Hinn fyrsti fer frá Ljósavatni eptir komu Seyðisfjarðarpóstsins þangað frá Á k- 

ureyri að Halldórsstöðum í Bárðardal, og snýr þaðan aptur að Ljósa- 

vatni. 

Annar fer frá Grenjaðarstað eptir komn aðalpóstsins frá Akureyri um 

Laxárdal að Skútustöðum og þaðan aptur wm Reykjadal að Grenjaðar- 

stað. 

Hinn þriðji fer frá Grenjaðarstað, þegar er Seyðisfjarðarpósturinn er þangað 

kominn frá Akureyri, um Húsavík og Víkingavatn að S kinnastað 

og snýr aptur sömu leið að Grenjaðarstað, og skal hann ná Seyðisfjarðar- 
L póstinum á leið til Akureyrar. 

Hinn fjórði fer frá Vopnafirði sama dag og Seyðisfjarðarpósturinn á að fara 

frá Akureyri, un Bakka, Sauðanes, Þórshöfn, Svalbarð og þaðan 

beintað Skinnastað, mætir þar hinum þriðja aukapósti fráGrenjaðarstað 

og snýr þá aptur sömu leið til Vopnafjarðar. 

Hinn fimmti ter frá Raufarhöfn um (Grjótnes) og Prestahóla að 

Skinnastað svo tímanlega, að hann verði þangað kominn fyrir komu auka- 

póstsins frá Grenjaðarstað og Vopnafirð i, og snýr aptur til Raufar- 

hafnar þegar eptir komu umgetinna aukapósta að Skinnasta ð. 

Hinn sjötti fer frá Ljósavatni eptir komu Seyðisfjarðarpóstsins þangað frá 
„ 

Akureyri að Þóroddstað í Kinn og snýr þaðan aptur sömu leið til baka. 

MÚLASÝSLUPÓSTARNIR eru átta: 

a. 

b. 

rt eptir komu Eskifjarðarpóstsius þangað á      

austurleið til Seyðisfjarðar og fer þaðan aptur sömu leið til Egilsstaða. 
5 

Annar fer milli Seyðisfjarðar og Vopnafjarðar. Hann fer frá Seyðis- 

Hinn fyrsti fer frá Egilsstöðum þeg 

firði svo tímanlega, að haun sje kominn að Egilsstöðum, áður en Eskifjarðar- 

pósturinn kemur þangað á austurleið. En þegar hann er þangað kominn, heldur 

aukapósturinn áfram um Hjaltastað, Kirk jubæ í Hróarstungu, Sleðbrjót 
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í Jökulsárhlíð og (Torfastaði) á Vopnafjörð, og snýr aptur þaðan eptir sól- 
arhringsdvöl 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 Bakka gerði í Borg- 

arfirði og sömu leið aptur til Seyðisfjarðar. 

Hinn fjórði fer sömuleiðis frá Seyðisfirði þegar eptir komu aðalpóstsins þangað 
frá Akureyri í 1—t. og 13.—15. ferð, að Brekku í Mjóafirði, og snýr þaðan 
aptur til Seyðisfjarðar. 
Hinn finnmti fer frá Egilsstöðum, þegar eptir komu aðalpóstanna á ansturleið, yfir 
Lagarfljót um (Ás í Fellum) að Valþjófsstað, og þaðan aptur austan Lagar- 
fljóts um (Hallormsstað) að Egilsstöðum. 

Hinn sjötti fer frá Skjöldólfsstöðum, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað 
frá Akureyri, að Brú á Jökuldal og sömu leið aptur að Skjöldólfsstöðum. 
Hinn sjönndi fer frá Eskifirði þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá Borg- 
um í l—4. og 13.—15. ferð, um Re yðarfjörð og Fáskrúðsfjörð að 
Stöðvarfirði, og sömu leið aptur á Eskifjörð. Í þeim ferðum strand bátsins, 
þegar hann kemur ekki við á Stöðvarfirði, skal senda með póstflutning frá 
Breiðdalsvík, eptir komu hans þangað frá A kure yri til Stöðvarfjarð- 
ar, ef eigi fæst skipsferð. 

Hinn áttundi fer sömuleiðis frá Eskifirði þegar eptir komn aðalpóstsins þangað 
frá Borgum í 1—4. og 15.—-15. ferð til Norðfjarðar og snýr þaðan aptur á 
Eskifjörð. 

SKAPTAFELLSSÝSLU PÓSTURINN ter frá Kirkjnbæ jarklaustri, þegar eptir 
komu aðalpóstsins þangað frá Odda, um Borsarfell í Skaptartungu að Mýrum 
i Ålptaveri og snýr þaðan aptur sömu led ad Kirkjubæjarklanstri. 
VESTMANNAEYJAPÓSTURINN fer frá Odda að L Jótarstöðum daginn eptir 
komu aðalpóstsins frá Reykjavík, og snýr þegar aptur að Odda. 
RANGÁRVALLASÝSLUPÓSTARNIR eru þrír: 
a. 

b. 

C. 

Hinn fyrsti fer frá Þjórsárbrú, þegar eptir komn  aðalpóstsins þangað frá 
Reykjavík, að Fellsmúla á Landi, ov snýr þaðan aptur að Þjórsár 
brú. 

Annar fer sömuleiðis frá Þjórsárbrú jæfnsnemma hinum fyrnefnda um 
(Háf í Háfshverfi) og (Hábæ í Þykkvabæ) að Grímsstöðum í Vesturlandeyjum 
og snýr aptur sömu leið að Þjórsárbrú. 
Hinn þriðji fer frá Odda, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, 
um (Stórólfshvol) að Teigi í FI Jótshlíð, og Þaðan aptur sömu leið 
að Odda. 

  

ÁRNESSÝSLUPÓSTARNIR eru fjórir: 
A. eð

 

b. 

Hinn fyrsti fer frá Kotströnd, þegar eftir komu aðalpóstsins þangað frá Reykja- 
vík, um ÚIlf) Jótsvatn að Þingvöllum, og snýr þaðan aptur að Kot- 
strönd. 

Annar fer frá Hraungerði, sem fyrst eptir komu aðaipóstsins frá R e ykjavík, 
um Arnarbæli í Grímsnesi og Mosfell að Torfastöðum og þaðan aptur 
sömu leið að Hraungerði. 

Hinn þriðji fer sömuleiðis frá Hraun gerði, sem fyrst eftir komu aðalpóstsins 
frá Reykjavík, um (Ó lafsvelli) og Reyki á Skeiðum að Stóranu pi, og 
þaðan aptur um (Birtingaholt) og Hruna að Hraun gerði, da
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d. Hinn fjórði fer og frá Hraungerði, sem fyrst eptir komu aðalpóstsins frá 124 

Reykjavík, um (Gaulverjabæ), Sto kkseyri og Eyrarbakka, og 

snýr þaðan aptur daginn eptir að Hraungerði. 

Milli Reykjvíkur og Ægissíðu er póstflutningur fluttur í viku 

hverri frá 15. júní til 1. október með póstvagni. i 

Leggur póstvagninn af stað frá Reyk javík á hverjum mánudagsmorgni 

kl. 9 og kemur aptur til Reykjavíkur á föstudögum. 

Fardagur póstanna frá endastöðvum  póstleiðanna er fast ákveðinn við þá daga, sem 

hjer eru nefndir, þannig, að við böggul- og peningasendingum er ekki tekið lengur en til 

kl. 7 síðdegis daginn áður. 

Reykjavík, 14. nóv. 1901. 

Landshöfðinginn yfir Íslandi. 

Magnús Stephensen. 

Jón Magnússon. 

nd! nb rant TIR nl Ra SAs Styrkveitingar úr landssjóði. 
Samkvæmt fjárlögunum fyrir 1900 og 1901. 

Til barnaskóla í sjóþorpum og verzlunarstöðum, öðrum en kaupstöðum, var með 

brjefi landshöfðingja, dagsettu 19. október 1901, veittur þessi styrkur fyrir s. á. 

