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Stjórnarbrjef, auglýsingar, reglugjörðir o. fl. | Auglýsingar um útkomin lög ofl. 

Verðlagsskrár. | Embætti og sýslanir, lausn og skipun. 

Reikningar. ! Alþingiskosningar. 
Amtsráðsskýrslur. ' Auglýsingar um óveitt embætti og sýslanir. 

Póstferðaáætlanir. ' Heiðursmerki. 

Firmnatilkynningar. | Heiðursgjafir. 

Ymsar greiðslur úr landsjóði. | Einkarjettur. 

Skammstafanir: SS. = stjórnarráðsbrjef. 

Nr. | Dagsetning. | Fyrirsögn. Blaðsiðu- 
| tal. 

1 
| | Stjórnarbrjef, auglýsingar, reglugjörðir ofl. 

1. | 2. jan. | S. um skýring á 3. gr. laga nr. 40, 10. nóvbr. 1903 um lífs- 

| | ábyrgð fyrir sjómenn, er stunda fiskiveiðar á þilskipum ... 1 

2 | 10. jan. | S. um sålu kirkjujardar (Kroks) sees suveeeeeeeereeersererennsee . 1—2 

14. | 26. jan. | Auglysing um kosning alpingismanns fyrir Akureyri .….....… 23 

3. | 30. jan. | Auglýsing um heilbrigðisamþykkt fyrir Reykjavík 2—12 

15 | 18. febr. | Auglýsing um að auglýsingar stjórnarráðsins frá 9. og ll. júní 1904 

| | um sóttkvíun Norðurísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstaðar 

| skali úr gildi felldar 2... teens 23 
35. | 21.febr. | S. um endurgjald á sveitarstyrk .........20)200000 000 anne 63—65 

36. | 23. febr. | S. um sveitfesti burfalings G....ss sessereerseesre kernerne … MN 65— 66 

37. | 23, febr, S. um kæru útaf kosningu til bæjarstjórnar á Akureyri......... 66 — 67 

. | 28. febr. S. um að tilkynna lát Færeyinga, sem andast hjer á landi ... 67 

3.marz  S. um endurgjald á veittum sveitarstyrk ........ 20. a. 67—69 

, 8. mar» | S. um endurgjald å veittum sveitarstyrk 0... … | 69—70 

| 13. marz | S. um rannsókn á afbrotum botnvörpuskipa ... 71 

| 21. marz | S. um flutning þingstaðar . 1... se ssneeeveree ennen renen rrnnnnnee 71 

| 23. marz | Utdråttur ur fundargjård syslunefndarinnar í Húnavatnssýslu... 85 

55, | 1. april " Hafnareglugjård fyrir Reykjavikurkaupstad seere: 83—85 

57. | 10, april | Breyting å reglugjård fyrir Nordurisafjardarsyslu um lækning 

| hunda af bandormum .........2020% = vere nenna lengt 85—86  
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| 

w . . ; Í blaðsíðu. 
Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. | i 

| tal. 

| 
59. | 13. april Reglugjörð Íyrir Barðastrandars, um eyðing bandorma í | 

| hundum seveeeneeer ske kk kernerne er 8 

48. | 28. apríl S. um landshagsskýrslur ........ FRA NNARÐRRRRARARRARR er 79 

60. 3. mai Anglýsing um ráðstafanir til varnar gegn útbreiðslu mislinga … | 90—91 

49. 4. maí S. um sveitfesti þurfalings ......... BANANANA bo eeeeerserseee …” 79—80 

6 4. mal Åuglysing um rådstafanir til varnar útbreiðslu mislinga ......... 90 

50, ' 16. maí Ss. um hlunnindi handa sparisjóði Hafnarfjarðar... scene 30 

bl. | 158, mai S. um endurgjald á sveitarstvrk 2... sr SÖ--8l 

52. | 19. maí Fiskiveiðasam þykkt fyrir Norðurísafjarðarsýslu A 0. að 

53. | 17. maí í Anglýsing nm breyting á erindisbrjefi ráðmauns Holdsveikra 

spítalans í Laugarnesi... 82—83 

54, | 17. mai Auglysing um vidanka vid | 

| spítalars í Laugarnesi le a FRA 83 
70. | 22. maí S. um kæru út af kosning Mar á Seyðisfirði BARA 121--122 

58. | 26. maí Auglýsing um staðfesting á reglugjörð um veiði og samveiði í 

| í ánum Í i Kjøsarhreppi 22 B6—88 

Tl. " 31. mal , S, um endurgjald á sveitarstvrk ll rr rr vener ve svesee 129— -124 

62. 2. Júní Auglýsing, er nemur úr gildi tvær sóttvarnaranglýsingar .… … | 9192 

72. 3. Júní S. um flutning þingstaðar ..,....0. 00. sena een 124 

73. 3. Júní S. um flutning þingstaðar .... 2... a serene enkennen unkes | 124 

16. | 19. júní Reglugjörð fyrir Húnavatnssýslu um fjállskil a. 191 — 144 

15. | 22. Júní Reglugjörð nm breyting á reglugjörð fyrir hreppana í Árnes. | 

sýslu vestan Hvítár og Ölfusár, um notkun afrjetta, fjall- 

skil, rjettahöld á óskilafjenaði, grenjaleitir og refaveiðar, 

3, juli 1895 ol seeren eve verenener entre renser seernes] 131 

77. | 29, apust. | S. um toll af Roboransessens 2. seeeseesereree sr ee 147 

78. | 30. sept. Auglýsing um ansturlenska kólern í Prússlandi og gula hitasótt | 

| ríkinu Lottisiana 20... tee rks sker | 

111. l.név. (8. um endurgjald á veittum sveitarstyrk ...... FRA | 

112. 7. nóv. S. um að Keflavík í Gullbringusýslu verði gjörð að 5 róstafgrdslu | 

Stað sussse seem seneeverrensnes BARA FENRIR ee 2 

113. 7. nóv. S. um að Húsavík í Suðurþingeyjarséslu verði ejörð að. póst- | 

afgreiðslustað 2... RENNA RRARRARANNANRNRRAÐ en | 922] 

114. 7. nóv. S. um flutning póstafgreiðslunnar á Borgum í Nesjahreppi að! 

Hólum í sama hreppi... ene ou versene ser ter ssgrsssvese | 29] 

115. | 21. nóv. S. um endurgjald á veittum sveitarstyrk 2... 

116. | 21. nóv. Ss. um skipting Grímsneshrepps í tvö sveitarfjelög 

117. " 24, nåv. S. um endurgjald á veittum sveitarstyrk ...... 

118. 24, nåv. S. um hlunnindi handa sparisjóði Svarfdælinga 

119. | 24. nóv. S. um blunnindi handa sparisjóði Keldhverfinga 

123. 5.desbr. í S. um sölu kirkjnjarðarinnar Glæsibæjar ..... . 

124, 5.desbr. | S. um sölu kirkjajarðanna Gljúfarárkots og Sveinsstaða .. 
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| Dagsetning. Fyrirsögn 
Blaðsiðu 

tal. 

  

  

125. ð.desbr. | S. um sölu kristfjárjarðari 

127, { I8.desbr. | Auglýsing un breyting á 

eyjasýslu 2... 

126. | 2. desbr. | S. um skipting Breiðd 

        

      
    

mar Sljettu 

fiskiveiðasam þykkt fyrir 

  

  

fyrir Norðurmúlasýslu og Seyðisfjarðarkanpstað ..,..... sa 

—- Suðurmuúlas FARNIR RRARSARRAARRNRRRRA 

Austurskaptafellssýslu ...... la se urvsnsse persere senere 

í — Vesturskaftafellssýslu ........ FER RANFONARRANANARRNARARAR … 

| — Vestmannaeyjasýslu ............... FERNARRONAARARRARSRARANRÐ 

Rangárvallasýslu ................... ner RENA … 

sn Årnessyslu sssssseseeeeeee seeren ur a ev rrnser vrneee 

— Gullbringu- og Kjåsarsysin og Reykjavikurkaupstad 

— Borgarfjarðarsýslu ...... sees FRA . . SARA . 

| Myrasyslu — ssssssseeverserseneee venner krkeseren se rr renere 

|. Snæfellsness og Hnappadalssýslu (... 2... sr veverrereee 

— Dalasýslu ......... seen vere rsnrre FARA … 

28. || — Barðastrandarsýslu ............0.. 2 ke veenkener venner vere: 

29. —- Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkanpstað sr rener ken gns . 

30. í | —- Strandasýslu 2... BERA AR … FAR 

öl. -—— Húnavatnssýslu er … se . 

32, | — Skagafjardarsyslu ss. kue sersenssn erreerene . 

33. Eyjafjardarsyslu og Aknrevrarkanpstad .,sssssssresseesereereee 

34, | —  Pingeyjarsysiu le a rr … 

Reikningar fyrir årid 1904. 

  

LL. Sjóðir undir 

4, | Reikningur yfir tekjur og 

hins níunda ............ 

5. Reikningur yfir tekjur og 

kennara Arnasonar ... 

  

Ingileifar Benediktsens .. ... 

FI teikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, sem bíða | 

tjón af jarðeldum  usssessseeeveesneven veere enkes renen ere ran nerne 

8 Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs W. Fischers ......... 

9 Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs C. Liebes ............ 

Reikningur yfir tekjur og 

manns Þorsteinssonar 

Reikningur yfir tekjur og gjöld minningars 

imsjón stjórnarráðsins. 

gjöld styrktarsjóðs Kristjáns konungs | 

gjafasjóðs Hannesar prestaskóla- gjöld g 

  jóðs 

  

gjöld gnllbrúðkaupssjóðs 

og konu hans Þórunnar Hannesdóttur | 

  

Herdísar og 

Jjarna amt. | 
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Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Bladsiur 
| . 

46. Reikningur yfir tekjur og gjöld Ræktunarsjóðs Íslands 14 —'T5 

134. leikningur yfir tekjur og gjöld Thorkillii barnaskólasjóðs  ...272—273 

136. Landsreikningurinn (ágrip) BR „215 —284 

139. Reikningur minningarsjóðs lektors theol. Sigurðar Melsteðs ...... 290 

140. leikningur styrktarsjóðs Hjálmars kanpmanns Jónssonar frá 3. 

júní 1904 til 31. ágúst 1905 cd. er 290—291 

II. Sjóðir undir stjórn eða umsjón biskups. 

13. Prestsekknasjóðurinn 1903.. re ene ser se ves vvs 20 

132. Reikningur yfir tekjur og gjöld hins almenna kirkjusjóðs ...... 268—269 

133. Skýrsla um innieign kirkna í hinum almenna kirkjusjóði ...... 270—272 

135. Prestsekknasjóðurinn (1904) ......0. lecne eee ARA vue J2T3—214 

MI. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amts=- 

ráðsins í Suðuráamtinu. 

83. Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suðuramtsins...... 179—180 

96. Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og þurf- 

andi þjóðjarðalandseta og ekkna þeirra í Suðuramtinn ..... 188—189 

101. | | Skýrsla um efnahag sýslusjóðanna í Suðuramtinu ...... vere ee... J192— 194 

105. | | Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóðanna í Suðuramtinu ......... ee. 1201 — 202 

| | IV, Sjøédir undir stjórn eða umsjón amts- 

| rådsins I Vesturamtinu. 

84. | | Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Vesturamtsins 180---181 

ST. { Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Vesturamtsins (182--183 

91. | | Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Vesturamtsins! 185 

93. | í Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns Vestnramtsins ...... 186—-187 

102, | í Skýrsla um efnahag syslusjodanna I Vesturamtinu  .…........ 194—197 

106. | í Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóðanna í Vesturamtinu  .…....…... |203-—205 

| V. Sjóðir undir stjórn eða umsjón amts- 

| rådsins i Norduramtinu. 

85. | Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Norðuramtsins ... 181 

88. Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Norðuramtsins .. 183 

90. Reikningur yfir tekjur og gjöid búnaðarsjóðs Eyjafjarðarsýslu (184—185 

93. Reikningur bókasafns Norðuratntsins 220020 20 a emeenee se 187 

97. Reikningur yfir tekjur og gjöld prentsmiðjusjóðs Norðuramtsins 189 

98 teikningur yfir tekjur og gjöld þúsund ára afmælissjóðs Eyja- 

fjarðarsýslu ll... see oa see ns ' 190 

100. í Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs fátækra ekkna og 

munaðarlausra barna í Eyjafjarðarsýsn og á Ákur- 

| eyri sy0042 srreeter venyrereresneregrreneen engen enn en see renere serne sre 191  



      

  
| Bladsidu- 

  

  

  

  

Nr. | Dagsetning. | Fyrirsögn. 
Í hl ' i tal. 

| 
| VI. Sjóðir undir umsjón amtsráðsins í 

| Austuramtinu. 

86. | Reikningur yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Austuramtsins ...| 182 

89. | Reikningur yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Austuramtsins .. | 184 

92. | Reikningur yfir tekjur og gjåld búnaðarskólasjóðs Austuramsins | 186 

95. | | Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns Austuramtsins | 188 

45. | Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Pjeturs sýslumanns 

| Þorsteinssonar ....00..0.00.0.000 00. eanessen siss ereree 74 

99. | Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Guttorms prófasts 

| Þorsteinsonar  sssssereneeseerereeseseree benene err er 1190— 191 

104. | Skýrla um efnahag sýslusjóðanna í Austuramtinu ..............00. 199—200 

108. | | Skýrsla um efnahag sýsluvegasjóðanna í Austuramtinu „1206 — 207 
| | 

| VILL Sjóðir prestaskólans. 

il. | Prestaskólasjóðurinn  ......0.00.0000ereenn ne nnnr sterar sens 17—18 

11. | Gjöf Halldórs Andrjessonar ......... FARA kernerne venner n ner 18 

11. | Minningarsjóður lektors Helga Halfdånarsonar 1... 2... | 18—-19 

| 
| VII. Landsbankareikningar. 

65. | | Reikningur yfir tekjur og gjöld Landsbankans 1904 með jafu- | 

| | — adarreikningi 2... arena rener | 95—114 

66. | | Agrip af reikningi Landsbankans 1. oktbr. til 31. desbr. 1903… 115—119 

7 | Ågrip af reikningi Landsbankans 1. jan. til 31. marz 1904 25— 130 

110. | Ågrip af reikningi Landsbankans | apríl til 30. júní 1904 209 — 213 

138. | Ágrip af reikningi Landsbankans 1. júlí til 30. sept. 1904...... 285-—289 

IX. ÅArsreikningur Søfnunarsjodsins. | 

47. Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands með yfir- 

| liti yfir efnahaginn ........... AAA FERRARI 1677 

X. Ýmsir reikningar. 

12. Reikningur yfir tekjur og gjöld fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 19 

44. Reikningur yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Jóns Sigurdssonar … 73 

63. { Reikningur yfir tekjur og gjöld Landsbókasafnsins sr 92—93 

64. | Reikningur yfir tekjur og gjóld Lífsábyrgðarsjóðs fyrir sjómenn, 
| er stunda fiskiveiðar á þilskipum ............... … | 95-—94 

65 Reikningur yfir tekjur eg gjöld Framfarasjóðs Jóns þrófasts 

Melsteðs og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteðs............ | 94 

109. Reikningur yfir tekjur og gjöld ekknasjóðs drukknaðra manna | 

í Borgarfjarðarsýslu ld... ennta | 208 

121. Ársreikningur fyrir styrktarsjóð lyfsala EF. Tvede frá marz 1903. | 

marz 1904…G…..sssssssessesseerseren serne senn serere rer r ere rer rr rrner 258  
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Blaðsiðu- 
Fyrirsögn. 

' tal. 

  

| Ársreikniugur fyrir styrktarsjóð lyfsala E. Tvede fra marz 1904— | 

marg 1905..... 222 or FRA ARA menes ass err 

  

) 2 

Reikningur yfir tekjur og gjöld hins íslenzka biflíufjel ags 0... þ214— 275 

Ámtsráðsfundaskýrslur., 

      

  

  

79. í Skýrsla um fund amtsráðsins í Suðuramtinu 22.-24. júní 1905. {148—155 

Samþykktar kosningar til amtsráðsins ........0......... 148 

I. Framlögð gjörð um fjárskipti milli Gull- | 
bringusýslu og Kjósarsýslu .....0........ ee 148 | 

2,—4. Framlagdir ymsir reikningar 148—149 

5. Ágúst bóndi Helgason kosinn búnaðarþings- 

fulltrúi........ FRASER RSA 149 

| 6. Neitad stadfestingu á heill vigdissampykkt…. 149} 

| í. Skýrt frá úrskurðum á tveim sýsluvega- | 

| reikning RANA een 149 

8. Lagðir 

| sýsluvegasjóðsreikningar ce 149 

| 9. Yfirfarin endurrit úr gjörðabókum sýslunefnda 149—-150 

10. Fræmlagðir alþýðustyrktarsjóðsreikningar ... 150 

ll. Samþykkt 2100 kr. láutaka Gullbringusýslu 150 | 

12. Samþykkt  niðurjófnun  sýslusjóðsgjalds i 

Gullbringasýslu 2... een 150 

13. Samþykkt hækkun sýsluvegagjaldsins í 3 

SÝslii... sr nr renen rere . 150; 

| ld. Samþykkt breytingu á fjall skilareglugjörð 

Árnessýslu  ssessesseveeveevee verrerere se 150 | 

15. Neitað um samþykki til niðurlagningar lög | 

ferju 1... ven SARA sen en 151 

16, Somuleidis 2... sa 151 

17. Veittar sæluhusverdi Gudna Þorl sergssyni á 

Kolviðarhóli 200 kr ..... een res . 151 

IS. Skógræktarfjelagi Reykjavíkur veittar 150 kr. 151) 

19. Kvennaskóla Reykjavíkur veittar 100 kr... 151 | 

20, Um breyting á kosningum til búnaðarþinus 151 

2. Samþykkt fjarskipti milll Gullbringusýslu 

Kjósarsýslu „0... [51 | 

22, Urskumdadir reikningar …. screen ARON … 152 | 

22. Um Hvaunueyrarskålann 1... HEAR 152—154 | 

24. Áætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs … 155 | 

25, Veitt þóknun fyrir skriptir á ambtsráðsfund- 

HA — syssuvesersrererennre .… oa ; 195



N AT. Dagsetning. 

  

Irsogn. 
Bladsidu- 

tal. 
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26 

Utskript 

  

15. 

16. 

17. 

Tillaga um breyting á Í 

A<koruu til alþingis viðvíkjandi frumvörp. 

um milliþingavefndarinnar í fátækramálinu 

  

úr gjörðabók Vesturamtsins á fundi 6,— 7. 

Lagðir fram teikningar... 2... a BARA 

Um fullnustu á úrskurðum á sýslujóðsreikn- 

iugana 1903 Cl veserreneennene 0. … 

Framl 

ingar 1904 ..... BARNA 

ðir sýslusjóðs ov sýsluvegasjóðsreiku- 

  

Rannsökuð endurrit af gjörðabókum sýslu- 

nefnda ss ssesssserseserreernee err ren 

ar skýrslur um hag alþýðustyrktar- 

  

Athu 

SJÓðA le a 0 a ker kre renee, 

Framlagt brjef J. Havsteens fyrv. amtmanns 

viðv. 7. lið fundargjörða amtsráðsins 1904... 

Neitað um staðfesting fjallskilareglugjörðar... 
4 > Kosin nefnd til að athuga um breyting á 

  

fulltrúakosning til bunaðarþings.. ... . 22... 

Samþykkt hækkun sýsluvegagjalds í 2 sýslum 
w / = “ 

Samþykkt 1000 króna láutaka Snæfellsness- 

og Hnappadalssýslu til brúargerða .... ....... 

Samþykkt að sýslusjóður Dalasýslu leggi 

695 kr. 10 a. til sýslu vega 20... 

Um breyting á sýsluvegum í Dalasýslu 

Neitað staðfestingu á heilbrigðissamþykkt... 

Neitað um samþykki til undantekningar Íra 

  

ákvæði í fjallskilareglugjö 

Frestað að staðfesta ályktun sýslunefndar 

um nýjan sýsluveg 0. &5 
  Urskurðaðir ýmsir reikningar ..... sr 

Urskurðaðir  sýslusjóðs- og sýsíuvegasjóðs- 

reikningar lr si 

búnaðarþingsins ...... 220... er 1. 159— 

Jóhann prófastur Þorsteinsson kosinn fulltrúi 

á búnaðarþing í stað J. Havsteens fyrv. amt- 

  

ÞEMA 20800 sugar rr or ve. 

Urskurðaður lokareikningur fyrir byggi 

Laxarbrúarinnar .......000.0.0.. a... FERRARI 

Aætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs 

1908. 0. ener k re grene ver, 

159 

159 

159 

159 

    

i 
1 
i 

150, 

 



          
      

  

      

      

Dagsetning. Fyrirsögn. | Bladsidu- 
. ; tal. 

25. Veitt þóknum fyrir skriptir á amtsráðs- | 

fundinum og fundarhús ....... ser 160 | 

62. Um gufubátsferðir á Breiðaflóa ............. - 160— 161} 

| 
Eptirrit af gjörðabók amtsráðs Norðuramtsins á fundi 13. júní | 

| 1905 .............. BORN NERSFRARARRANARANARSRARINARAAÐ sen (165—173 

1—3. Framlagðir ýmsir reikningar til athuganar .. 165—166 | 

4. Framlögð endurrit úr gjörðabóknum sýslu- | 

NEFNA rr 166 | 

5. Rannsakaðir teikningar alþýðustyrktarsjóða 166 | 

6. Veitt hvorum kvennaskólanna á Akureyri | 

og í Húnavatnssýslu 400 kr. styrkur....... … 166| 

1. Teknir tveir vegir uppí tölu sýsluvega Húna- | 

| vatnssýslu ER BERARNA 166 | 

| 8. Veittur 1500 kr. styrkur til sjukraskylis å | 

|. Saudårkréki ss vevee seere seeeeeennen urenres 166 | 
| 9.—13. Úrskurðaðir ýmsir reikningar, þarámeðalsýslu- | 

| vegasjóðs og sýsluvegasjóðsreikningar.....,... 166—168 

| 14.—-17. Um bunadarskålann å Hålum ….......…. -- 168—170, 

| 18. Um það, hvar hinn fyrír hugaði bændaskóli 

| fyrir Norðurland skuli settar .........0..... 170 | 

| 19. Leyft að byggja samkomustað fyrir Hóla- | 

| hrepp í landi Hóle 2. a 170 
| 20, Um tilraunastød i landi Høla 170—171 
| 21. Forseta falið að staðfesta fjallskilareglugjörð | 

| fyrir Húnavatnssýsla ..... HENBRNEREFÐR ven user 171 | 

22. Um breyting á fulltrúakosbing til búnaðar- | 

þingsins ......... ee eres rener seerne 171| 

| 23. Veittur 100 kr. styrkur til gistihúshalds á | 

| | Bakka 2... serseererseerernsse an mnsee 

| 24. Um afhendingu amtsbókasafnsins ...... sen 

| 25. Skýrt frá veitingu styrks af Prentsmiðjusjóði 

26. Áætlun um tekjur og gjöld búnaðarskólans 

á Hólum 1906 ........... a rusker renee . 172 

| 27,—28, Åætlun um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðsins 

1906.....00.. reen seeeee a sn 172 

| Utskript úr gjörðabók amtsráðs Austuramtsius á fundi 7.-—9. 
| júní 1905 a. ver err a sener | 174—179 
| 1. Lesið upp skipunarbrjef forseta ...... senn 174 

| 2. Um amtsráðskosningar í Suðurmúlasýsla ... 174, 

6,—4, Framlagðir ýmsir reikningur til athugunar .. 174 

 



| 
HBlaðsiðu- 

  

| Dagsetning. | Fyrirsögn, 
| | ” ' tal. 

i 

| 5. Rannsökuð endurrit úr gjörðabókum sýslu- 

| nefnda …....ssssssseneeseeeee venerne serne FARA 174 

6. Rannsakaðir reikningar styrktarsjóða alþýðu 174—-175 

| T. Framlagðir reikningar Eiðaskólans ...... FR 175 

8. Framlagðir reikningar bókasafns Austur- 

=
 

-T
 

Ot
 | amtsins ..... .   

9. Samþykkt breyting á sýsluvegum í í Suður- 

—
 

=
 

o
t
 

múlasýslu 2... ARNA 

10. Fjölgað yfirsetukve nnanmdæmum Suðurmúla- 

    

  

sýsln =... se rr 175 

| | 11. Ákveðið að lögferja skuli vera á Brunná að 

| Klifshaga ........ BARA en ee 175 | 

| 12. Samþykkt að Norðurþingeyjarsýsla ábyrgist | 

| 800 kr. lán til usbygsingn handa hjeraðs- | 

| lækni re en ser nensen 175 
13. Veittar 300 kr. til sjú íkrahússins á Seyðisfirði 175 

14, Veittar 500 kr. til sjúkrahúsbyggingar á 

Eskifirði ....... enn BAA 

15. Veittur hvorum kvenn: skólanna ; á Akureyri | 

og å Blønduési 100 kr, styrkur …….. ........ 175—176 

16. Veittar 500 kr. til Búnaðarsambands Austur- 

lands 
    

| 17. Skýrsla framlögð um endurbætur á sýslu- 

vegum Suðurmúlasýsla 1903 ........ BARA see 176 

| IS. Utaf athugasemdum vid sýslusjóðsreikning 

  

Suðurmúlasýsla L903.0000000),000,000000,... … 176 | 

19.—-21. Urskurðaðir reikningar, þar á meðal sýslu- | 

sjóðs og sýsluvegasjóðsteikningar .. . 176—177 | 

  

22. Veittur 50 kr. styrkur leikfimisfjelagi á Eski- 

firði 2... ARRRARRARNNRNRÐ err EA 177 

23. Veittur 50 kr. styrkur leikfimisfjelagi á Seyðis- 99 

firði ........... FRANS ARRARARARRARRARAÐ 177 

24. Síra Björn Þorláksson kosinn á búnaðarþing 177 

25. Um það, hvar hentast sje að leggja land- 

SÍMANN er teens kg rn rnne vv. 177 

26. Urskurdadir reikningar Riðaskólans AR FERÐA 177 

i 27. Umm amtsbókasafnið ......... FRA 178 

28. Veittar 250 kr. til gistihúss án vínveitinga 

á Seyðisfirði ..... SERARANA sr 178 

29. Leyft að hækka sýsluvegagj jald Norðurmúla. 

Sýsla. FR BEAR BRENNIR 178 

| 30, Áætlun um tekjur og gjöld j jafnaðarsins. 1906 178—179  



  

Bladsidu 

tal. 

  

Ferðaáætlanir landpósta og póstgufuskipa. 

Aætlun nm 5.—15. ferð vestanpósts og norðanpósts milli Rey. 

kjavíkur og Hjarðarholts og Reykjavíkur 0: 

Aætlun nm ferðir landpóstanna 1906 

Ferðaáætlun póstgufuskipanna milli 

Færeyja og Íslands 1906 

Aætlun um strandferðir við Ísland 1906 

Firmnatilkynningar — „.............0..0........ 

| Vörumerkjaauglýsing ...............0..000 00... arr senren 

Ýmsar greiðslur úr landssjóði samkvæmt fjárlögunum 1904-— 05. 

13. gr. A. b. 2. Bráðabirgðarnppbót handa fátækum brauðum ... 

13. g 

13. 

US
 

og
 

13. gr. B. VI. b. 2. Styrkur til sveitakennarn 

14. gr. B. 1. b, Styrkur til búnaðarfjelaga 

í Auglýsingar um útkomin lög m. m. 

121, 217 -- 219, 251. 

| Embætti og sýslanir, lausn og veiting. 