I. Barnaskóla í Vestmannaeyjum ... NR 242 kr 

2. — í Vytaskála undir Eyjafjöllum 97 — 

3 — å Eyrarbakka 242 — 

4 — á Stokkseyri 0 105 — 

ð. — í Grindavík 2 — 

6. — í Útskálum 113 — 

7 — Í Leiti 00 220 00 ven mee vue ven rn mr 72 — 

8. — i Keflavik. 2. 00 see vre mer ver mee rss se 1058 — 

9. — Í Njarðvík 2... 3 — 

10. — í Suðurkoti á Vatnsleysuströnd ... .. ... 145 — 

ll. — á Þórustöðum á Vatnsleysuströnd ... ... 161 — 

12. — í Hafnarfirði 4 — 

13. - í Hraunum í Garðahreppi a. 2. 2... 64 — 

14. — í Bessastaðahreppi ... ... se. see mer 204 — 

15. = í Seltjarnarneshreppi … a. 2... 989 — 

16. — á Skipaskaga see sus mee mee ver er ker 009 — 

17. — Í Ólafsvík 388 — 
18. — á Sandi. mee mee see er eee kr ken ses re 315 — 

19. — í Stykkishólmi mee ken ken ker ser mer ÍÐ — 

20. — å Pingeyri 2. 0 02 283 — 

21. — í Hnífsdal … 200 00 00 vue rev vr 0 145 — 

Flyt 4582 kr.
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í Súðavíkurhreppi... 2. ses see vue ver ses 

á Látrum í Aðalvík 

á Sauðárkróki .. ss seu ven vre ver ven ver 

á Siglufirði... ... ... 

í Flatey á Skjálfanda ... 2... 2. 2... 

á Húsavík ... ss se vue ven vene mee ken mee 

á Eskifirði … 0 0 vue 4 

á Fáskrúðsfirði 

  

Fluttar 4582 

113 

97 

113 

194 

121 

177 

105 

98 

5500
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Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldunna um prestakallslán. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra amtmaður, og yðar, herra biskup, Í brjeti, dag- 

settu 28. f. m., og beiðni hlutaðeiganda, vil jeg hjermeð veita samþykki mitt 

til þess að presturinn að Torfastöðum, síra Magnús Helgason, taki allt að 1000 

kr. embættislán upp á prestakallið til túnbóta á prestssetrinu. Lántökuleyfi 

þetta er beim skilyrðum bundið, að lánið endurborgist með jöfnum árlegum af 

borgunum í lengsta lagi á 20 árum samfleytt frá lántökudegi að telja, og að 

lánið sje fengið með svo vægum vaxtakjörum, sem auðið er. 

Þetta er yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Brjef landshöfðingja til stiptsyfirvaldanna um prestakallslán. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra amtmaður, og yðar, herra biskup, 

í brjefi, dagsettu 29. f. m., og beiðni hlutaðeiganda, vil jeg hjermeð veita 

samþykki mitt til þess að presturinn til Skarðsþinga, síra Guðlaugur Guðmunds. 

son á Hvalgröfum, taki allt að 1000 kr. embættislán uppá prestakallið til þess 

að bæta og gjöra viðauka við íbúðarhúsið á prestssetrinu á þann hátt, sem get- 

ur um í nefndu brjefi yðar og skjölum þeim, er því fylgdu, gegn því að hið 

endurbætta og aukna hús verði eign prestakallsins. Þriðjungur láns þessa skal 

eigi borgast lántakanda fyr en sannað er, að búið sje að leggja járnþak bæði 

á sjálft íbúðarhúsið og viðaukann við það. Að öðru leyti er lántökuleyfi þetta 

þeim skilyrðum bundið, að lánið endurborgist með jöfnum árlegum afborgunum 

í lengsta lagi á 20 árum samfleytt frá lántökudegi að telja og að lánið sje feng- 

ið með svo vægum vaxtakjörum, sem auðið er. 

Þetta er yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birtingar. 

Brjef landshöfðingja til amtmannsins yfir Norðuramtinu og Áustur- 

amtinu um eptirlit með fiskiskipum útlendum mm. m. Í brjefi, dag- 

settu 27. nóvbr. f. á, hafið þjer, herra amtmaður, beiðzt leiðbeiningar minnar 

að því er snertir skilning á 1. gr. i lögum nr. 2 frá 2. febrúar 1894 um auka- 

tekjur o. Á., og á lögum nr. 28 frá 17. desbr. 1875 um breyting á tilskipun 

um fiskiveiðar útlendra við Ísland o. fl. 12. febr. 1872, og spurzt fyrir um eptir- 

nefnd atriði: 

1. Hvort rjett sje að löggilda menn til þess fyrir hönd sýslumanna að 

skoða skjöl útlendra fiskiskipa, rita á þau og gefa út heilbrigðisvottorð. 

2. Hvort hreppsstjóri hafi nokkurn rjatt til að fá helming af gjöldum 

skipsins, er slíkur löggiltur umboðsmaður skoðar skipsskjölin. 

Takið þjer það jafnframt fram, að þótt áðurnefnd lög veiti breppsstjórum 

heimild til að skoða skjöl fiskiskipa, og taka þá til sín hálft skipsgjaldið, er 

þeir skoða skjölin í fjarveru sýslumanns, þá virðist yður eigi hreppstjórar hafa 

sjálfstæðan rjett til þessarar skoðunar, þannig að lögreglustjóri sje útilokaður 

14. dag janúarm. 1902. 

lsafoldarprentsmiðja 

127 
27. nåv.
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frá því að fá löggilta aðra menn til þess að framkvæma skoðun á skjölum fiski- 
7. nóvbr. skipa, enda geti opt komið fyrir, að hlutaðeigandi hreppstjóri sje búsettur langt 

128 
2. desbr. 

  

     frá verzlunarstað, þar er fiskiskip komi, að hreppstjóri skilji ekki neina 
útlenda tungu o. s. frv., svo að fyrir margra hluta sakir geti verið heppilegra 
að sýslumaður fái sjerstakan umboðsmann til að skoða skjöl fiskiskipa, er koma 
kunna til einhvers verzlunarstaðar. Enn takið þjer það fram, að það virðist 
vera óviðkunnanlegt, er sýslumaður hefir mann á skrifssofu sinni, sem er 
löggiltur fulltrúi hans, að þessi maður megi ekki skoða skipaskjölin, þegar sýslu- , 3 7 í > tv 

madur er fjærverandi t. a. í þingferðum og öðrum embættisferðum. 
Utaf þessu skal yðar til til vitundar ge ið yður til leiðbeiningar það, sem 

hjer segir. 

Áð minni skoðun er það engum efa undirorpið, að Be! umadur hefir 
rjett til ad låta reglulegan låggiltan fulltrua sinn, sem er i þjó 1stu hans, skoða 
og rita á skipaskjöl fiskiskipa, eigi einungis þegar sýslumaður er fja ær verandi, heldur 
og þótt hann sje nærstaddur, en þar af leiðir ekki, að hann geti fengið löggilta 
umboðsmenn hingað og þangað um sýsluna til að rita á slík skjöl fyrir sig, og hafa 
eptirlit með fiskiskipum. A hinn bóginn get jeg yður samdóma um, að 
heppilegt væri að sýslumaður fengi einhvern borgara í sumum verzlunarstöðum 
til að hafa hið umgetna starf á hendi, heldur en að hreppstiðri, sem í fjarlægð 
býr, þurfi endilega að gegna því, og sjerstakleg virðist það eiga miður vel 
við, að annar maður á sama staðnum riti á skjöl verglunar- og flutningaskipa, 
og annar á skjöl fiskiskipa. 