20--21, 62, 77, 119— 120, 146, 215, 

! Alþingiskosningar, 23, 120, 291 

Auglýsingar um óveitt embætti og sýslanir. 

21—22, 62, 77—78, 120, 130, 146, 216. 

Heiðursgjafir, 215—-216. 

Einkarjettur, 215, 291 

Kaupmannahafnar, Leith, 

r. Á. b.6. Styrkur til uppgjafapresta og prestsekkna 

1 B. 71. b 1. Styrkur til barnaskóla 

'254— 257 

(258 -—96)1 

(962— 267 

267 268 

62, 214 

(145—146 

i 
| 

239 
240 —245 
245 240



Registur 

nafna og orða. 

Afmælissjóður Eyjafjarðar, reikningur, 190. 

1 Agust Flygenring, konungkjörinn þingmaður, 

120. 

Akureyri: alþingiskosning, 23, 291; bæjar 

stjórnarkosningarkæra, 66--67; verðlagsskrá, 

58—59, 

Alþingiskosning: konungk alþingismenn, 

  

120; þjóðkjörinn alþingismaður, 291. 

Amtsbókasöfn, sjá bókasafnsreikningar. 

Arnessýsla: fjallskilareglugjörð (breyting), 131 

  

sýsluvegnsjóðs 
sf om 
BB — 0.     

Árni nnmboðsmaðnr 1 

evraklaustursumboði, 120. 

Arnason 

  

bóndi, þing 

Ásgeir Ásgeirsson, prestur í Hvanmisprestakalli 

Dölum, 215. 
ac) 

Audskuluprestakali, veitt, 62. 

Barðastrandarsýsla: laus, 77; settur sýslumaður, 

62; veitt, 120: verðlagsskrá, 48—-49; austur-   
  

hluti: sýslusjóðsreikningur, 196; sýsluvega- 

204; 

lækningareglugjörð, SS --90;, sýslusjóðsreikn- 

sjóðsreikningur, vesturhluti: hunda 

  

ingur, 195; sýsluvegasjóðsreikningur, 20: 

    sarnaskólasjóðnr Thorkillii, reikningur, 2 
973 
ið. 

  

sarnaskólastyrkur, 239. 

lansn, 77. Benedikt G. Blöndal, umboðsmaður, 

   Biflíusjóðsreikningur, 274 

  

Bjarni Jensson hjeraðslæknir, lsvft að bera 

ntanríkisheiðursmerki, 21. 

Bjarna — Þorsteinssonar  gullbrúðkaupssjóður, 

reikningur, 17. 

   Björgvin Vigfússon, sýslumaður í Skaptafells- 

sýslu, 21 

Björn M. Olsen prófessor, konnngkjörinn þing- 

maður, 120. 

Bókasafnsreikningar : 188: 

Norduramtsins, 

ÁAusturamtsins, 

Landsbókasafnsins, 92—93; 

187; Vesturamtsins, 186— 187. 

Borgarfjarðarsýsla: ekknasjóðurreikningur, 208, 

192--194. 

verðlagsskrá, 40— 41. 

sýslusjóðsreikningur, sýsluvega- 
  sjóðsreikningur, 202; 

  
Borgir, póstafgreiðsla flutt þaðan, 221. 

Jotnvörpuskip, rannsókn á afbrotum þeirra, 71. 

Bráðabirgðaruppbót handa fátækum brauðum, 

62, 214. 

Breiðdalshreppur, skipting, 

   

Búnaðarfjelagastyrkur, 246—-249, 

Austuramtsins 184; 

fjaðarsýslu, 184— 185; Norðuramtsins, 

sretkningar: 

  

ÞBúnaðarsj 

í 

183; Vesturamtsins 182— 183. 

  

Búnaðarskólasjóðsreikningar:  Ånsturamtsins, 

186; Vestnramtsins, 185. 

Bæjarstjórnarkosningarkæra, 6667, 121. 

C. 

i Christians konungs níunda styrktarsjóður; 

reikningur, 15. 

  

D. 

Dalasýsla:  sýslusjóðsreikningur, 196: sýslu- 

  

vegasjóðsreikningur, 204; verðlagsskra 46 

47. 

Davíð Guðmundsson, prestur í Möðruvalla 

klanstursprestakalli, leystur frá embætti, 119



XIV 

E. 
Einkarjettur, 215, 291 

Eiríkur Briem  prestaskólakeunari, konung 

kjörinn þingmaður, 120. 

Ekknasjóðir, reikningar: Eyjafjarðarsýslu og 

Akureyrar, 191, drukknaðra manna í Borgar- 

íslu, 208. 

  

fjarðars, 

Eyjafjarðar afmælissjóður, reikningur, 190. 

198, 

sýsluvegasjóðsreikningur, 206; verðlagsskrá, 

Eyjafjarðarsýsla:  sýslusjóðsreikningur, 

DR—-59, 

F. 

Fátækralaga og sveitarstjórnarl:     ganefndin, 21. 

Fischers gjafasjóður, reikningur, 15—16 

Fiskimannasjóður Kjalarnesþings, reikningur, 

19. 

Fiskiveiðasam þykktir : 

81—82; 

fyrir Norðurísafjarðar- 

sýslu, fyrir  Vestmannaevjasýslu 

(breyting) 253. 

Fjallskilareglugjörðir: fyrir Árnessýslu (breyt- 

131: fyrir Húnavatnssýslu, 131--144. 

Framfarasjóður Jóns prófasts Melsteðs og frú 

Melsteðs, 

ing), 

Steinunnar Bjarnadóttur reikn- 

ingur, 94. 

Framfærstumal: endurgjald á sveitarstyrk, 63- 

  

65, 67—-69, 69--70, 80—81, 1: 124, 

290--9221, 221--223, 224-- 225; meðalmeðgöf 

í Húnavatnssýslu, 85: 

65—66, 79—80. 
sveitfesti þurfalings, 

Færeyingar, um að tilkynna lát þeirra, 67. 

G. 

Geir T. Aoöga, yfirkennari við menntaskólann, 

250. 

Gísli Skúlason, 

kalli, 291. 

dir, 

prestur í Stokkseyrarpresta- 

15—16: 

191; Hannesar 

Fischer Sy 

  

Gjafas reikningar: 
   

Guttorms Þorsteinssonar, 190 

13—14; 

Liebes, 16; Pjeturs Þorsteinssonar, 74. 

Arnasonar, Jóns Sigurðssonar, 73; 

Gjöf Halldórs Andrjessonar, reikningur, 18. 

Gljúfurárkot, selt frá Vallaprestakalli, 251- 

  

Glæsibær, seldur frá Möðruvallaklausturs- 

prestakalli, 251. 

Grímsneshreppur, skipting, 223 

Gnðjón Guðlaugsson alþingismaður, skipaður í 

kirkjumálanefndina, 215. 

(ruðmundur Björnsson, sýslumaður í Barða- 

strandarsýslu, 120. 

Guðmundur Eggerz, settur málaflutningsmaður 

við landsyfirrjettinn, 120. 

Guðmundur Guðinundsson prestur að Gufudal, 

leystur frá embættti, 215. 

Gullbringu- og Kjósarsýsla: 

193; 

reikningur, 201; verðlagsskrá, 38--39. 

146; 
sýslu vegasjóðs- 

fjárskipti, 

sýslusjóðsreikningur, 

Gullbrúðkaupssjóður Bjarna amtmanns  Þor- 

steinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur, 

reikningur, 17. 

Guttorms Þorsteinssonar gjafasjóður, reikn- 

ingur, 190—-191. 

Guttormur Vigtússon bóndi, umboðsmaður í 

Múlasýsluumboði, 120. 

H. 

Hafnarfjarðarsparisjóður, hlunnindi, 80. 

Hafnarreglugjórð fyrir Reykjavík, 83—8ð. 

Halldór Gunnlaugsson, hjeraðslæknir í Horna- 

fjarðarhjeraði, 146: settur hjeraðslæknir í 

tangárhjeraði, 146. 

Hallgrínur Hallgrímsson hreppstjóri, danne- 

brogsmaður, 120. 

Havsteen, J. fyrv. amtmaður, konungkjörinn 

þingmaður, 120. 

215—216. 

Heiðursmerki, 21, 120, 

Heilbrigðissamþykkt fyrir Reykjavík, 2—12. 

Helga Hálfdánarsonar minningarsjóður, reikn- 

mgur, 18—-19. 

heiðursgjöf af 

Heiðursgjafir, 

Helgi Laxdal, sjóði Christians 

konnnngs níunda, 215. 

Herdísar Benediktsens minningarsjóður, reikn- 

ingur, 14. 

Hjálmars Jónssonar styrktarsjóður, reikningur, 

290. 

Hjeraðslæknisembætti, sjá læknishjeruð. 

Hlíðarhreppur, þingstaður, fluttur, 124. 

Hólar, póstafgreiðslustaður, 221. 

Holdsveikraspítalinn: breyting á erindisbrjefi 

ráðsmanns, 82--83; viðauki við erindisbrjef 

ráðskonu, 83,



Hornafjarðarhjerað: settur hjeraðslæknir, 77, | 

215; veitt, 146. | 

Hreppaskipting, 223, 252— 253. | 
i 

Hróarstunguhjerað: settur hjeraðslæknir, 21, | 
, | 

  

  
  

215: veitt, 21. | 
Hrunaprestakall, veitt, 119. | 

Húnavatnssýsla: fjallskilareglugjörð, 131—144; | 
sýslusjóðsreikningur, 197;  sýsluvegasjóðs- | 

reikningur, 205; verðlaysskrá, 54--5ð. | 

Hundalækningarreglugjörðir: fyrir Norðurísa- | 

fjarðarsýslu (breyting), 85--86; fyrir Vestur- | 

barðastrandarsýslu, 88—-90. | 

Husavik, postafgreidslustadur, 221. 

Hvammsprestakall í Dölum, laust, 120; veitt, 

215. 

Hvanmsprestakall í Norðurárdal, seld kirkju- 

1—2 

Höfðahverfishjerað, veitt, 21. 

I. Í. 
lsafjarðarkaupstaður, verðlagssk rá, 

jörð (Krókur), 

50— 51. 

Ísafjarðarsýsla: verðlagsskrá, 50—51, norður- 

hluti: fiskiveiðasamþykkt, $81—82; hunda- 

lækningareglugjörð (breyting), 853 —86 

195; 

reikningur, 203; vesturbluti: 

ingur, 

sýslusjóðsreikningur, sýsluvegasjóðs- 

sýslusjóðsreikn- 

203. 

lwersen, Gustav, póstafgreiðslumaður á Djúpa- 

21. 

195; sýsluvegasjóðsreikningur, 

  

vogi, 

Jafnaðarsjóðsreikningar: 182; 

Norðuramtsins, 181; Suðuramtsins, 179--180; } 

Vesturamtsins, 180— 181. 

Jarðeldasjóðurinn, reikningur, 15. 

Austuramtsins, 

Jóhannes Sigfússon, kennari við menntaskólann, 
250. 

Jónas Kristjánsson, settur til að þjóna Hróars- 

tunguhjeraði, 21, 215. 

Jón Magnússon skrifstofustjóri, formaður 

fátækralaga- og sveitarstjórnarlaganefndar- 

innar, 21. 

Jón Norðfjörð Johannessen, prestur í Sandfells- 

prestakalli, 21. 

Jón Olafsson ritstjóri, 

maður, 120. 

Jón Rósenkranz, 

konungkjórinn þing- 

settur 

215. 

hjeraðslæknir í Vest- 

mannaeyjahjeraði, 

Jón Sveinbjarnarson, heiðursgjöf af styrktar 

215. 

landsins, 

sjóði Christians konungs níunda, 
91. 

94. 

Jón Þorláksson, verkfræðingur 

Jóns Melsteðs framfarasjóður, reikningur, 

Jóns Sigurðssonar gjafasjóður, 

K. 

tíyreiðslustaður, 221, 

reikningur, 73. 

Keflavík, póstal 

hlunnindi, 225. 

251--252 

Keldhverfingasparisjóður, 

} 

  

Kirkjujarðir, seldar, 1--?, 
  

Kirkjumálasefndin, Lárus H. Bjarnason, sýslu- 

maður, formaður í stað Kristjáns Jónssonar 

yfirdómara, 215; Guðjón Guðlaugsson alþingis- 
  

maður skipaður í nefndina, 215. 

Kjalarnes þingsfiskimannasjóður, reikningur, 19. 

Kjartan Helgason, 

119. 

Kjósarsýsla og Gullbringusýsla, fjárskipti, 

120. 

prófastur, prestur í Hruna- 

prestakalli, 

146. 

Konungkjörnir alþingismenn, 

Kristfjárjörð, seld, 252. 

Krókur, seld kirkjujörð frá 

kalli í Norðurárdal, 1—-2. 

Hvammspresta- 

L. 

Landshagsskýrslur, 79. 

Landsbók 

Landsyfirrjetturinn, málaflutuings 

120. 

Lárus 

” 
) asafnsreikningur, 92—93. 

naður setbur, 

H. 

kirkjumálanefndarinnar, 215, 

Bjarnason, sýslumaður, formaður 

Langardalshreppur, 223 

Laxveiði, reglugjörð um samveiði í Laxá í kjós, 

86 —-88 

gjafasjóður, 16. Liebes reikningur, 

  

Lífsábyrgð sjómanna, 1. 
; Lifsábyrgðarsjóður sjómanna, reikningue, 93- 

94. 

Læknishjeruð: laus, 146, 216; veitt, 21, 146. 

Magnús Ándrjesson, præp. hon., skipaður í 

fátækral 

21; 

  

sveitarstjornarlaganefndina, 

Þaunebros, 120. 

Magnús prestur 1 'Torfastaðapresta- 

kalli, 20. 

Málaflutningssýslanin viðlandsyfirrjettinn, veitt, 

120. 

riddari af 

Helgason 

leystur frá embætti,



    

; Óskilgetnum börnum í Húna 

Menntaskólinn, embættaveitingar, 21; 250. 