Umræðurnar á alþingi 1875 um áðurnefnd lög frá s. á virðast benda á 
það, að hreppstjórar sje í þessu efni aðeins að skoða sem umboðsmenn sýslu- 
manna, og á hið sama virðist það benda, að ANNAR ber ávalt að minnsta 
kosti helmingur af afgreiðslugjaldi fiskiskipa, og r það Í sjálfum lögunum 
með berum orðum sagt, að hreppstjóri skoði r hönd sýslumanns. 
Þrátt fyrir þetta virðist mjer ákvæði laganna svo grei taka það fram, að 
það er aðeins hlutverk lögreglustjóra sjálfs (eða, ndur á, reglulegs 
löggilts fulltrúa hans) eða hlutaðeigandi hrepps skjöl fiskiskipa og 
hafa eptirlit með þeim (sbr. orðin: skal ski það lögreglustjór 

eða hreppstjóra< og sskal lögreglustjóri eða hreppstjóri fyrir hans hönd). Med 
öðrum orðum, lögin sjálf virðast skipa hreppstjóra í þessu efni umboðsmann 
sýslumanns, og eigi leyfa það, að neinn annar verði skipaður til þess. 

Því ber að minni skoðun að svara hinni fyrri fyrirspurn yðar neitandi, 
en þá fellur hin síðari burtu. 

  

  

    

     

  

    

Brjef landshöfðingja tíl amtmannsins yfir Suðuramtinu og Vestur- 
amtinu um flutning þingstaðar. Samkvæmt tillögum yðar, herra amtmað- 
ur, Í brjefi yðar, dagsettu 26. f. m., meðmælum hlutaðeigandi sýslumanns og 

beiðni hreppsnefndarinnar í Norðurárdaishreppi í Mýrasýslu, vil jeg hjermeð 

   



227 1901 

veita samþykki mitt til þess, að þingstaður umgetins hrepps sje fluttur frá 128 

Dýrastöðum að prestsetrinu Hvammi, gegn því að hreppsnefndin annist um, að 2. desbr. 

til verði hæfilegt hús til þinghalda á hinum nýja þingstað. 

Þetta er yður til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birtingar. 

  

Samþykkt 129 
98. nóvbr, 

um 

afnám fiskiveiðasamþykktar. 

Sýslunefndin í Gullbringu- og Kjósarsýslu hefir samkvæmt*lögum 14. 

desbr. 1877 um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum, og lögum 
4. desember 1886, um breyting á fyrnefndum lögum, gjört eptirfylgjandi 

  

Samþykkt 
um 

afnám samþykktar um notkun fiskilóðar í sunnanverðum Faxafióa, 

dags. 17. febr. 1897. 

Samþykkt um notkun fiskilóðar í sunnanverðum Faxaflóa, dags. 17. febr. 

1897, er hjermeð úr gildi numin. 

Samþykki þessi er hjermeð staðfest af  undirrituðum amtmanni, til 

þess hún öðlist gildi þann dag, þegar 7 dagar eru liðnir frá þeim degi, er það 

tölublað kemur út af Stjórnartíðindunum B, er samþykktin birtist Í. 

Þetta er hjermeð  kunngjört öllum hlutaðeigendum til eptirbreytni. 

Suðuramtið, Reykjavík 28. nóvbr. 1901. 

J. Havsteen 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir styrktarsjóð handa ekkj- 130 
um í Skagafjarðarsýslu, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðgjafanum 14. nóvbr. 

fyrir Ísland. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 

fyrir 

Styrktarsjóð handa ekkjum í Skagajarðarsýslu. 

  

Í. gr. 
Sjóðurinn nefnist „Ekknasjóður hins skagfirzka kvenfjelags, og er stofn- 

aður með 100 — eitt hundrað -— krónu gjöf frá fjelaginu.
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130 
14. nóvbr 
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2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja bágstaddar ekkjur, sem eiga lögheimili í 

Skagafjarðarsýslu, og ekki þiggja styrk af sveitarsjóði, hvort sem þær hafa 

fyrir fjölskyldu að sjá eða eigi 

3. gr. 

Tekjur sjóðsins eru: 

1. Vextir af stofnfjenu. 

2. Samskot eða gjafir einstakra manna, sem vilja rjetta sjóðnum hjálparhönd. 

8. Ágóði af hlutaveltum og þesskonar fyrirtækjum, er stofnuð kynnu að verða 

sjóðnum í hag 

4. Allur sjóður „hins skagfirzka kvenfjelags<, sá, er verða kann til, ef fjelag 

þetta hættir að starfa undir því nafni eða fellur. 

4. gr. 

Höfuðstól sjóðsins skal leggja í Söfnunarsjóð Íslands og skalhann standa 

þar á vöxtum um aldur og æfi sem föst innstæða, er aldrei má skerða.  Vext- 
ina skal alla leggja við innstæðuna, meðan þær ekki nema fullum 100 krónum 

á ári, en úr því skal 80 — áttatíu — krónum af vöxtunum árlaga verja til styrkveit- 

inga handa tveimur ekkjum, 40 krónur handa hvorri Afgang vaxtanna skal 

eptir það leggja við innstæðuna, þangað til vextirnir nema fullum 205 krónum 

á ári, og skal þeim pá öllum, að undanskildum 5 krónum, sem leggjast við 

innstæðuna, varið til styrkveitinga, þannig, að 4 ekkjur njóti þeirra árlega, 

jafnmikiis hver. 

5. gr. 

Málefnum sjóðsins skal stjórnað af sýslumanninum í Skagafjarðarsýslu, 

prófastinum í Skagafjarðarprófastsdæmi og prestinum í Sauðárkróksprestakalli. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins hefir á hendi alla framkvæmd, fjárheimtu, styrkveitingar 
og reikningshald  sjöðsins. Vid lok hvers árs semur hún skýrslu um gjörðir 

sínar, og reikning um tekjur og gjöld sjóðsins. Skýrsu þessa ásamt reikningn- 
um sendir hún sýslunefndinni í Skagafjarðarsýslu, er endurskoðar reikninginn 

og úrskurðar um þau atriði, er þörf krefur. 

T. gr. 

Á skipulagsskrá þessari skal beiðast konunglegrar staðfestingar. 

Stjórnarnefnd hins skagfirzka kvennfjelags. 

Sauðárkrók 16. marz 1901. 

Anna Claessen, Ólöf Hallgrímsdóttir, 

Líney Sigurjónsdóttir.
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Ágrip 131 

af reikningi landsbankans 1. júlí—30. september 1901. 

Tekjur: 
1. 1 sjóði 1. júlí 1901 . . . . . kr. 96,578 68 

2. Borgad af lånum: 

a. Fasteignarvedslån . . . . kr. 58,468 27 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån . . . — 81,114 19 

c. Handvedslån . . - . —- 500 24 
d. Lån gegn åbyrgå sv eita- og bæjarfjelaga o.fl — 14,326 00 158,507 70 

3, Fasteignir lagdar bankanum ut fyrir låni ad Da æd .— 550 00 

4. Vixlar innleystir . . . . . . . — 322,567 13 

5. Åvisanir innleystar . . . . . . mm 92,115 75 

6. Vextir ýmiskonar . . . . . . . — 27,672 90 

7, Disconto . . . . . . 3,997 65 

8. Frá landssjóði í nýjum seðlum . . . . . .— 45,000 00 

9. Tekjur í reikning Landmandsbankans í Kaupmannahöfn 

(fyrir seldar ávísanir o. fl). . . . . . „— 229,418 75 

10. Iunheimt fje fyrir aðra . . . . . . .— 2,220 32 

11. Seld verdbrjef fyrir . . . . . . . .— 22,700 00 

12. Selt af fasteignum bankans . . . …— 1,985 50 

13. Aðrar tekjur af fasteignum bankanum til heyr andi . .— 280 00 

14, Endurborgad af bankahusbyggingarkostnadi (fyrir selda 

muni o. fl) . . . . . . . . .— 984 47 

15. Innlög á hlaupareikning . . . . . . .— 563,768 41 

16. Sparisjóðsinnlög  . . . . . . . . me 343,141 31 

17. Frå veddeild bankans . . . . . . mm 11,750 95 

18. Ýmsar tekjur . . . . .…— 854 08 

Kr. 1 924, 093 60 

Gjöld 

1. Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán . . . . kr. 19,090 00 

b. Sjålfskuldaråbyrg0artån . . . — 90,445 00 

c. Handveðslán . . . —  18,575 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita. og bæjarfjel „o.fl -— 36,953 00 

e. Accreditivlán Lo mm 45,000 00 kr. 210,060 00 

2. Víxlar keyptir . . . . . . . . .— 322,510 48 

3. Á vísanir keyptar . . . 87,966 31 

4. U Jtgjöld fyrir reikning Landm: indsbankans f Kaupm: annah. — 255,467 61 

Flyt kr. 876,004 40
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Fluttar kr.  876,004 40 

  

Útborgað af innheimtufje fyrir aðra . . . . . — 2,220 32 

Keypt verðbrjef fyrir . . . . . . . — 118,790 00 

Kostnaður við fasteignir bankans . . . me 496 46 

Útgjöld fyrir reikning varasjóðs fyrv. sparisjóðs Rvikur . — 32 88 

Til nýrrar bankahússbyggingar . . . . . — 200 00 

Utborg rad af innstædufje á hlaupareikningi kr. 482,922 49 

Að viðbættum dagvöxtum . . . — 69 482,923 18 

Utborgað af innstæðufje með sparisjóðs- 

kjörum . . . . . kr. 301,949 35 

Ad viðbættum | dagvöxtum . . — 203 68 2 302,153 03 

Til veðdeildar bankan: . . . — 21,967 00 

Kostnadur vid bankahaldid (laun 0. fl.) . . . mr 6,493 46 
Ymisleg utgjåld (þar á meðal vextir af keyptum banka- 

xtabrjefum) . . . . . . . . „ 861 09 
Til jafnaðar móti tekjulið 3. . . . . . — 550 00 

Í sjáði 30. september 1901 . — 111,401 78 

Kr. 1,924,093 60 

  

  

I 
. 

Ágrip 

tf reikningi veðdeildar bankans 1. júlí—30. september 1901. 

Tekjur: 

Í sjóði hjá bankanum 1. júlí . . . „ kr. 17,98 

Bankavaxtabrjef gefin út . . . . 102,600 00 

Borgað af lånum . . . . . . — 4,626 63 

Vextir af lánum og útgefnum bankavaxtabrjefum . mm 6,451 04 

1/29/0 kostnaður . . . . . . - 673 28 ! 
Lán frá bankanum . . — 10,198 07 

Kr. 124567 00 

  

Lán veitt . | kr. 111,400 00 
Vextir a f bankavaxtabrjefum . . . . . — 13,167 00 

Kr. 124367 00



231 

Athugasemd dir. 

  

     

    

    

Fas c ub bre . kr. 596,650 

Sjá kuldabrjef — 368,51 
Ha . — 1 

Lå n ábyrgð sve ta og bæj jarfjel. o.fl. 

önnur erlend verðbrjef, hl, 

angverðl 31. desbr. 1900 

Skuldabrjef f Reykjavíkur kaupstaðar 

5. Óinnleysta víxla 

6. Oin nleystar áví 

7. Fasteignir lagðar ban 

8. Húseignir i Reykjavil 

9. Nytt bankahus . 
10. Til góða hjá veðdeild bankans 

11. Peninga í sjóði . 

kanum út fyrir láni að upphæð 

Seði Ölaskuld bi Wi 1901 

Óútborgað 

Innstæðufje 

Innstæðufje 

Skuld t til Lan    
Ví rasjóður fyrv. spar sjóðs Reykjavíkur s, d. . 

(Þar af { húseign 6,200 kr.) 

Ymsar tekjur, sem enn eru eigi lagðar við varasjóð 

Á 
Veðdeildin hafði hinn 30. september 1901 gefið ut 

upphæð samtals 162,400 kr. 

Lán þau, er veðdeildin átti útistandandi námu s. d. 

Reykjavík 16. desember 1901. 

   
kr. 1,250,877 01 

oo
 

(o
n 

pu
nd
 50 

800 00 
00 00 
23 85 
72 56 

2 00 
14 50 
5 95 

98 07 
11,401 78 

Kr. 2,645,197 22 

  

2 
00
 

Qt
 

ma
 

OD 
rå
 

OR
 

gs
 

€0
O 

00
 

00
 

es,
 

  

    
Kr. 2645197 22 

bankavaxtabrjef ad 

   Is 766,664 kr. 17 a, d 

Tryggvi Gunnarsson, Eiríkur Briem Kristján Jónsson. 
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132 Ferða- 

póstgufuskipanna millum Kaupmanna- 

  

Frá Kaupmanna- 

1 1 2 | 3. 4. | 5. 6. T, | 8. 
  

Laura | Vesta Laura Laura Ceres Vesta Laura Ceres 
  

to
 

h
æ
 
1
 Frá Kmhöfn..... 14. jan. 1. mræj 4. mrz 11. apríl . apríl| 10. maí} 27. maí| 10. fúní 

— Leith......... 18. — | 5 — 8. — | 15, — . mal| l4£. — | 31. — | 14. — 
— Trangisvogi.( ... ..}.. | 10. — 117. 1 …… | 16, — | … … ff 16. — 
— Þórshöfn... ..4 21. jan... … | 11. — | 18. | … … f17. — |… … f 16. — 
— Klakksvik…f 22, — 0. … f 12. — 19. — 1}. … 1188 —|… … 117. — 
—- Berufirði......j 1 9. mrz] | | see fee RA 
— Fáskrúðsfirði| ... ... | 9. — |. |. | 20. maí 
— Eskifirði.....f 2... 10. | 20 mm fee see Pere ner 
— Norðfirði...) … (10. — 1 1 … ff. se feer eee free | 19. júní 

— Seyðisfirði....| ... ... | 12. — en 1 maí 119, — 
— Vopnafirði ...f ... 13. | 20 — 
— Húsavík...... A — 
— Akureyri...) … 1172 | | | 23. maí. … | 24. — 
— Siglufirði...) ... … 17. — |... BN RIÐ AA vre eur fore nes 
— Saudårkroki.. ff …  … | 18. |... |... |... | 94. maí| ... .… | 24. juni 
— Skagaströnd |... … | 18. — | | fee mf. …… | 25. — 
—- Blönduósi..... 19. — BAR 4 

— Reykjarfirði.| ... ... | 20. Mr... | | see foene ke fnre rre feer ne 
— Ísafirði........ | | | 26. maí| ... .. | 26. júní 
— Onundarfirði| ... „.}823. — |... |... RENNA SARA FF 
— Dýrafirði... …. … | 23. — 1 |. 1 26. maí 
-— Arnarfirði...) ... ... | 24. — … . 
— Patreksfirði.f ... ... 26. — |. | ure furer free rer free ne 
— Flatey...) ... | 26. — |. rr LAT. juni 
— Stykkishólmi... ... | 26. mm | | re | 27. mal | … … | 27. — 
T Reykjavik…..f 27. jan. 29. — | 17. mrz| 23. april! 6. maf| 29. — | 5. júníl 28. — 

Til Vesturl. | | | 
Frá Reykjavík.| 30. jan. … ma … 8. juni! … 
— Stykkishólmif ... 2... se ta eee es 9. me  ] |. 
A — |= 
— Patreksfirði. 31. jan.i 2... |... 10. 110. — 
— Arnarfirði 10. — 110. — 
— Dýrafirði.....| 1. febr.| I. — 
— Önundarfirði 2 — {I — 
Á Ísafirði... dr 19 119 — 

        
          
Aths. 1. Fjelagið áskilur sjer rjett til að skipta um skip. 

Áths. 2. Burtfarartími skipanna frá Kaupmannahöfn og Reykjavík er fastákveðinn, og leggja 

þau jafnan á stað frá Khöfn kl. 9 að morgni, en frá Reykjavík kl. 6 síðdegis. En 

að því er snertir viðkomustaðina, þá er það hjer ákveðið, hvenær skipin megi í 

fyrsta lagi fara frá hverjum stað fyrir sig, en við því mega ferðamenn vera búnir, 

að skipin fari eigi svo fljótt frá viðkomustöðum og til er ætlast. Dvölin á við- 

komustöðunum verður svo stutt sem unt er, verði þangað annars komist fyrir veð- 

urs sakir eða íss. 

a



áætlun 

hafnar, Leith, Færeyja og Íslands. 
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höfn tilÍslands. 
    