H 

Herdísar og 

Miuningarsjóðir, Haálfdánar- 

sonar, 18—19; 

diktsens, 14; Signrðar Melsteðs, 290 

reikningar: 

  

Ingileifar Bene- 

Múlasýsluumboð, Íaust, 21; veitt, 120. 

Mýrahjerað, laust, 130. 

Mýrasýsla: sýslusjóðsreikningur, 195; sýslu- 
   

vegasjóðsreikningur, 204—-20 

42—43. 
Möðruvallaklaustursprestakall, kirkjujörð seld, 

251, 119. 

verðlagsskrá, 

presti veitt lausn, 

sýslusjóðsreikuingur, 

207; 

199; 

verdlagsskrå, 

Norðurmúlasýsla : 

sýsluvegasjóðsreikningur, 

24— 25 

# 

hjeraðslæknir í 

146. 

settur til ad 

Olafur Gudmundsson Rangar- 

hjeraði, leystur frá embætti, 

Ólafur Thorlacius hjeraðslæknir, 

þjóna Hornafjarðarhjéraði, 77. 

Oskilgetin 

sýslu, 8ð. 

börn, meðalmeðgjól í Húnavatus- 

P. 
Páll E. Sívertsen, prestur að Stað í Aðalvík, 

leystur frá embætti, 20. 

Páll H. Gíslason, póstafgreiðslumaður a Fa- 

skrúðsfirði, 21. 

Páll Vidalin Bjarnason, sýslunaður í Skaga 

fjarðarsýslu, 77. 

Þjeturs Þorsteinssonar gjafasjóður, reikningur, 

14. 

Þóstafgreiðslumenn skipaðir, 21, 

niður, 221; 

291 

Þóstafgreiðslustaður: lagður 

221, 221, 221. 

    

226— 237; 254—261. 

Prentsmiðjusjóður Norðuramtsins, 

189. 

Póstferðaáætlanir, 

reikningur, 

Prestaköll: bráðabirgðaruppbót, 62: 215, laus, 

21—22;, 62; 120; veitt, PL: 0 291 

  

Rangårhjerad, laust, 146; 

146 

årvallasysla : sýslusjóðsreikumgur, 192 

  

    

93: sýsluvegasjóðsreikningur, 201; verðlags. 

kra 94 —ðð. 

est skjavik hafnarreglugjörð, 74—7ð; heil- 

  

brigðisreglugjörð, 

  

2—-12; verðlagsskrá, 

Roboransessens, tollur af, 147. 

Ræktunarsjóður Íslands, reikningur, 74—735, 

S. 

Sandaprestakall, veitt, 21.    
Seyðisfjarðarkaupstaður: bæjarstjórnarkosn- 

   

    

ingakæra  úrskurðuð, 120;  verðlagsskrá, 
24. 

Neudur Eggerz, settur sýslumaður í Barða- 

randarsýslu, 62. 

Sig rudur Jóhannesson stórkaupmaður, 

120. 

Sigurðar Melsteðs minningarsjóður, 290. 

Sigurður 

skólaun, 21. 

riddari 

af daunebrog, 

Thoroddsen, kennari við mennta- 

Sigurjón Jónsson, hjeraðslæknir í Höfðahverfis- 

hjeraði, 21. 

Sjómanna lífsábyrgð, 1, 93—-94.      

  

    
rafjarðarsýsla: veitt, 77; sýslusjóðsreiku- 

197—-198; sýsluvegasjóðsreikningur, 

verðlagsskrá, 56—57. 

Skaptafellssýsla: veitt, 21; eystri; sýslusjóðs 

200; 

verðlagsskr 

sýsluvegasjóðsreikningur, 

28 —29; 

reikningur, 

207; 

sjóðsteikningnur, 

  vestari: sýslu- a, 

192; sýsluvegasjóðsreikn- 

     ingnr, 200; verðl 3 

Sljetta, kristfjárjörð seld, 

Sljettuhreppur, kristfjárjörð seld, 292. 

Snæfellsness- og Hnappadalse 

reikningur, 196; sýsluvegasjóðsreikningur, 

204, verðlagsskrá, 44—-45 

Sóttvarnarauglýsingar, 23; 90 -91;91—92; 147. 

Sparisjóðshlunnindi handa sparisjødi: — Hafn- 

80; Svarfdæl- 

sýslusjóðs- 

  

   

firðinga, Keldhverfinga, 225; 

  

inga 

Jónsson, prestur í Auðkúlupresta Stefan M. 

kalli, 62. 

Steingrímur Thorsteinsson, skólameistari við 

menntaskólann, 200



  

    
   
   
    

      

   
   

  

     

    

I Steinnnnar Bjarnadóttur Melsteðs framfara. 

     

    

    

Þa voik nr 09 sjóður, reikningur, 94. | Umboð: 22, veitt, 120: 
g sevrarnrestaka 207 | ? . ? 
Stokkseyrarprestaka 201} | veitt, 120. 

     Strandferðaáætlanir, 

  

   

    

barna í Eyjafjarð 

Hjálmars Jónss 

sem bíða tjón 

a
 Stöðvarhre eppur, útskiptur úr Breiðdalshreppi, 

fiskiveiðasamþykkt, 253; 

asjóðs. 

  

sýslur 

        

  

120. 

uskipting, fjá 

  

og Kjósarsýslu, 146 

Svarfdælinga sparisjóður, hlunnindi, 

    

Sveinsstaðir, seldir frá Vallaprestakalli, 251— | 
DRE 
252. 

  

    

reikningur 206. 

  

joð: laust, 78; 

Sveitarstyri     
Sveitfesti, sjá framfærslumál. 

Söfnun 

        

    

sjóður, reikningur, 

Thos tru 

Dannebro 

Tollur af 

Tulinius, 

  

Dannebro 

Öngul 

 





Stjornartidindi, B. 1. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu og bæjar- 
fógetans á Ísafirði um skýring á 3. gr. laga nr. 40, 10. nóv. 1903 um 
lífsábyrgð fyrir sjómenn, er stunda fiskiveiðar á Þþilskipum. Með 
brjefi, dags. 2. nóv. f. á., hafið þjer, herra sýslumaður og bæjarfógeti, beiðzt úr- 
skurðar stjórnarráðsins um það, hvort reikna beri gjald það, sem ræðir um í 3. 
gr. laga nr. 40, 10. nóv. 1903 um lífsábyrgð fyrir sjómenn, er stunda fiskiveiðar 
á þilskipum, nákvæmara en fyrir viku hverja, þannig að 3 dögum eða minna sje 
sleppt, en 4 dagar eða meira taldir full vika, meðþvíað tjeð lagagrein virðist 
eigi gjöra ráð fyrir minni vátrvggingartína en Í viku. 

Útaf þessu skal yður hjermeð til vitundar gefið yður til leiðbeiningar, 
að meðþvíað umrædd lög krefjast þess (sbr. 5. gr. laganna), að greidd sjeu ið- 
gjöld fyrir allan skrásetningartímann, en hins vegar hvergi, hvorki beinlínis nje 
óbeinlínis, gjöra ráð fyrir styttri tímaeininingu við útreikning vátryggingargjalds- 
ins en 1 viku, verður stjórnarráðið að telja rjett, að þegar lögskráningartíminn 
stendur eigi á rjettri viku, þá sjeu þeir dagar, sem umfram eru, ávallt að því er 
gjald þetta snertir taldir heil vika. 

Brjef stjórnarráðsins ti! biskupsins yfir Íslandi um sölu kirkju- 
Jarðar. Samkvænt þegnlegri tillögu stjórnarráðsins hefir Hans hátign kon- 
unginum 8. nóvember f. á. allramildilegast þóknazt að veita allrahæst sam- 
þvkki sitt til þess að selja megi jörðina Krók í Norðurárdalshreppi, sem heyrir 
undir Hvammsprestakall í Mýraprófastsdæmi, undan nefndu prestakalli fyrir 1200 kr., 
með þeim skilyrðum, að 200 kr. af verðinu greiðist þegar kaupin gjörast, að kaup- 
andi gefi út skuldarbrjef fyrir 1000 kr. með fyrsta veðrjetti í jörðunni til tryggingar 
skilvísri greiðslu á skuldinni, sem greiðast skal með jöfnum afborgunum á næstu 
lU árum eptir söluna, og kaupandi greiðir af 41/,0/, árlega vöxtu, að fyrir jarðar- 
verðið verði jafnóðum og það greiðist keypt bankavaxtabrjef veðdeildar Lands- 
bankans, er skulu geymd hjá biskupi sem óskerðanlegur höfuðstóll Hvamms- 
prestakalls, er presturinn þar njóti vaxtanna af að undanteknum ? kr., er árlega 
leggjast við eign prestakallsins í Söfnunarsjóði Íslands, að stjórnarráðið riti á 
bankavaxtabrjefin ákvæði um að eigi megi afhenda þau og að jörðin verði fram- 
vegis skoðuð sem bændaeign að því er skatta og skyldur snertir. 

6. dag febrúarmánaðar 1905 

Reykjavík. lIsafoldarprentsniiðja. 

1905 

1 
2. jan. 

10. jan
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2 Þetta er yður, háæruverðugi herra, hjermeð til vitundar getið yður til 
10. jan. Jeiðbeiningar og til frekari aðgjörða, að því viðbættu, að stjórnarráðið væntir 

þess að þjer á sínum tíma sendið hingað bankavaxtabrjefin, til þess að ofangreint 

afhendingarbann geti orðið ritað á þau. 

„3 Auglýsing 
30. jan. i |. , 

um staðfesting stjórnarráðsins á 

heilbrigðissamþykkt fyrir Reykjavík. 

Samkvæmt lögum 13. septbr. 1901, um heilbrigðissamþykktir í kaupstöð- 

um, kauptúnum og sjóþorpum, staðfestist hjermeð  eptirrituð heilbrigðissamþykkt 

fyrir Reykjavík, sem samþykkt hefir verið af bæjarstjórninni í nefndum kaupstað. 

I. Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Samþykktin hefir fullt gildi á kaupstaðarlóðinni, einsog hún er eða 

verður. 

Á byggðum svæðum í lögsagnarumdæmi bæjarins utan kaupstaðarlóðar- 

innar skal ákvæðum samþykktarinnar beitt að svo miklu leyti, sem við verður 

komið og heilbrigðisnefnd telur þörf á. 

Bæjarfógetinn er formaður heilbrigðisnefndar. Auk hans eiga sæti í nefnde 

inni hjeraðslæknir og einn maður, er bæjarstjórnin kýs úr sínum fokki til 3 ára. 

Bæjarstjórnin skipar heilbrigðisfulltrúa og setur honum erindisbrjef; skal 

launa hann úr bæjarsjóði. Hann skal hafa á hendi framkvæmd heilbrigðismála 

samkvæmt ákvæðum heilbrigðisnefndar. Skylt er honum að sækja heilbrigðis- 

nefndarfundi. 

3. gr. 

Formaður kveður nefndina á fund, þá er honum þykir þurfa, eða hinir 

tveir nefndarmennirnir óska þess, þó eigi sjaldnar en einu sinni á hverjum árs- 

fjórðungi. Nefndin skal hafa fundarbók og rita í hana allar gjörðir sínar. 

Formaður skal annast um, að fyrirskipunum nefndarinnar sje hlýtt. Hann 

getur neitað að framkvæma ályktanir nefndarinnar, en skal þá tafarlaust skjóta 

málinu til bæjarstjórnarinnar. 

d. gt. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa gætur á því, að heilbrigðissamþvkktin sje 

haldin og henni hlýtt í öllum greinum.



Nefndinni skal heimilt ad rannsaka eda låta rannsaka allt pad, er ræd- 

ir um Í þessari samþykkt, eða mikla þyðing hefir fyrir heilbrigði manna, hvort * 

heldur á almannafæri eða einstakra manna eign. 

Einu sinni á ári skal nefndin skoða eða láta skoða allar húseignir á því 

svæði, er samþykktin nær yfir. 
Heilbrigðisnefndin skal færa eða láta færa í eina bók allt það, sem að- 

finnsluvert er samkvæmt þessari samþykkt, og skal hún skriflega skipa þeim, er 

í hlut eiga, fyrir um, hvað þeir eigi að gera til umbóta. 

5. gr. 

Ef heilbrigðisnefnd telur nauðsynlega einhverja þrifnaðarumbót eða heil- 

brigðisráðstöfun, sem hefir í för með sjer útgjöld úr bæjarsjóði, þá skal hún 

leggja mál það fyrir bæjarstjórn og fara fram á að fje sje veitt. Þó getur nefndin 

látið gera bráðnauðsynlegar þrifnaðarbætur án fengins samþykkis bæjarstjórnar, 

ef brýna nauðsyn ber til að þær sjeu gerðar tafarlaust, svo sem þá er hættuleg 

farsótt allt í einu kemur upp í bænum. Skal þá svo fljótt sem verða má leggja 

slík útgjöld undir samþykki bæjarstjórnar. 

6. gr. 

Nú býr eigandi ekki í húsi sínu, og skal hann þá fela einhverjum full- 

veðja manni, er í húsinu býr, að vera húsráðandi; skal húsráðandi gegna öllum 

skyldum eptir samþykkt þessari með tilliti til húseignarinnar, sem annars hvíla 

á eiganda. Eigandi skal tilkynna heilbrigðisnefnd, hver sje húsráðandi. 

I. Um almennt hreinlæti og þrifnað. 

T. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa gát á hreinsun torga, gatna og óbyggðra lóða. 

8. gr. 

Á götur, stræti og svæði, er almenningur fer um, má enginn fleygja frå 

sjer hræjum, rusli, skolpi eða öðrum óhreinindum. Eigi má heldur fleygja í tjörn- 

ina eða lækinn eða í ræsi neinu af því, sem talið er í þessari grein, nema skolpi. 

Í ræsi má eigi kasta neinu því, er stíflað getur vatnsrásina. 

Sorpi, slori, ösku eða öðrum óhreinindum má eigi kasta í fjöruna, nje 

skilja þar eptir neitt það, er valdið getur óhreinlæti eða óheilnæmi. 