  

  

      

        
  

Titan aer ze ene 

9. | 10, | 11. | 12, | 13. 14. | 15, 16. 17. | 18. 

Botnia | Vesta | Laura Ceres | Laura Vesta Ceres | Laura Vesta | Laura 

21. juni, 1. júlí) 8. júlí! 26. júlí, 12. ág. 5. sept. 14. sept. 26. sept.! 14. okt.i 15. nóv. 
25. — | 5. — | 12. — | 30. — | 16. — | 9. — {18 — | — | 18. — | 1%. — 

I 8 2 okt] — 
27. júní} 7. júlí | 15. — 1. ág. ' 18. — | li. sept.| 3. — | 20. okt.| 22. — 
28. — |... .… 115. — | #2. — | 19. — | 4. — 23. — 

8. júlí | BAR 
| BEINN NR RA 22. okt. 

10. — |... 10. ág. | 2... | 13. sept! ... . | 23. — 
10. — | ker ce ure | ses | 23. — 
12. | 11. ág. 14. sept.| 23. sept. 24. — 
13. — | þa | mu 24. — 
14. | 12. ág þr 25. — 
16. | 14. — | 25. sept.| 27. — 
16. RA | 27. — 
17. 14. ág. | 26. sept. 28. — 

18. |. | 27. sept. 
19. |... | … 2) ale seg 
20. — | | … | | | 29. okt. 
2l. — | 17. åg | | 29. sept. 31. — 
2. — | 0. | | Eee 
21. — | | 17. åg. | | 31. okt. 
22. — | bone mes | | | 1. nóv. 

22. — | | =. | | 
23. — | esse see free ker fees | 
238. — 18. 0. Ep þr eee fre een 

1. júlí! 24. — | 19. juli | 20. ág. 23. åg. | 17. sept. 3. okt. 9. okt.| 3. nóv.i 28. nóv. 

| | | | 
4. júlí | | | | 12. okt. |. 

|. | 13. — | 
… | 14. — | - 

5. júlí | | 15. — | 
6. — | 16, — | 

ER „1 16. — 
7. juli | 18. — EÐ es     
  

Aths. 8. Ef kringumstæður leyfa, koma skipin við í Vestmannaeyjum í hverri ferð 

sunnan um land, hvort heldur þan eru á ferð að sunnan eða vestan 

koma til Reykjavíkur utan að (nema ekki í 12. ferð), fara þau til Hafnarfjarðar, ef 

þau hafa meðferðis svo mikinn flutning þangað, að taka þyki að gera sjer ferð með hann. 

Eptir að þau 

Einnig fara skipin þá til Akraness, ef eins stendur á og næg ástæða þykir til. 

*) Þaðan beina leið til Reykjavíkur, kemur þar 5. ágúst, 

8. ágúst sunnan um land til Eskifjarðar. 

fer þaðan aptur
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132 Frå Íslandi til 
  

805. 6. | 8 
  

Laura | Vesta | Laura Laura Ceres Vesta Laura Ceres 
  

Frá Vesturl. 

Frá Ísafirði... 5. febr. 13. maí 13. júní 
— Dýrafirði.. 

  

— Arnarfirði....| 6. febr. 
— Patreksfirði.. FA see | 
— Flatey... … 
— Stykkishólmi RA AR NN | … |. 
Í Reykjavík... 8. febr. 0 1 ke fe. li 1K 1 mal 15, Juni o

t
 

  

    

  

     

Frá Reykjavík. 11. febr.) 3. apríl 21. mraj 27. apríl 17. maí! 5. júní 17. júní 3. júlí 
— Stykkishólmif ... ... á. mm ae ere ere rer fore ker free eee | | 

— Flatey......... 4, — | | | | A 

— Patreksfirði.. db. — | | | 

— Aruatfirði...| ... 2. | 5. == |... | | | 
— Dýrafirði... ... ... 6. — | 
— Onundarfirdif … … | 6. — Ree … fl AR ef ves |. . AR in 

—— Ísafirði.......J ... 1 8... sr  T. júní) … | Bb. juli 
-- Reykjarfirði... 00 | sas are ker rer fee er frk er | | | 
— Borðeyri...... … BN nen en ere ere ke rer free res] | | … 
— Bløndudsi…..J ……… |... | AA NN  ] | 5 júlí 

— Skagaströnd | .. … 9. april] …… | 1. BES RANA RN AAA 
-— Sauðárkrók..| ... 10. — see tree see feer eee 8. júní... 6. júlí 
— Siglufirði... þ ... Il — sa ae ane ae re er fee eee] 1 6. — 
— Åkureyri…. 4 …… … 113. —1… … . | 10. Jún …… | 8. — 

— Húsavík.......| ... … 1 13. — RN RA RN re feer eee … 
— Vopnafirði..J ... 14. — |... some fer me IL júni. 9. júlí 
— Seyðisfirði ..4 ... 15. — |... | 20. mai 12. — 9. — 
— Norðfirði.....4 ... .. 16. — | see eee eee eee free ens forene enn far ere fees er 
— Eskifirði...... | 16. — |... IL mai |... 10. júlí 
—- Fáskrúðsfirði} ... 2... 117. — |... re see ZL mm | nen ene eee eee 
-—— Berufirði......j ... …. 1172 GG ss | 12. juni ……  … | 
— Klakksvík... 14. febr.i ... ... | 24. mz) 30. april] 23. mal …… … 20. júní 

— Þórshöfn......| 15. — | 19. apríl 25. — (30. — (23. — |... 20. -— | 
— Trangisvogi.J ... 2. |... 25. — | I ma …G… 0 BL GG 
— Leith.. 18. febr.| 22. april 28. — | 4. — | 26. maí | 16. júní 24. — í 14. júlí 

26. Í Í Kaupm. höfn... 23. —   — 2 apríl 8. — | 31. — | 20. — 28. — | 18. — 
  

Aths. 4. 

Aths. 6. 

Með þeim skipum, er fara norður um landið verður því að eins tekinn flutningur 

til Reykjavíkur, að ekki sje fullskipað í þau vörum til annara hafna á Íslandi. 

Ef veður eða ís hindra skipin frá að fylgja áætluninni, þá verða farþegar fluttir 

á land á næstu höfn, sem skipið kemur á; þó geta þeir fengið að vera með skip- 

unum til einhverrar annarar hafnar, ef þeir kjósa það heldur. Þótt svo vilji til, 

verður farþegum ekkert borgað aptur af fargjaldi, og fæðispeninga verða þeir að 

borga allan þann tíma, sem þeir eru með skipinu. Að því er farangur og vörur 

snertir, þá verður, ef svo stendur á, fylet sömu reglum, og skera skipstjórar úr, 

hvort vörum og farangri skuli þá skipað upp á næstu höfn eða þeim haldið í skip- 

inu í þeirri von, að þær komist á ákveðinn stað síðar.
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Kaupmannahafnar. 138 

9. | 70. 11. 1200 | 15. | 16. | 17. |] 18. 
      

Botnia | Vesta Laura Ceres Laura | Vesta | Ceres | Laura | Vesta | Laura 

LR RUT DEN AN NR TL okt. … 

10. 23. okt ves 
12, juli | 30. juli | 25, juli | 26, ag. 29, ag. | 23. sept. 10. okt. | 25. okt.) 9. nåv.| 5. des. 

31. — 90. — - 
BL 80 

  

Ås mm eee re 0] 2, sept. ……. .… | 12. okt. 
4. — 19. — 

6. — BR RUN four rer „0... 114. okt. 
GL. sept... 15. — 

BL 1 — 
LO. mmm se see ne ke 5. sept.| ... ... | 20. — 

Il 1 RA 2 — |... 
þr 6. sept. 23. — | 

  
ið 20. | pt 24. — |... 