Hey, þang, mó, mold eða annað þess konar, sem slæðist eða hrynur niður 

við flutning um götu, stræti eða svæði, sem almenningur fer um, skal sá, er flutn- 

ingnum ræður, skyldur að hreinsa upp samdægurs. Annars eiga kláfar, eða önnur 

ílát, sem áburður er fluttw' í, að vera svo þjett og eigi fyllri en svo, að ekki 

hrynji úr þeim, meðan á flutningnum stendur.
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9. gr. 

3 A húshliðar. eða gafla, cda girðingar, sem vita að götum, strætum eða 

80. jan. torgum, má eigi hengja, negla eða festa á annan hátt neins konar fiskiföng, nje 

annað, sem óþrifnaður er að eða óþefur, og eigi má heldur hafa fiskitrönur við 

almannafæri. 

10. gr. 

Á tún, sem liggja að almanna færi, má ekki bera nokkurn þann áburð, 

sem óþef leggur al. 

11. gr. 

Skylt er að halda hreinum portum og annari óbvggðri lóð í kringum hús, 

og er það á ábyrgð húseigenda, að þess sje gætt. 

Enginn húsráðandi má fleygja sorpi, ösku eða öðrum óhreinindum inn á 

lóð annars manns. Gjöri hann það, skal hann vera skyldur til að flytja óhrein- 
indin tafarlaust burt aptur á sinn kostnað. 

Þar sem svo stendur á, að skolpi verður eigi veitt frá húsi nema yfir lóð 

annars manns, skal húseigandi veita því í steinlímdu lokuðu ræsi yfir lóðina, og 

annast um hreinsun þess ræsis einn saman, að svo miklu leyti sem hann eigi 

notar það í sameiningu við lóðareigandann. Verði hlutaðeigendur ekki ásáttir 

um rennulagninguna, sker bæjarstjórnin úr málinu með ráði byggingarnefndar, 

og samkvæmt því, sem fyrir er mælt í 21. gr. um stjórn bæjarmálefna í Reykja- 

vik 1. ágúst 1902, sbr. opið brjef 29. maí 1839. 

Húseigandi skal annast um hreinsun á ræsum, er ganga frá húsinu útí 

göturæsi, og sjá um að þau stiflist ekki. 

12. gr. 

Götur bæjarins og ræsi skal hreinsa á bæjarins kostnað svo opt, sem 
heilbrigðisnefnd þykir þurfa. 

III. Um fráræslu. 

13. gt. 

Þar sem eldhússkolpi og þvottaskolpi verður ekki veitt í göturæsi, má 

þó ekki láta það síga í jörð svo nærri íbúðarhúsum, að hætta sje á því, að jarð- 

vegurinn undan húsunum saurgist; skal veita öllu skolpi burt frá húsunum í 

opnum eða lokuðum ræsum svo langt, sem ástæður leyfa og heilbrigðisnefnd 

þykir þurfa. 

Öll skolpræsi, hvort heldur eru á almannafæri eða einstakra manna eign, 

skulu vera svo víð og hallajöfn, að hvergi flói útúr þeim, og hvergi komi pollar 

eða vilpur; skal hreinsa þau svo opt (sbr. 11. gr. og 12. gr.), að ekki leggi ódaun 

úr þeim. 

Ef heilbrigðisnefnd telur nauðsyn á því, að vatnsheldur botn sje gerður í 

nokkurt ræsi, þá er henni heimilt að heimta slíka aðgerð.
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14. er. 3 

Et ræsi er gert frammeð götu á opinberan kostnað, skulu þeir. er hús 30. jan. 
eiga á lóðum frammeð götunni þeim megin, sem ræsið er, skyldir að gera skolp- 

ræsi hver frá sínu húsi útí götnræsið, og skulu þau ræsi ekki lakari að gerð en 

göturæsið. 

IV. mm vatnsból. 

15. gr. 

Þá er bæjarstjórnin vill gera nýtt vatnsból eða breyta gömlu vatnsbóli. 

skal hún jafnan leita álits heilbrigðisnefndar. 

16. gr. 

Öll opinber vatnsból skal verja hvers konar óhreinindum: er bannað að 

láta í þau fara eða að þeim koma rennsli úr skolpræsum, forum. salernum eða 

peningshúsum, og má ekki láta nærri þeim neins konar saurindi, sorp, slor eða 
hræ, og ekki þvo nærri þeim hvorki fatnað nje fisk, eða meitt það annað, er 

óhollustu geti valdið. 

lí. er. 

Brunn má eigi hafa nær haugum, safngrvfjum eða salernum en svo. að 

millibilið sje 15 álnir. 

Nú vill einhver gera brunn á eign sinni eða breyta gömlum brunni, og 

skal hann, ef vatnið er ætlað til nevzlu, tilkynna það heilbrigðisnefndinni, en 

hún skal leggja dóm á vatnið, þá er greptri eða borun er lokið, hvort það er 

nýtilegt, og hafa gát á því, að brunnurinn sje gerður á þann hátt, sem hjer segir. 

Ef brunnur er Þboraður og járnpípa sett niður, skal gæta þess, að öll 

samskeytin á pípunni sjeu vatnsþjett. 

Ef brunnur er grafinn, þá skal hlaða hann upp aðinnan úr höggnu grjóti 

eða harðbrenndum múrsteini og líma stein við stein með steinlími. og skal hleðsl- 

an þannig gerð svo langt aðneðan, sem heilbrigðisnefnd þykir þurfa. en aldrei 

skemur en nemi ? álnum. Í stað slíkrar hleðslu má heilbrigðisnefnd leyfa að 

hafa steinsteypu. Niðurmeð hleðslunni aðutan skal láta einhverskonar lím- 

kenndan leir, og skal það lag vera ein alin á þykkt. Hleðslan skal ná 1/, al. 

eða meira uppúr jörðu, og útfrá brunnbarminum skal leggja eða steypa stein- 

kraga, og skal hann vera 11/ alin að breidd að minnsta kosti, og halla útfrá 

brunnopinu. Yfir brunnopinu skal vera vatnsheldur hlemmur, og skal taka vatnið 

úr brunninum með dælu, er gangi gegnum hlemminn. 

18. gr. 

Heilbrigðisnefnd getur bannað að taka vatn úr brunni um stundarsakir, 

ef hún álítur vatnið óheilnæmt. Ef læknisrannsókn leiðir í ljós, að vatnið sje 

skaðvænt, og ekki er unnt að bæta úr því, skal bannað að hafa vatn úr þeim 

brunni til neyzlu; sje því banni eigi hlýtt, skal eigandi skyldur að moka ofaní
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3 brunninn og fylla hann svo. að engu vatni verði úr honum náð. Akvæði þess- 

#0. jan. arar greinar ná til allra brunna. 

V. Um peningshús og áburðargryfjur. 

19. gr. 

Búpening má ekki hafa í sama húsi og íbúð handa mönnum. Þar sem 

þetta á sjer stað nú, getur heilbrigðisnefnd þó veitt undanþágu. 

20. gr. 

Ef einhver vill reisa peningshús eða gera áburðargryfju, þá skal hann 

gera heilbrigðisnefnd viðvart áðuren verkið er hafið, og skal hún gæta þess, að 

haldin sjeu fyrirmæli þau, sem hjer fara áeptir: 

Ekkert peningshús má setja nær vatnsbóli en nemi 15 álnum. Fjós má 

ekki setja nær íbúðarhúsi eða alfaravegi en nemi 10 álnum. Básgólf og flór skal 

gera úr steinsteypu, og skal fór hallast að steinræsi, er gangi Í áburðargryfju 

eða áburðarvagn. 

Áburðargryfjur má ekki gera nær íbúðarhúsi eða alfaravegi en nemi 10 

álnum, og ekki nær vatnsbóli en nemi 15 álnum; gryfjur þessar skal gera úr 

höggnu grjóti og steinlími, eða steinsteypu, svo að þær sjeu vel vatnsheldar, bæði 

botn og veggir; skulu veggirnir jafnan ná 1/, alin eða meira uppúr jörðu, og 

skal hafa yfir hverri gryfju sterkan hlera, svo að öruggt sje um, að menn eða 

skepnur geti ekki fallið í hana. —- Það skal leyfilegt að safna áburði í vel þjett- 

an vagn, sem ekið er burtu jafnskjótt og hann fyllist. Áburðargryfjur og áburð- 

arvagna skal gera eptir fyrirsögnum og teikningum, sem bæjarstjórnin lætur í tje. 

Bannað er að safna áburði í haug á húslóðum, en á erfðafestulöndum í 

nánd víð bæinn getur heilbrigðisnefnd leyft það. 

21. gr. 

Ef peningshús eða safngryfjur, sem eldri eru en þessi samþykkt, valda 

miklum óþrifnaði, má heilbrigðisnefnd beita fyrirmælum undanfarandi greinar. 

VI, Um salerni. 

22. gr. 

Þá er hús er reist til íbúðar, skal jafnan um leið gera salerni, innan húss 

eða utan, eitt eða fleiri, eptir stærð hússins og fjölda íbúða. Innanhússsalerni 

skal hafa í sjerstökum klefa, og sje útgluggi á hjörum á klefanum, og ílátið undir 

setunni tvískipt, eða tvö ílát, annað fyrir saur, en hitt fyrir þvag. Utanhúss- 

salerni skal ekki vera nær vatnsbóli en nemi 15 álnum. Gólf í salerninu skal 

vera steinsteypt og hærra en jarðvegurinn í kring. Hafa skal í salerninu saur- 

kagga vel vatnsheldan, og skal hann ná fast uppað setunni; saurkagga skal 
z 

gera eptir fyrirmynd, er bæjarstjornin lætur i tje.
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Í salernum skal seta og gólf jafnan vera vel hrein og samilátin skal 30. jan. 

tæma áðuren þau fyllast. 

Bæjarstjórnin getur látið hreinsa salerni bæjarins gegn endurgjaldi frá 

húsráðendum. Hreinsun salerna skal framfara um nætur, frá kl. 125 frá 1. 

april til 30. september, en á öðrum tímum árs frá kl. 9 síðdegis til kl. í árdegis. 

Safn úr salernum skal láta þar sem heilbrigðisnefnd leyfir. 

24. gr. 

Ef ekkert salerni fylgir húsi, sem eldra er en þessi samþykkt, þá skal 

húseigandi hafa komið upp salerni við húsið áðuren ár er liðið frá því, er þessi 

samþykkt öðlast gildi. 

Et salerni við hús, sem eldri eru en þessi samþykkt, eru illa gerð, svo- 

að mikill óþrifnaður sje að, þá getur heilbrigðisnefnd heimtað af húseigendum, 

að þeir geri ný salerni á þann hátt, er segir í 22. gr., eða bæti salernin á annan 

tullnægjandi hátt. 

VII, Um sorp og önnur óhreinindi. 

25. gr. 

Hverju íbúðarhúsi, sem ekki hefir safngrvfju, skal fylgja sorpkista úr 

málmi, og skal hún gerð eptir fyrirmynd, sem bæjarstjórn lætur í tje. og vera 

til áðuren ár er liðið frá því, er samþykkt þessi öðlast gildi. 

Í þessar sorpkistur skal láta allt sorp, ösku og rusl úr húsum, og tlxtja 

burtu óðaren ílátin fyllast. 

Bæjarstjórnin getur látið flvtja burtu sorp úr bænum gegn endursjaldi frá 

húsráðendum. 

26. gr. 

Svo framarlega sjómenn eigi fleygja öllu slorii sjóinn, svoað úttaki, skulu 

þeir safna því í lát og flytja það burtu samdægurs. Þó má eigi kasta slori í 

sjóinn framundan miðbænum frá Lækjarósi að klöppunum vestan við Grófina. 

Formenn eða skipstjórar bera ábyrgð á því, að þessum ákvæðum sje hlýtt. 

VIII. Um iðnað, sem óhollusta fylgir eða óþrifnaður. 

27. gr. 

Á kaupstaðarlóðinni eða í grennd við hana má enginn reka nokkurn þann 
iðnað, sem óhollusta fylgir eða óþrifnaður, t. d. lýsisbræðslu, sútun o. s. frv., 

nema heilbrigðisnefnd veiti leyfi til; skal allur slíkur iðnaður vera háður eptirliti 

heilbrigðisnefndar og fyrirmælum hennar að því er hreinlæti snertir, bæði utan 

húss og innan.
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28. gr. 

Verksmidjur og vinnustofur skulu vera hådar eptirliti heilbrigdisnefndar, 

ef vinnan er þess eðlis, að hún getur haft skaðleg áhrif á heilsu vinnufólksins. 
Gildir þetta einkum um þá vinnu, sem ryk fylgir eða. önnur óhreinkun á and- 

rúmslofti, klæða verksmiðjur, saumastofur, vindlaverksmiðjur o. s. frv. 

Heilbrigðisnefnd ákveður í hvert skipti, hversu mikið loptrúm skuli ætla 
hverjum vinnandi manni í þess konar vinnustofu. 

Gluggar skulu vera á hjörum, ef ekki er sjeð fyrir loptrás á annan hag- 
kvæmari hátt. Gólf skal þvo daglega. Veggi og lopt skal mála eða kalkbera 
einu sinni á áð. 

FAX. Um matræli. 

29. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa sát á því, að ekki sje höfð á boðstólum mat- 
vara, sem skemmd er eða skaðleg fyrir heilsu manna. Nefndinni skal vera frjálst 
að taka í búðum og á öðrum sölustöðum fyrir gangverð sýnishorn af hverri mat- 
vöru, þeirri er hún telur líkur til, að skemmd sje eða skaðleg fyrir heilsu manna 
og láta rannsaka hana. 

Nú er það bersýnilegt eða kemur í ljós við rannsókn hjeraðslæknis eða 
annara manna, er vit hafa á, að einhver matvara er skemmd og skaðleg, og 
ekki nýtileg til manneldis, og skal þá lóga vörunni eða gera hana á einhvern 
hátt óskaðlega fyrir heilsu manna á kostnað þess, er vöruna hafði á boðstólum. 