14. júlí 1 28. jul Må 9. sept.| 26. sept.| …  .… | 28. okt. | 12. nåv. | 8. des. 
15. — 15. åg, | 288 mm 1 9. - 26. — 29. — | 13. — 9. — 

. 2. ru 4 | 27. — 14. — | 10. — 
18. juli | 1 : l. åg. | 51. åg. | 12. sept.| 30. — | 30. okt., 1. nåv. | 17. — | 14. — 
21. — | 22. — 4. — 4. sept.| 16. — | 4. okt.) 4.nóv.| 6. — 21. — | 19. — 
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Reikningur 

Prestaekknasjóðsins fyrir 

Tekjur: 

Eftirstöðvar í árslok 1899 (stj.tíð. 1901, B. 

Tillög og gjafir 1900 

Arður af sálmabókarútgáfu: 

a. af 5. prentun 1898 (2. greiðsla af 5.) 

b. af 6. prentun 1899 (Í. greiðsla af 5.) 

Vextir tilfallnir á árinu: 

a. af innritunarskirteini til 11. desbr. 1900 

b. af innstæðu í aðaldeild Söfnunarsjóðsins 

til 31. desbr. 1899 

c. af skuldabrjefum einstakra manna til 11. 

1900. 

d. afinnstæðu í 

desbr. 1900 

Gjöld: 

Úthlutað til prestaekkna á Synodus 1900 

Eftirstöðvar við árslok 1900: 

a. Innritunarskirteini . 

b. Innstæða í aðaldeild Söfnun! ars] jóðs sins 

Cc. Innstæða í sparisjóði 

d. Veðskuldabrjef ein 

e. Ógreiddir vextir 

f. Í peningnm hjá undirsk rifuðum 

stakra manna 

Reykjavík 26. júní 

Hailgr 

sparisjóði landsbankans til 

Sveinsson. 

  

árið 1900. 

bls. 10) kr. 22131 62 
— 914 84 

kr. 83 28 

— „4800 - 131 28 

kr. 56 00 

515 59 
júní 

. TL 19 
31. 

— 182 861 00 
Kr. 23,338 74 

kr 700 00 

kr. 1600 00 

— 13150 00 
— 546 33 
— 7028 00 - 
— 40 00 

— 274 41 22 638 TA 
Kr. 23,338 74 

1901.



Kirkjur 

I. Norðurmúlaprófastsdæmi 
) 8 istadakirk j: 

2, Askirkja i Fellum 
3. Hofskirkja i Vi opn: afirdi 
4. Hjaltastadakirkia 
5. Hofteigskirk ja 
a Norðurbi 

Asmunc 

Svalba IFK ja 

8. Skinnastaðakirkja 
), Prestholakirkja 

UT Suður i 
i FE kt 

Hálskirkj 
12 L: uik 

DÅ onde 

              

    
astsdæmi     

         

   

    

. Mælife lisl 
VI. Húna vá 

23. Tjarnar 

24, Meistat 
25. Staðarbak 

VIN. Stranda 

oe Staðarkirkja í 
Tröllatungukirk, 

"rir Norðurísafjarðarj 
28. Vatnsfjarðarkirki 
39. Unaðsdalskirkja 
20. Staðarki irkja í Aða 

IX. Vesturisafjarðar 
31. Holtskirkja í Önui 

39 Sandakir 
x. Barðastranda 

33. Sauðlauksdalskirkja 

stsdæmi. 

  

    

    

þet
 

ZZ
 

ed
 

FL
 

      

irprofastdæmi, 
í | 

yy um Ínnieign kirkna í hinum 

                                

1901 

131
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             Tekið úr 
kirkju- egur í 

sjóðnum á | á 
árina 1909 | 

              
„óði kirkjan óðn- 

[um við árs- 
lok 1609 

Kirkjur    

Kr. a. | Kr. a. Kr. a. 

34. Gufudalskirkja . . 9 | 18 62, 368 6l 

35. Brjámslækjarkirkja  . . 298 00 » » » » | 1143, 309 43 
XI. Dalaprófastsdæmi. | | 

36. Stóra- Vatnshornskirkja — 288 16. > > „> 0; 11 05, 299 21 
XII. Snæteilsnessprófastsdæmii, | | 

38. Helg gafeliskirkja . 2368 13 » » » » | 90 85 2458 98 

Kl Mýrapr ótastsdæmi. | 
38. Alptaneskirkja .… | 855 93. 26 00! » > 
39, Stafholtskirkja — . . . sf | ” 

40. Síðumúlakirkja „> 340 36) > > 

XIV. Borg sarfjarðarprófastsdæmi 
Ål. Reykhól akirkja . TÅ 97 » » » » 

XV. Kjalarnespråf; stsdæmi. 
42. Reynivallakirkja . . . 427 18) 300 00 > » 

ll » >» ; 

  

3 30; 915 23 
31 53, 1052 70 

6 911 347 27 

10 54, 2851 

63, 745 81 
43. Utskålakirkja . . . 117 Á | ) 
44, Staðarkirkja í Grindavík . 158 45) > > » 2 >; 07! 164 52 

XVI. Arnesprófasisdæmi | 
45. Hraungerðiskirkja . , 2027 56 50 00) > > {| 78 291 2155 85 

46. Ölafsvallakirkja . . . 0 O4 » » 0 04, > » » » 

47. Hrepphólakirkja . . . 1201 06 95 00) > > {| 48 61, 1344 67 
48, Hrunakirkja . . . 630 66! 100 00! > » | 924 34| 755 00   

      
49. Mosíellskirkja . . . 574 14 » » » > | 22 01 596 15 

50. Þingvallakirkja  . . . 103 60 15 00! » » | 3 99, 122 59 
51. Arnarbæliskirkja . . . 17 99 > » » » | 0 69 18 68 

B9. Hróarsholtskirkja . 261 01! » » „ 10 01, 271 02 

ðð. Gaulverjabæjarkirkja . . 1112 68 16 00) > > | 42 97! 1171 65 

D4. Strandakirkia í Selvogi . 1594 46) > > „ 61 16) 1655 62 

55, Stóra-Núpskirkja . 80 13 60 00| » » | 4 22 144 35 

KVH. Ransár vallaprófastsdæm i. | | 

56. Breiðabólsstaðarkir kja . 1899 01| 238 58 » » | 74 82 2219 41 
57, Oddakirk; ja. . 394 56 > > > AN, 15 14 409 70 

XVIII. Vesturskaftafel Isprófasts | | 
58. Sólheimakirkja 370 24! > > 370 24 4 41 Á ál 
XIX. Austurskaptatellsprófastad. | | 
59. so skinka 0 38 » » | 0 381 » > | » „ 

60. Stafafellskirkja 1479) <> „> | 056 1535 
XX. Suðurmúil aprófastsdæmi | | 

61. Hólmakirkja . . . 5142 56) > > 1 3496 94) 128 36) 1773 98 
62. Eydalakirkja . . 148 05 > » | 5» » | 28 10. 776 75 

63. Vallaneskirkja . . . 3104 97) 201 63 „ > | 123 91/ 3430 51   
  

Samtals: |£7119 30| 3236 O7T| 3872 29| 1790 1448273 82 

Aths. Sú upphæð,sem kemur til skipta hér,eru vextir, sem Íallið hafa 

til og áttu að greiðast á árinu 1900, 1815 kr. 74 a. að frádregnum gjaldiið 3 

(25 kr.) í reikningi sjóðsins fyrir nefnt år =— 1790 kr. 74 a, 

  

   



dæmi, 

sjóðs við árslok 

Ko
 

o
j
 

NN
 

    Að sfum Glæsi 

400 kr. s mi 1894 B, bli 142 er hin      

  

septbi 

Sveinsson 

  

Tek; 

ári: il, Sjóður frá fyrra 

      

í Eyvjafjarðarprófasts- 

sd 

1901 

  

a. Lán kr. 43,204 

b. Á vöxtum í landsbankanum 3,109 

c. Oborgadir vextir — 24 

d. I peningum 1,181 

Innborgad kirknafje TT 

Vextir: 

2. Vextir af skuldabrjefum til 1/6 . kr 

b. Vextir frå årinu 1899 ; . — 

c. Dagvextir . — 

d. Vextir af bankainnlögum — 

Endurborgað lán og afborganir HE 

Gjaldlidur 2 færdur til jafnadar 

Gjölc 
Utborguð innieign kirkna: 

a. Hólmakirkju kr. 3,496 
b. Sólheimakirkju . — 370 2 

c. Einholtskirkju FS 

d. Ólafsvallakirkju . in 
e. Sauðlauksdalskirkju (ofborgað innlag ?5/5 799) 4 

  

  

Lánað út: 

Ýmislegur 

Tekjuliður 

Tekjuliður 

Sjóður við 

kostnaður 

d b færður 

4 færður til 

1900: 

fnadar 

jafnadar 

tal 
Lil 

  

árslok 

a. Lán kr. 42 425 

b. Oborgaðir vextir (1900) 10 
c. A voxtum i landsbankanum 5,825 

d. Í peningum . — 412 

Reykjavík 27. 

Hallgr 

Stiptsyfirvöld Islands 

J. Havsteen 

septbr 

Sveinsson. 

  

  

90 

00 

13 

79 

1901 

1901 

134 
Imenna kirkju- 

kr. 47,519 30 

— 3,236 07 

1839 

—… 3,579 03 
2,800 00 

Kr. 58,974 14 

kr. 3,872 29 

2 800 00 

25 00 

24. 00 

3,079 03 

48,673 82 

Kr 58,974 14 14 
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Thorkillii barnaskólasjóðs árið 1900 

Tekjur: 

Eptirstöðvar við árslok 1899: 

a, Innritunarskirteini Litr. A. fol. 87. . kr. 28,500 00 

b. Skuldabrjef  . . — 39,924 81 

c. I landsbankanum . . . . — 170 48 

d. Í peningum . . . . . — 107 98 kr. 68,703 27 

Vextir: 

a. Innritunarskirteini  Litr, AÅ, fol. 87 frå 

1/12 799 til 1/12 700 . . . . kr. 997 50 

b. Af skuldabrjefum frá '!/s 799 til 11/6 700. — 1,476 99 

c. Dagvextir at skuldabrjefum til 11/6 1900. - 13 97 
d. Dagvextir af skuldabrjefum greiddir eptir 

11/8 1900  . . . . . . . — 25 86 

e. Vextir af bankainnlögum 31/12 1900 |. . — 25 88 2540 14 

Endurborgad lån og afborganir . . . . . „=. 2,906 OL 

Til jafnaðar tærist gjaldið 92. . . . . . „ — 1,200 00 
Til jafnaðar færist gjaldlið 3. . . . . . . HE 500 00 

Kr. 75,849 42 

Gjöld: 

Styrkur veittur til uppfósturs og fræðsiu börnum í hinu 

forna Kjalarnesþingi. . . . . . . kr. 2,400 00 
Keypt skuldabrjef, 2 að tölu, af Búnaðarskólasjóði Sudur- 
amtsins . . . . . . . . . . -— 1,200 00 
Lánað út á árinu . . . . . . . REE 500 00 
Til jafnadar færist tekjulid 3. . . . . . . . — 2,906 01 
Eptirstöðvar við árslok 1900 

a. Innritunarskírteini Litr. A. foli. 87 kr. 28,500 00 

b. Skuldabrjef . — 38,7i8 80 

c. Í landsbankanum . . . 0 1,596 30 
d. I peningum . . . . . — 2231 68,843 41   

Kr. 75,849 42 

Stiptsyfirvöld Íslands Reykjavík 8. marz 1901. 

J. Havsteen Hallgr. Sveinsson.



12. 

13. 

14. 

16. 

17. 

18. 

241 

Styrkur úr landssjóði 
ið. pr. B Vi. b. 2. 

Til sveitakennara var veittur þessi styrkur 1900 

I.  Norðurmáúlasýsla. 

   Karl Hall Bjarnason í Skeggjastaðahreppi 
Sø 

Benidikt Jóhannsson í Hofsprestakalli 

  

Jóhannes Kristjar on Í sama pr.kalli 

Björn Eiríksson í sama pr.kalli 

Kristján Guðnason í sama prkalli 2... 

Einar Einarsson í sama pr.kalli . 

Sesselja Stefánsdóttir í sama pr.kalli 2 2... 

Árni Sigfússon í Jökuldals, Hlíðar- og Eiða hreppum 

Ólafur J. Be 'gsson Í Jökuldals- og Hlíðarhreppi  . 

Björgvin Jóhannesson í Hlíðarhreppi. . . ... 

Jón Jóhannesson í Hróarstungu , 

Björn Þorkelsson í Hjaltastaðarprestak. . . .. 

Guðmnndur Bjarnason í Hjaltast.prestak. 

Jón Jónsson í Hjaltast. og Desjamýrarsóknum . . 

  

Jón Benidiktsson í Húsavíkursóku     

DI 
I 

Oddur Sigfússon í Fellahrep 

Einar Hávarðsson í Valþjófstaðarsókn . . , . 

Jóhann Sigurðsson í sama hreppi. 2 0. 8... 

Ii.  Suðurmálasýsla: 

Magnús Guðmundsson í Norðfirði. 2 0... 

Steinn Jónsson í Reyðarfjarðarhreppi . . .….. 

  

Hjálmar Gíslason í Fáskrúðsfirði . 20... 

Björn Stefánsson í sama firði 

Sigurður Jónsson í Breiðdal 

Ásmundur Jónsson í Álftafirði 

Stefán Benediktsson í Djú 

  

(il.  Skaptafellssýsla: 

Magnús Jónsson í Bjarnarnessókn 

Bergþór Ófeigsson í Einholtssókn 

Bergur Helgason í Kirkjubæjarklaustursprestakalli 

Jon Sveinsson í Meðallandi og Álftaveri 

Páll Jónsson í Mýrdal 2 2 2 eee 

Eyjólfur Guðmundsson sama staðar 

Jón Olafsson sama staðar 04 

IV. Rangárvallasýsla: 

Olafur Eiríksson í Eyvindarhólasókn 

Sveinbjörn Jónsson í Ásólfsskálasókn 

Steinn Sigurðsson í Áusturlandeyjum 

Uppprentað blað 

Flyt . 110 kr. 

50 — 
20 — 
40 — 
45 — 
45 — 

40 kr. 

25 — 

40 — 
  
  

665 kr. 

265 kr. 
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1152 kr. 

1901



mi
 

CD
 

0 
OD

 
NT

 
OD

 
CR

 
> 

be
d 

fe
d 

þe
 

Í 
0 

ot
 

5
 

ea
 

R 

242 

Flutt: 110 kr. 1152 kr. 

Jóhann 0. Þorkelsson í Vesturlandeyjum . … 40 — 

Jón Ágúst Kristjánsson í Fljótshlíð . . 25 — 

Einan Jónsson í Keldnasókn . . . 30 — 

Jón Jónsson'í Hvolssókn 2. 235 — 

Sæmundur Guðmundsson í Rangárvallahr. . . . . 42 — 

Bjarni Jónsson í Holtamannahreppi a 40 — 

Siggeir Sigurðsson í Ås: íhreppi 00 — 

Nikulás Þórðarson í Þykkvabæ 55 — 497 kr 

x V. Árnessýsla: 

Eiríkur Kolbeinsson í Gnúpverjahreppi 80 kr. 

  

Jóhanna Margrjet Eiríksdóttir í Stóranúps og Hruna- 

  

sóknum . . REE . .… .… 85 — 

Årni Årnason i Hrunamannahreppi 25 — 

Ólafur Guðjónsson í Grímsnes sshreppi . 40 — 

Guðrún Jónsdóttir í Ólafsvallaprestakalli 45 — 

Þórður Jasonsson í Villingaholtshreppi 25 — 

Guðmundur Ámundason í Gaulverjabæjarhr. . 40 — 

Engilbert Sigurðsson í Reykjasókn . . . .. 25 — 

Magnús Pálsson í Hjallasókn . 40 — 305 kr. 