Heilbrigðisnefnd getur bannað matvælasölu, ef sölustaðurinn virðist með 
öllu óhæfur vegna óþrifnaðar. Svo getur nefndin og bannað matvælasölu um 
stundarsakir, ef næmur sjúkdómur er fyrir á sölustaðnum, og hætt við, að salan 
greiði sjúkdóminum sötu. 

Um slátrunarhús, kjötskoðun og kjötbúðir. 

50. gr. 

Enginn må slåtra skepnum til ad selja, nema hann hafi þartil fengið 
skriflegt leyti bæjarstjórnar, og skal hún veita slíkt leyfi, ef fullnægt er þeim 
ákvæðum um tilhögun á slátrunarhúsum, sem hjer fara áeptir. 

öl. gr. 

Slátrunarhús má ekki reisa annarsstaðar en þar, sem hægt er að koma 
afrennsli til sjávar, eða í neðanjarðar göturæsi (klóök). 

Gólfið í húsunum skal vera steinsteypt og skal það hafa halla að skolp- 
opum, en frá skolpopunum skal húseigandi gera ræsi neðanjarðar til sjávar, eða 
útí neðanjarðar göturæsi, ef til er. 

Veggir skulu vera kalkaðir; gluggar skulu vera á tveimur hlíðum möót- 
gt að opna, svoað blásið seti í gegnum húsið. settum, og þá hæ
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Hólfa skal húsið í þrennt að minnsta kosti. Í einu hólfi skal skera skepn- 

urnar, í öðru gera til, í þriðja hlevpa úr innyflum; skal vera sjerstakt skolpop á 

gólfi í hverjum klefa. Fast við innyflaklefann skal vera vatnshelt gorilát eða 

gorgryfja, og skal gera hana á þann hátt, er segir í 20. gr. um áburðargryfjur. 

Hafa skal vatnshana í hverjum klefa í húsinu og veita vatni að úr vatns- 

bóli eða vatnsiláti. 

32. gr. 

Stiur, rjettir eða port, sem slátrunarfje er geymt í, skulu vera flórlagðar. 

Ef sjerstök ástæða er til, getur heilbrigðisnefnd heimtað, að steinsteypa 
komi í stað flórs. 

29 om 
DD. ET. 

Ekki må hafa slåtrunarhus nær ibudarhusum en nemi 10 álnum, og ekki 

nær vatnsbålum en nemi 15 álnum. Stiur, rjettir eda port, sem slåtrunarfje er 

<geymt í, má ekki hafa nær vatnsbólum en nemi 15 álnum. 

34. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á því, að slátrunarhús sjeu vel þrifuð. 
Gólf skal skola hrein á hverjum degi, þá er slátrað er, jafnóðum og þau 

óhreinkast. Gorgryfju skal tæma jafnóðum og hún fyllist. Rjettir skal mok: 

daglega, þá er skepnur eru geymdar í þeim. 

Hundum má ekki hleypa inn í slátrunarhús, og ekki kasta sullum úr 

skepnum þar, sem hundar geti náð í þá, heldur skal láta þá í ílát, og grafa síðan 

niður eða brenna. 
Slátrarar skulu vera hreinlegir til fara og hafa ermar brettar upp fyrir 

olnboga. 
Bæjarstjórn getur tekið slátrunarleyfi af hverjum þeim, er þrásinnis van- 

tækir þessi þrifnaðarfyrirmæli. 

öð. gL. 

Bæjarstjórnin ræður dýralækni eða annan þartil hæfan mann til þess að 

hafa á hendi skoðun á nautum, hestum og svínum, sem slátrað er til sölu, og 

kjöti af þeim. 

Það er skylda hvers þess, er slátrar nautum, hestum eða svínum til að 

selja, að láta skoðunarmann skoða skepnurnar og skrokkana at þeim, og skal 

hann greiða gjald fyrir skoðunina eptir taxta, sem bæjarstjórn setur. Bæjarstjórn 

setur og í samráði við heilbrigðisnefnd reglur um kjötskoðun. 

Enginn má hafa til matar kjöt eða slátur af sjálfdauðum skepnum, eða 

skepnum, sem drepnar hafa verið vegna krankleika, nema skoðunarmaður sje til. 

kvaddur og dæmi það ósaknæmt. 
Lóga skal á kostnað eiganda og án endurgjalds öllu því kjöti og slátri, 

sem skoðunarmaður dæmir óhætt til manneldis. 

( 

1905 

3 

30. jan.



1905 10 

3 36. gr. 

30. jane Öllum sölubúðum, þar sem nýtt kjöt ófrosið er haft á boðstólum, skal 

haga eptir fyrirmælum heilbrigðisnefndar. 

Í slíkum búðum má ekki hafa aðra vöru en kjöt og matvæli, sem kjöt 

er haft í, og reykt og niðursoðið fiskmeti, og skulu þær að minnsta kosti fullnægja 

þeim skilyrðum, er hjer fara áeptir, enda má eigi taka þær til afnota, fvren 

fengið er skriflegt leyfi heilbrigðisnefndar. 

1. Gólf skal vera steinlagt eða steinsteypt, og á því skolpop og frá opinu skolp= 
ræsi. 

2. Budin skal eigi vera lægri en svo, ad 4 ålnir sjeu undir lopt. Lopt skal 

gipsa. Veggi skal fodra med glerudum flögum, ella rjóða á þá vandaðri 

sementsblöndu. 

3. Hafa skal í búðinni vatnshana, og veita vatni að úr vatnsbóli eða vatnsiláti; 
birtu skal hafa sem mesta og loptrás. 

4. Á borðum, sem kjöt er lagt á, skulu vera marmarahellur eða flögusteinss 

þynnur eða sinkþynnur. 

3. Nikkelhúð eða sinkhúð skal vera á öllum snögum, sem kjöt er hengt á. 

27 
DÅ. ET. 

Öll matvælagerð af kjöti (pylsur, kæfa 0. s. frv.) skal háð eptirliti heile 

brigðisnefndar, ef selja á matvælin. Að því er húsnæðið snertir, getur heilbrigð- 

isnefnd heimtað þann umbúnað, sem til er tekinn í 36. gr. 1—-5. 

38. gr. 

Þeim mönnum, er nú slátra til sölu eða selja kjöt eða gjöra matvæli af 

kjöti til sölu, getur heilbrigðisnefnd veitt undanþágu frá ákvæðum 31., 33., 36. 

og 31. gr., þó ekki lengur en 3 ár frá því er samþykkt þessi öðlast gildi. € 

Um mjólkursölu. 

39. gr. 

Öll mjólkursala skal háð eptirliti heilbrigðisnefndar, og getur heilbrigðis- 

nefnd bannað mjólkursölu á eða frá heimili, ef næmur sjúkdómur gengur á heim- 

ilinu, eða ástæða er til að ætla eða vissa fyrir því, að kýrnar sjeu veikar. 

Heilbrigðisnefnd getur og bannað mjólkursölu, ef óþrifalega er farið með 
mjólkina, eða hreinlæti í fjósunum og hirðing kúnna er í svo löku standi, að erfitt 
verði að forðast, að mjólkin óhreinkist. 

Um branðgjörðarhús. 

40. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á öllum brauðgjörðarhúsum, og eru bakarar 
skyldir að hlýða fyrirmælum hennar að því er hreinlæti snertir og þrifnað. Sama 
er og um Þrauðsölubúðir.
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Framvegis má enginn reisa brauðgjörðarhús eða setja bakaraofn í húsog 3 
byrja bakaraidn, fyren hann hefir fengið leyfi heilbrigðisnefndar. og: skal leyfið 80. jan. 
bundið þeim skilyrðum, er hjer segir: 

Brauðgjörðarhús skal vera bjart og loptgott. Lopt og veggir skulu vera 
kalkaðir eða sementaðir, og gólf steinlímt. asfalterað eða hellulagt. 

41. gr. 
Í brauðgjörðarhúsum skal gæta alls þrifnaðar. 
Öll tóbaksnautn er bönnuð. 
Allar stofur og klefa skal hreinsa að minnsta kosti einu sinni á dag. 

Veggi og lopt skal kalkbera eða mála einu sinni á ári. 
Enginn má sofa í stofum, sem hafðar eru til brauðgjörðar. 
Brauðgjörðarmenn skulu hafa væzt klæða hvítar yfirhafnir, og skulu þær 

jafnan vera hreinar. Þeir skulu þvo höfuð sitt og hendur áðuren þeir taka til 
verka, en ekki mega þeir þvo sjer í vinnustofunni. 

Deig má ekki hnoða með tótunum. 

Þeir menn mega ekki vinna að brauðgjörð, sem lungnatæringu hafa eða 
annan næman sjúkdóm. eða opin sár eða útbrot á höndum eða handleggjum. 

A. Um íbúðarhús. 

42. gr. 

Et íbúðarhús er svo illa gert, eða hrörlegt, eða þröngt, að heilbrigðisnefnd 
álítur hættulegt fyrir heilsu manna að búa í því, þá getur nefndin bannað íbúðina. 

Nefndin skal þá tilkynna húseiganda bannið skriflega og færa rök fyrir 
því, og skal þá fólk fara úr húsinu á 2 mánaða fresti frá tilkynningardegi, ef 
húsið er ekki bætt á þeim tíma, svoað nefndinni líki. 

45. er. 

Ef kvartad er yfir pvi vid heilbrigdisnefnd, ad herbergi i íbúðarhúsi sjeu 
svo full af óþverra, að sjúkdómshætta stafi af því, getur heilbrigðisnefnd heimtað 
af leigjanda eða eiganda, að þau sjeu ræstuð. 

44. gr. 

Bannað er að taka steinhús og kjallara til íbúðar án leyfis heibrigðis- 
nefndar. 

Nefndin getur bannað íbúð í gömlum kjöllurum, ef þeir eru mjög rakir 
eða dimmir eða þröngir. 

XI. Um skóla. 

45. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal skoða eða láta skoða öll skólahús og skólastofur, 
hvort heldur er opinber eign eða einstakra manna, að minnsta kosti tvisvar á 
ári, í byrjun skólaársins og á því miðju. 

Hver sá er tekur til kennslu 10 börn eða fleiri, er skyldur að tilkynna 
heibrigðisnefnd, hvar hann ætlar að kenna.
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46. gr. 

Hver kennslustofa handa börnum skal vera svo stór, að 90 rúmfet komi 

á hvert barn í minnsta lagi. Gluggar skulu vera á hjörum. Gólf skal þvo á 

hverjum degi, en ekki sópa. 

47. gr. 

Ef skólabarn eða kennari hefur berklaveiki og læknir ålitur, ad um mikla 

sóttnæmishættu sje að ræða, þá getur heilbrigðisnefnd bannað, að barnið eða 

kennarinn komi í skólann, þartil sóttnæmishættan að dómi læknis er um garð gengin. 

Holdsveik börn mega ekki ganga í skóla, og holdsveikir menn ekki fást 

við barnakennslu. 

XII. Um næma sjúkdóma. 

48. gr. 

Ef hættuleg farsótt kemur upp í bænum eða nálægum sveitum, þá er 

heilbrigðisnefnd heimilt, að setja um stundarsakir strangari fyrirmæli en Í samþykkt 

þessari felast, um hreinlæti utan húss og innan, burtflutning á óhreinindum o. s. frv. 

XIII. Um kirkjugarða. 

49. gr. 

Þá er gera skal nýjan kirkjugarð eða stækka gamlan kirkjugarð, skal 

leita álits heilbrigðisnefndar, og getur hún heimtað, að garðstæðið sje þurkað 

með lokræsum, ef það er svo raklent, að vatn komi uppí grafirnar nokkru sinni. 

Vatnsból skulu ekki vera nær kirkjugarði á jafnsljettu eða undan brekku 

en nemi 100 álnum. 
Grafa skal svo djúpt, að tveggja álna moldarlag sje ofaná kistu. 

XIV. Um sektir o. fl. 

50. gr. 

Ef menn brjóta þessa samþykkt, eða vanrækja að framkvæma á settum 

fresti nokkura þá fyrirskipun, er heilbrigðisnefnd setur samkvæmt henni, þá 

varðar það allt að 200 króna sekt. 
Ef heilbrigðisnefnd kýs heldur að láta vinna verk það, er vanrækt hefir 

verið, á kostnað þess, er verkið átti að vinna, þá er henni það heimilt, og má 

þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr bæjarsjóði, en síðan taka hann lögtaki 

hjá þeim, sem sekur er. 

51. gr. 

Samþykkt þessi öðlast gildi 1. apríl 1905. 

Þetta er hjermeð gjört heyrum kunnugt. 

Í stjórnarráði Íslands, 30. janúar 1905. 

H. Hafstein. NH 

Jón Magnússon.
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Reikningur 4 
yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Kristjáns konungs hins níunda fyrir árið 1904. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjum (Stj. tíð. 1904 B, bls. 6): 

a. Innritunarkírteini Ltr. A. toll 84 . . . . . . kr. 8600,00 

b. Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum . . . 1401,42 kr, 10001,42 

9. Ársvextir af innstæðu sjóðsins: 

a. af innritunarskirteini til /, og Bj, 04. . . „kr. 301,00 

b. — fje í Landsbankanum til #9 004 2. 2... = 50,47 351,47 

Samtals kr. 10: 352,89 

Útgjöld. 
1. Heiðursgjafir veittar: 

a. Guðmundi bónda Ísleifssyni á Háeyri . . . . kr. 140,00 

b. Kristjáni bónda Tómassyni í Þorbergsstöðum. . — 140,00 980.00 

2. Sjóður við árslok: 0 
a. Innritunarskirteini Ltr. A. fol. 84. . . . . . kr. 8600,00 

b. Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum . . . — 1472,89 kr. 10072,89 

Ss: amtals kr. 10352,89 

Í stjórnarráði Íslands 4. jan. 1905. 

F. h. r. 

Kl. Jønsson. 

Jón Hermannsson. 