VI. Gullbringu. og Kjósarsýsla. 

  

    

Vilhjálmur Ketilsson í Hafnahre 35 kr 

Arni Theodór Pjetursson í Miðneshreppi 50 — 

Hólmfrít Einarsdóttir í Lágafellssókn  . . . „30 — 

Bergur Einarsson í Kjalarneshreppi . . . . . . . 30 — 

Ásmundur Þórðarson í sama hreppi . 40 — 

Runólfur Þorsteinsson í sama hr. . . 0... Åå0 — 225 kr. 

VIL  Borgarfjardarsysla: 

Gisli Hinriksson i Gardaprestakalli . . .….. 50 kr, 

Guðmundur Gesston í Saurbæjarprestak. 40 — 90 kr. 

VITI. Mýrasýsla: 

Lárus Bjarnarson í Hjarðarh. og Bæjarsókn . . . . áð kr. 

lagnhildur Jónasdóttir í Stafholtasókn 0 — 

Kristín Ólafsdóttir í Hvammsprestak. . . . . . . 45 — 

Ásmundur Gestsson í Norðtungusókn . . . . . . 20 — 

Ánna Helgadóttir í Borgarprestakalli . . . . . . 45 — 

Stefán Björnsson í Borgar- og Stadarhr.pr.kl.  . . . 25 — 910 kr. 

IX. Snæfellsnessýsla: 

Einar Jóhannsson í Miklaholtssókn 
  Þórður Sveinbjörnsson í Staðast. og Miklah.prestak. 

Flyt: 

  

9409 | kr.
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Årni Helgason i Nespingum 

Sigurður Guðmundssen í í Helgafellssókn 

X. Dalasýsla: 

Gunnl. Gunnlangsson í Hörðudalshr. 

Guðni Jónsson í Sauðafellssókn 

Elísabet Ásmundsdóttir í Miðdalahr. 

Rögnvaldur H. Líndal í Haukadalshr. 

Eggert Eggertsson í Skarðsstrandarhr.. 

Jóhanna Jónsdóttir í Hjarðarholtssókn . 

Rögnvaldur Sturlaugsson í Staðarhólssk. 

KI.  Barðastrandarsýsla: 

Jóhannes Helgason í Garpsdalssókn . 

Guðmundur Bergsteinsson í Flateyjarsókn 

Andrjes Sigurðsson í Flateyjarhreppi 

Jón Finnbogason í Múlahreppi . 

Sigurgarður Sturluson í Brjámslækjarprestak. 

Samúel Eggertsson í Sauðl.dalsprestak. 

Sigurlaug Traustadóttir í Breiðavíkursókn 

Hákon Jónsson í Sauðl.dalsprestak. 

Guðmundur K. Bárðarson á Geirseyri 

Ingólfur Kristjánsson sama staðar 

Guðmundur Björnsson í Tálknafirði . 

Gísli Jóhannesson í sama hr. 

Sigurjón Jónsson í sama hr. 

Árni Guðmundsson í Otrardalssókn 

XII. Ísafjarðarsýsla: 

Jón Jónsson á Flateyri 

Runólfur M. Jónsson s. st... 

Jónas Dosóþeusson í Sljettuhreppi 

XIII. Strandasýsla: 

Sigurgeir Ásgeirsson í Tröllatungusókn 

Arnór A. Einarsson s. st. . 

Guðbjörg Eggertsdóttir í Fellssókn 

Sigurjón Jónsson í Prestsbakkaprestasalli 

XIV. Húnavatnssýsla: 

Margrjet Eiríksdóttir í Staðarbakkaprkl. 

Flutt: 75 kr. 

60 — 

15 — 

50 — 

60 — 

45 — 

35 — 

40 kr. 

25 — 

Eggert Helgason í Melstaðar- og Staðarbakkaprestak. 40 — 

Ólafur Ingvar Sveinsson í Breiðabólst.pr.kl. 

Soffía Bjartmarsdóttir í Bergstaðaprestakl. 
Flyt: 145 kr. 

2409 kr. 

150 kr. 

320 kr 

490 kr. 

100 kr. 

125 kr. 

3594 kr, 
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Flutt: 

Halldór Halldórsson í Blöndnóssókn 

Guðrún Jónsdóttir í Auðkúlusókn 

Kristján Magnússon í Sveinstaðahr. BI 

Þorst. Konráðss. í Undirf. Víðidalsf. og Melstaðarsóku. 

Olafur Björnsson í Hofsprestakalli 

XV.  Skagafjarðarsýsla: 

Jóhann Sigurðsson í Hvammsprestak. 

Jón Björnsson í Sauðárhreppi 

Jónas Sveinsson í Sauðár- og Staðarhr. 

Sveinn Eiríksson í Mælifellsprestakalli 

Brynjólfur Eiríksson s. st. FAR 

Guðlaug Sveinsdóttir í Mælifells- og Goðdalaprestak. 

Margrjet Pálsdóttir { Ábæjarsókn 

Jónas Jónasson í Miklabæjarsókn 

Sigurjón Gíslason í sömu sókn 

Konráð Arngrímsson í Hofstaðasókn 

Guðmundur Helgason í Hólasókn 

Jóhannes Friðbjarnarson í Barðsprestak. 

Benidikt Þorkelsson sama staðar 

KVI. Eyjafjarðarsýsla: 

Gísli Jóhannesson í Ólafsfirði 

Jóhann Fr. Þórðarson í Svarfaðardal 

Angantýr Arngrímsson s. st. 

Jón Bergsson s. st. 

Jóhann Magnússon s. st. 

Sigurvin Edílonsson s. st. 

Jóhann Sigurðsson s. st. 

Ólafur Fr. Jónsson Myrkársókn 

Jóhann Pálsson Möðruvallakl.sókn 

Gunnl. Þorsteinsson s. st. 

Ingimar Eydal s st. 

Stefán Marzson s. st. a 

Sigvaldi Grímsson Möðruv.kl.prestak. 

Benidikt Guðjónsson í Glæsibæjarsóku 

Árni Hólm í Grundarsókn 

Tómas Davíðsson í Lögm.hl.sókn FE 

Aðalbjörn Kristjánsson í Hrafnagils. og Saurbæjarpr.kl. 

Hallgrímur Kristinsson s. st. . . 8.08... 

Símon Kristjánsson í Saurbæjarpr.kl. 

XVII. Þingeyjarsýsla: 

Sveinn Sölvason í Svalbarðssókn 
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3595 

340 

472 

kr. 

kr. 

kr.



md
 
på
 

- 
O
o
 

0 
5
 
M
i
 

w
 

fr bo 
mn
 
þ
r
 

>
 

245 

Flutt: 

Olgeir Benidiktsson í sömu sókn 

Páll G. Jónsson í Draflastaðasóku 

Ingólfur Bjarnarson í Hálshreppi 

Baldvin G. Bjarnason í Draflast. og Laufássóknum 

Jónína Sigurðardóttir í Hálshreppi 

Ásgeir Finnbogason s. st. 

Karl Finnbogason í Lundarbr. sókn 

Sigurður Sigfússon í Einarstaðasókn 

Sigurður Jónsson í Mývatnssveit 

Benidikt Bjarnarson í Garðssókn , 

Guðm. Guðmundsson í Axarfjarðarhreppi 

Þorsteinn Jónsson í Presthólaprestakalli 

Ásmundur Jóhannesson í Svalbarðshr. 

Guðmundur Hjaltason í Sauðanessókn 

Heiðursmerki. 

23. apríl var landshöfðinginn yfir Íslandi Magnús Stephensen, kommandör af 2 

af 1. 

brogsorðunnar. 

Einkarjettur. 

kr. 

Dannebrogsorðunnar og dannbrogsmaður af konungi útnefndur kommandör stipi 

4983 kr. 

| 517 kr. 

5500 kr 

stigi 

Danne- 

4. oktbr. var dr. Carl Paul í Kristjaníu veittur einkarjettur á Íslandi í 5 ár til þess 

á nánar tilgreindan hátt að búa til lýsi og lím úr hvalspiki. 
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