QW
 Reikningur 

vfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Hannesar prestaskólakennara Árnasonar 

fyrir árið 1904. 

Tekjur: 

1. Sjóður Í ársbyrjun (Stj. tíð. 1904 B, bls. 7: 

a. Lán Reykjavíkurkaupstaðar . . . . . . .  . kr. 30000,00 

b. Lån gegn fasteignarvedi . . . . 0. 20900,00 

ct. Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum 208 2.7 2040,36 Kr. 52940,36 

2. Vextir af höfuðstóli: 
a. af láni Revkjavíkurkaupstaður til W/. og 1t/, '04 kr. 1200,00 

b. af lánum gegn fasteignarveæði 0 2. 861,56 

c. af fje i Landsbankanum , , . 5... 65,91 2127.,27 

Samtals kr. 35067,63



1905 14 

Útgjöld: 
1. Styrkur greiddur cand. mag. Ágúst Bjarnason  . . kr... 2000,00 
2. Húsaleiga fyrir fyrirlestra sama. . . . SR = 120,00 
3. Sjóður Í árslok. 

a. Lán Reykjavíkurkaupstaðar. . . . . . . . kr, 29000,00 
b. Lån gegn fasteignarvedi . . . . 0.0. —— 20850,00 
c. Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum a RT 
d. Ógoldnir vextir .—— . 20,00 — 52947,63 

Samtals kr. 55067,63 

[ stjórnarráði Íslands 5. janúar 1905. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

Jón Magnússon. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld minningarsjóðs Herdísar og Ingileifar Benediktsen 

fyrir árið 1904. 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stj. tíð. 1904 B bls. 9): 

a. Óuppsegjanleg ríkisskuldabrjef . . . . . . . kr... 5000,00 

b. Lån gegn fasteignarveði . . . . . . . . .,— 46240,00 

c. I sjóði hjá landshöfðingja . . . . 20,00 

d. Ógoldnir vextir. BR 40,00 

e. Í Landsbankanum með ; sparisjóðskjörum ou um 468,75 kr, 51768,75 

2. Vextir af höfuðstóli: 

a. af óuppsegjanlegum ríkisskuldabrjefum til Hó og 

MA kr 175,00 

b. af lánum gegn fasteignarvæði. . . . ..…. .- 1885,26 

c. af fje í Landsbankanum til 819 004 , . . 2... — 32,46 

  

, Samt: als kr. 53861,47 
Útgjöld: 

1. Sjóður við árslok: 

a. Óuppsegjanleg ríkisskuldabrjef . . . . . . . Kr. 5000,00 

b. Lán gegn fasteignarvedi . . . . 0.7. — 48240,00 

c. Í Landsbankanum med sparisjóðskjörum or ur | 621,47 53861,47 
  

Í stjórnartáði Íslands 5. janúar 1905. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

Jón Magnússon, 
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, sem bida tjón af 

fyrir árið 1904. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjum (Stj. tíð. 1904 B. bls. 8; 

a. Bankavaxtabrjef . 0 kr. 

b. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar. 

c. Lán gegn fasteignarveði 

d. Ógoldnir vextir - …. 

e. Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum 

2. Vextir af höfuðstóli: 

a. Vextir af bankavaxtabrjefum til ?/, og 

b. Af Láni Seyðisfjarðarkaupstaðar fr á 1/, til 31/1, 703 

og árið 1904 HR 

c. Af lánum gegn fasteignarveði 

d. Af fje í Landsbankanum til 31/1, '04 

Útgjöld: 
1. Til búnaðarskólans á Eiðum 1903 og 1904. 

2. Sjóður í árslok: 

a. Bankavaxtabrj€f . 2 kr. 

hb. Lán Seyðisarfjarðkaupstaðar. 

fasteignarveði 

vextir BAÐ 

e. Í Landsbankanum með sparisjóðskjörnum . 

c. Lán gegn 

d. Ógoldnir 

Í stjórnarráði Íslands 1905. 

FE. h. r. 

Kl. Jonsson. 

5. jan. 

117 704 . kr. 

jardeldum, 

7000,00 

20000,00 

6400,00 
478,00 

2206,16 kr, 36084,16 

515.00 

1514,00 

265 64 

9,72 — 299136    
38073, 52 

  

Samtals kr. 

kr. 1768.00 

1000.00 

18400,00 

1600.00 

52,00 

5255,52 — 36: 307,52 

Samtals kr. 38075,5?2 

Jón Hermannsson. 

Reikningur 
vfir tekjur og gjöld gjafasjóðs W. 

Tekjur: 

l. Sjóður í ársbyrjum (Stj. tíð. 1904 B. bls. í 

a. Innritunarskírteini Ltr. A. fol. 373 . , , kn 

b. T Landsbankanum með sparisjóðskjörum 

Fischers árið 1904. 

20000,00 

20268.63 

20268,65 

1905 

a
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Vextir af innstæðu: 

á. af innritunarskirteini til M/og Hf, 704 

b. af fje í Landsbankanum 

Utgjöld: 

Styrkur veittur sankvæmt stofnunarská sjóðsins. 

Borgað fyrir auglýsingar 

Sjóður í árslok: 

a. Innritunarskirteini Ltr. Á. fol. 373 

b. Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum 

Í stjórnarráði Íslands 4. jan. 

F. hr. 

KI. Jónsson. 

Reikningur 

Flutt: kr. 20268,65 

. kr. — 700,00 
715,91 

Samtals kr. 20984,54 

kr. > 700,00 

10,75 

. kr. 20000,00 

.—— 273.79 —. 20273,79 
Samtals kr. 20984,54 

1905. 

Jón Hermannsson. 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs C. Liebes árið 1904 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjum (Stj. tíð. 1904 B. bls. 10): 

á. Østifternes Kreditforenings Obligationer 7. 

b. Bankavaxtabrjef . 

Vextir af innstæðu: 

a. af lánsstofnunarskuldabrjefum til !/, '04 og 1/, 
b. at bankavaxtabrjefum 

Útgjöd: 
Borgað búnaðarfjelagi Íslands 

Sjóður við árslok: 

a. Ó lánstofnunarskuldsbrjef á 2000 

hb. Bankavaxtabrjef . 

“ 

Í stjórnarráði Íslands 3. jan. 

F. h. 1. 

Kl. Jónsson. 

Serie kr. 

05 kr. 

10000,00 

200,00 kr. 10200,00 

400,00 
9,00 — .— 409,00 

Samtals kr. 10609,00 

kr... 409,00 

. kr. 10000,00 

200,00 10200,00 
Samtals kr. 10609,00 

1905. 

Ski — 

Jón Hermansson.



  

  

17 1905 

Reikningur 10 
yfir tekjur og gjöld gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og konu 

hans Þórunnar Hannesdóttur árið 1904. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjum (Stj. tíð. 1904 B. bls. 11): 

a. Bankavaxtabrjef „ kr. 2300,00 

bh. Lán gegn fasteignarveði 1100,00 
c. Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum 480,68 

d. Hjá reikningshaldara 58,25 kr. 4138,93 

2. Vextir af höfuðstóli: 

a. af bankavaxtabrjefum til ?%, og 1/, 704 . kr. 112,50 
b. af låni gegn fasteignarvedi 24,00 

c. af fje i Landsbankanum til 31/1, 704 cc 2115 157,65 

Samtals kr. 4296,58 
Ut gjöld: 

1. Sjóður í árslok: 

a. Bankavaxtabrjef „ kr. 2500,00 

b. Lán gegn fasteignarveði . 1000,00 

c. Í Landsbanka með sparisjóðskjörum . - 196,58 kr. 4296,58 

Samtals 4296,58 

Í stjórnarráði Íslands 5. jan. 190! 
F. h. r. 

Kl. Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

Sjóðir prestaskólans árið 1904. 11 

I. Prestaskólasjóðurinn. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1903: 

a. veðskuldabrjef . kr. 600,00 
b. bankavaxtabrjef 2900,00 

c. innstæða í Söfnunarsjóði 1310,95 

d. innstæða í Landsbanka 16,44 

e. hjå reikningshaldara . 30,08 kr, 4857,47 

2. Vextir å årinn 1904: 

a. af vedskuldabrjefi . kr. 24, 00 

Flyt: kr. 24,00 —  4857,47



1905 

11 
vs

 
DY

 
ve

 
b. af bankavaxtabrjefum 

c. af innstæðu í Söfnunarsjóði 

d. af innstæðu í Landsbanka. 

Skuld við reikningshaldara 

Styrkur veittur stúdentum. 

Eptirstöðvar við árslok 1904: 

a. Veðskuldabrjef. 

bh. Bankavaxtabrjel . 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði. 

d. Innstæða í Landsbanka 

    

Is 

Flutt: kr. 24,00 kr. 4857,47 

om 130,50 

— 52,44 

— 1,27 … 208,21 
= — 10,75 

Samtals kr. 5076,43 

Gjöld: 
kr. 85,00 

. kr. 600,00 
— 3000,00 

„= 1363,39 

om. 28,04 — 4991,43 
Samtals kr. 5076,43 

II. Gjöf Halldórs Andrjessonar. 

Eptirstöðvar við árslok 1903: 

a.  Veðskuldabrjef 

b. Bankavaxtabrjet. 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði . 

d. Innstæða í Landsbanka 

Vextir á árinu 1904: 

a. af veðskuldabrjefum . 

b. af bankavaxtabrjefum 

c. af innstæðu í Söfnunarsjóði 

d. af innstæðu í Landsbanka. 

Styrkur veittur stúdentum. 

Eptirstöðvar við ársolk 1904: 
á.  Veðskuldabrjef. 

bh. Bankavaxtabrjet . 

c. Innstæda í Söfnunarsjóði . 

d. Innstæða í Landsbanka 

e. Inni hjá reikningshaldara. 

d. 

TIT, 

Eftivstodvar vid årslok 1903: 

  

Tekjur: 

. kr. 2200,00 

—… 1000,00 
—… 263,80 

„—-.-69,86 kr. 3583,66 

. kr. 88,00 

.— 45,00 

.—= 10,55 

…——— 164 — . 145,19 

Samtals kr. 3678,85 

Gjöld: 

kr. — 65,00 

. kr. 2200,00 

—… 1100,00 
- 274,35 

37,00 

230 3613,85 

Samtals kr. 3678,8 
  

    
bd 

Minningarsjóður lektors Helga Hålfddnarsonar. 

Tekjur:
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Innstæða í Söfnunarsjóði . 2. kr 647,37 

2. Vextir á árinu 1904. s.n 25,89 

Samtals kr. 673,26 

Gjöld: 
1. Eptirstöðvar við árslok 1904: 

Innstæða í Söfnunargjóði . . . . 2 00 eee en „kr. 673,26 

Samtals kr. 673,26 
  

Reykjavik 12. januar 1905. 

Þórh. Bjarnarson. 

Reikningur 
vfir tekjur og gjöld fiskimannasjóðs Kjalarnesþinga 1904. 

Tekjur: 

1. Sjóður við ársbyrjun: 

a. Veðskuldabrjef . . . . , . 2... kr. 4090,00 
b. Bankavaxtabrjéf . . 2 2... 0. 09000,00 

  

c. Sparisjóðsinnstæða . . 2. 0... 0631 kr. 18795,31 

2, Endurborguð lán 2 — 1220,01 

3. Vextir: 
a. af veðskuldabrjéfum . . 2. 2... 2... kr 163,44 
bh. — bankavaxtabrjefum 2 2. 405,00 

c. — sparisjóðsinnstæðu. . . . 0.0.0. 7 44,63 — 613,07 

Samtals kr. 15628,38 

Gjöld: 

1. Veittur styrkur. 2 2 0 eee eee eee kr... 540,00 

2. Borgun fyrir auglysing . … 2 2 0 0 0 0 — 1,70 

se,
 Til jafnaðar við tekjul 2... ——  1220,00 

Sjóður við árslok: 

a. Veðskuldabrjéf . . . kr. 2870,00 

b. Bankavaxtabrjéf . 2. 2 0 2 0 0 7 9000,00 

e. I sparisjóði. . . . 0 004 44248 rr 1996,68 — 13866,68 

> 

Samtals kr. 15628,38 

Bæjarfógetinn í Reykjavík, 31. desember 1904. 

Halldór Daníelsson, 

1905 

11 

12
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13 Reikningur. 

Prestsekknasjóðsins fyrir árið 1903. 

Tekjur: 

I. Eptirstöðvar við árslok 1902 (Stjórnartíðindi 1903 B, 
bls. 318). . . . eee eee» & kr. 23783,78 

2. Tillög og gjafir á árinu . . ...... - 210,2? 
5. Arður af sálmabókarútgáfu: af 6. prentun 1899, 

4. greiðsla af 5 . 2 2 2 0 eee eee — 48,00 

4. Vextir tilfallnir å årinu: 

a. Af bankavaxtabrjefum, kr. 2240, til 31. Desbr. 

1903 . kr. 100,80 

b. Af innstæðu í Aðaldeild Söfnunarsjóðsins, til 31. 

desbr. 1902... FA 528,00 

c. Af innstæðu í sparisjóði, til BI, desbr. 1903. . 2,16 
d. Af skuldabrjefum einstakra manna, kr. 7788, til 

11. juni 1903. . . 0 0 00 eee 311,92 943,08 

kr. 24985,08 

Gjöld: 

1. Úthlutað prestaekkjum á Svnodus 1903 SR kr. — 700,00 

2. Eptirstöðvar við árslok 1903: 

a. Í bankavaxtabrjefum . . . . 0... . kr. 2740,00 

b. Í aðaldeild Söfnunarsjóðsins  . . . . . . „ — 13225,00 

ce. Í Sparisjóði . 19,65 

d. Veðskuldabr jet einstakra manna . 2... TIR8.00 

e. Ógreiddir vextir... FA 48,00 

t. Í peningum hjá undirrituðum BN 404,45 … 24985,08 

kr. 24985,08 

Reykjavik, 24. juni 1904. 

Hallgr. Sveinsson. 

Embættaskipun, lausn og veiting. 

a. Lausn. 
10. janúar veitti stjórnarráðið sóknarpresti í Torfastaðaprestakalli í Árnesprófasts- 

dæmi, síra Magnúsi Helgasyni, samkvæmt umsókn hans, lausn frá embætti, frá fardögum 1905 
að telja, án eptirlauna. 

23. s. m. veitti stjórnarráðið sóknarpresti að Stað í Aðalvík síra Páli E. Sivertsen 
lausn frá embætti frá fardögum 1905 að telja, með eptirlaunum eptir eptirlaunalögunum.
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b, Veiting. 

1904 

19. desbr, var cand, juris Björgvin umboðsmaður Vigfússon á Hallormsstað allra 

mildilegast skipaður sýslumaður í Skaptafellssýsiu. 

S. d. var Þorvaldur læknaskólakandíðat Pálsson allramildilegast skipaður hjeraðslæknir 
í Hróarstunguhjeraði frá 1. maí 1905 að telja. 

30. s. m. var Sigurður ingeniör Thoroddsen allramildilegast skipaður 5. kennari við 
hinn alm. menntaskóla í Reykjavík. 

1905. 
3. janúar skipaði ráðherrann Jón skrifstofustjóra Magnússon, r. af dbr. alþm. til þess, í 

stað Páls heitins Briems amtmanns, að vera formaðnr milliþinganefndar þeirrar í fátækralaga- 
og sveitarstjórnarlagamálum, er skipuð var 27. jan. 1909, samkvæmt allrahæstum úrskurði 
13. nóv. 1901. 

S. d. skipaði ráðherrann præp. hon. Magnús Andrjesson alþm. á Gilsbakka til þess, í 
stað Páls heitins Briems amtmanns, að taka sæti í framangreindri milliþinganefnd í fátækralaga- 

og sveitarstjórnarlagamálinu. 

4. s. m. var Páll H. Gíslason verzInnarstjóri skipaður póstafgreiðslumaður í Fá- 
skrúðsfirði. 

6. s. m. var Gustav Iversen verzlunarstjóri skipaður póstafgreiðstumaðnr á Djúpavogi. 

16. s. m. skipaði stjórnarráðið settan hjeraðslæknir í Mýrahjeraði Sigurjón Jónsson 
til að vera hjeraðslæknir í Höfðahverfishjeraði frá 1. apríl 1905 að telja. 

23. s m. var aðstoðarpresti síra Jóni Norðfjörð Jóhannessen af stjórnarráðinu veitt 

Sandfellsprestakall í Óræfum frá næstkomandi fardögnm að telja. 
30 s. m. setti stjórnarráðið hjeraðslæknir í Fljótsdalshjeraði Jónas Kristjánsson til 

þess að þjóna Hróarstunguhjeraði til loka aprílmánaðar 1905, 

1. febrúar rjeð ráðherrann cand. polyt. Jón Þorláksson verkfræðing landsins frá þeim 
degi að telja með launum eptir fjárlögunum. 

Heiðursmerki. 

10. janúar var hjeraðslækni Bjarna Jenssyni allramildilegast leyft að bera heiðurs. 

merki hinnar Rauðu Arnar 4. fl, er Hans hátign þýzki keisarmu konungur Prússa hefir 
sæmt hann. 

Óveitt embætti m. m. 
Laus prestaköll. 

Torfastaðir í Árnessprófastsdæmni (Torfastaða, Haukadals, Bræðratungu og Uthlíðar 

sóknir). Metið kr. 830. 92. 

Prestakallið hefir fengið embættislán til túnbóta, tekið 1. júlí 1904, samkv. lhbr. 4. 

nóv. 1901 (Stj.tíð. B., bls. 225), að upphæð 500 kr., sem endnrborgast á næstu 10 árum með 

50 kr. árlega auk vaxta 40/,. 

Veitist frá næstn fardögum Auglýst laust 12. janúar 1905. Umsóknarfrestur 

til 25. febr 1905. 

Staður í Aðalvík í Norður-ísafjarðarprófastsdæmi (Staðarsókn, með 2 kirkjum: á Stað 

og Hesteyri). Metið kr. 1202.27. 

Af brauðinu greiðast til uppgjafaprests kr. & 

  

ÁA því hvílir embættislán til vatns- 

veitu heim að staðnum, samkv. lhbr, 8. marz 1902 (Stj.tíð. B. bls. 54), upprunalega 600 kr., 

1905
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sem afborgast med 50 kr. årlega á 12 árnm. — Í matinu er fólgin 600 kr. föst nppbót úr 

landsjóði. — Veitist frá næstu fardögum. —- Auglýst 25. janúar 1905. --- Umsóknarfrestur til 

12. marz 1908. 

Óveitt sýslan. 

Sýslanin sem umboðsmaður yfir Múlasýsluumboði verður veitt frá 1. júní næstkona- 

andi og eiga umsóknir um sýslan þessa að vera komnar til stjórnarráðsins fyrir 19. maí 

næstkomandi.



Stjornartidindi, B, 2 23 1905 

Auglysing 14 
i 26. jan. 

um 

kosning alþingismanns fyrir Akureyri. 

Með því að þingmaður fyrir Akureyrarkaupstað, fyrverandi amtmaður 
Páll Briem, er látinn, er hjermeð samkvæmt 54. gr. laga nr. 18 frá 3. október 
1903, um kosningu til alþingis, fyrirskipað, að kosning skuli fram fara 15. mai. 
næstkomandi á þingmanni í stað hins látna þingmanns, fyrir þann þingmennsku- 
tíma, er hann átti eptir. 

Þetta er hjermeð birt öllum hlutaðeigendum, og er jafnframt lagt fyrir 
hlutaðeigandi yfirkjörstjórn að undirbúa kosningu þessa og sjá um að hún fari 
fram samkvæmt fyrirmælum kosningarlaganna. 

Í stjórnarráði Íslands 26. janúar 1905. 

H. Hafstein. 

Jón Magnússon. 

Auglýsing 15 
18. febr. 

um 

að auglýsingar stjórnarráðsins frá 9. og 11. júní 1904 um sótt- 

kvíun Norðurísafjarðarsýslu og Isafjarðarkaupstaðar skuli úr 

gildi felldar. 

Frá 21. marz 1905 skulu úr gildi fallnar auglýsingar stjórnarráðsins 9. 
og Íl. júní f. á, um sóttkvíun Norðurísafjarðarsýslu og Isafjarðarkaupstaðar 
vegna mislinga. 

Þetta kunngjörist til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands 18. febrúar 1905. 

H. Hafstein. 

Jón Magnússon. 

21. dag febrúarmánaðar 1905
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16 Verðlagsskrá 
sem gildir lyrir 

Norðurmúlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað. 

frá 16. maímánaðar 1905 til jafnlengdar 1906. 
  

Í Í peningum, Í Hundrað á | Alin 
  

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

1.| í hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október tilnóvembermánaðarloka, í fard.á |1OT | 50 (107 | 50 | 90 

2. - 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardögum …… .. hver á | 14 | 31 | 85 | 86 | 72 

3. . 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti . -… » 17 | 32 [103 | 92 | 87 
4. — 8  — tvævetrir - - . = 14 | 83 [118 | 64 | 99 

5. — 12 — veturgamlir - — . ——  - | 10 | 45 (125 | 40 1104 
6. — Bær geldar . ..….…. 2 re 7 3 | 96 1111 | 68 | 93 
7. 10 — mylkar ....... 7 - 9171197), 10; 81 
8 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 

fardögum . . á || | 70 | 42 | 59 
9. —… 1/, hryssu, á sama aldri . . . hverå [65 | » | 86 | 67 | 72 

B. UW, smjör og tólg.   10.{ 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á > {80 7 96} > |ö0   11. - (120 — — mislitri ullu, vel þveginni, — - > | 47 | 56 | 40 | 47 
12. 120 — — smjöri, vel verkuðu . .— - » | 68 | 81 | 60 | 68 
13. 120 — tólg, vel bræddri . . . — - >») 30, 36 + » | 30 

GC. Tóvara af ullu. 
> 14.) 1 hndr. 50 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | 
skreppa 44 þræði . . . . pundið á > > > > >   15. 60 pår eingirnissokka . . . . parid å > > Þið 2 

16. — 30 —- tvíbands í gialdsokka 0 - „| oj oj} 
17. — 180 — sjóvetlinga. . . a 7 „185 |68 | » | 52 
18. — 20) eingirnispeysur . . . . . hver å ÞJ > 

19. — 15 tvíbands gjaldpeysur . - "lo þo jo » 
20. — 120 álnir gjaldv oðarvaðmáls, álnar breiðs, | | | 

1 alin . . á | 106 127 | 20 106 
21. - 120 álnir einskeptu, 1 1 al. til 5 kv. breiðrar, | | | | 

lalin á | > 85/102| » | 85 

D. Fiskur. | 

22.) 1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å | 15 | 67 | 82 | 02 | 68 

| 

  23. — 6 — — harðfiski, - — År > >] >] >» 
24. —- 6 A a þyrsklingi, 2 a a 2 » » | » » » 

£ 2 s y { s i Sy 

25. - 6 — VSU, hertri . . . . — - ” > | > > 

26. - 6 — håkarli, hertum . - > 5    



      

Alin 

  

Á ur. 

80 

50 
40 
02 

95 
88 

5%)   
| 

25 

I peningum! Hundrad å 

KE. Lýsi. „Kr. Aur. Kr. 

2t.| 1 hndr. 1 tunna (120 pt. hvalslýsis . 8 pottar á „ > „ 

28. — 1 — — — hákarlslýsis 8 — - » » » 

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

30. — 1 —  — þorskalýsis. 8 — - 1 | 53 | 22 

F. Skinnavara. | 

31.| 1 hndr. á fjórðungar nautskinns . . 10 pund á | 18 ' | ð2 

32. — 6 kyrskinns . A 10. — -f 11 | 55 f 69 

33. =. 6 — hrossskinns . .. 10 — - 8 | 65 | 51 

34. — 8  — sauðskinnsaftv 
vetrum og eldri . . 10 — - 6 | 13 | 58 

35. — 12  — sauðskinns af vet- 
urgömlum og ám 10 — - 4 | 86 { 58 

36.| — 6 sels skinns  . . . . 10 - - > > > 

37. - 240 lambskinn (vorlamba), einlit, . hvert å » | 23 t 55 

G. Ymislegt. 

38.| 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 9 | 58 { 37 

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

40. — 120 — — fuglafiðri . . . . 10 pund - - 71601 91 

41. —… 480 — — fjallagrösum . . . 10 - …- » » » 

42.4 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir 2 74 > 

43. —- 1 lambsfóður 4 | 21 > 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum 

landaurum verður: 
Eptir Á. eða í fríðu 100 

— B. í ullu, smjöri og tólg. 67 

C. í ullarvöru 97 

D. í fiski 82 

E. í lýsi 22 

- F. í skinnavöru. 56 

En meðalverð allra landaura samantalið . 427 

og skipt með 6 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða . 71 

Skrifstofu Norðurmúlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstaðar, 2. janúar 

Jóh. Jóhannesson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 7. febrúar 1905. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 
  

| 26 

1905. 

Eggert Briem. 
  

Áur. 
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7 Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Suðurmúlasýslu. 

frá 16. maímánaðar 1905 til jafnlengdar 1906. 
  

  

    

  

Í peningum Hundrað á | Alin 

Á. Fríður peningur. Kr. EA Kr. | Áur. „aur. 

1.{ 1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | | 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 1104 > 1104 » | 87 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i | 

fardögum . . . . . . ... hver å 3127 | 79 | 62 | 66 
3. 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti. - 5 | 75 1100 | 50 | 84 
4. 8 — tvævetrir - . — - 15 95 {111 60 93 

ð. 12 veturgamlir - — 0, - - 9 | 45 118 | 40 | 94 
6. Særgeldar . . . . - 131 22 (105 | 76 | sg 
7. 10 — mylkar. 2 9 {0790 | 70 | 76 
8. - 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í 

fardögum  . „Á 65 > | 65 » | 54 
9. 1//, hryssu å sama aldri. . . . . . - f58 | 89 | 78 | 52 |: 65 

B. UT, smjör og tólg. 

10. 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á » | 79 | 94 | 80 | 79 
11. - 120 mislitri ullu, vel þveginni, - » | 46 j öð 1 20 | 46 
12. - 120 — —- smjöri, vel verkuðu . . — - » | 69 | 82 | 80 | 69 
15. — 120 — — tólg, vel bræddri . . . — - | » | 29 | 34 | 80 | 29 

CC. Tåvara af ullu. . 

14.1 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, | 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | | 
skreppa 44 þræði . . . . . pundið á ÞIÐ > > > 

15. — 60 pår engirnissokka . . . . parið - » > #1 > > 
16. — 30 — tvíbandsgjaldsokka . . — - „| > > » ” 
17. — 180 — sjovetlinga . . . .. - "áð (Sl | » | 67 
18. — 20 eingirnispeysur . . . . . hver - > |> > | > > 
19. - 15 tvibandsgjaldpeysur . . . - >> „I > 
20. —- 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, | 

lalin Á 1 | 30 156 | > (130 
21. 120 álnir einskeptu, 1 al. til5 kv. breiðrar, | | 

lalin 7, , å » | 91 1109 | 20 | 91 
| | 

D. Fiskur. 

22.) 1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á | IÐ | 39 | 92 34 | 77 
23. — 6 hardfiski, vel — mm - » » » | » » 

od. — 6 —- — þyrsklingi, vel - — - ”» | >» >> > 
áð. — 6 — ýsu, herti. . . . — - > 1 > Þi> > 
26. — 6 — — hákarli, hertum „ . . — - [101201 61120) 31 | | |      



27.| 1 hndr. 1 tunna 

29. — 1 — 
30. — 1 — 

51.) 1 hndr. 4 fjórðungar 

E. Lýsi. 

120 pt.) hvalslysis 
—- hákarlslýsis 

selslýsis. 
- þorskalýsis 

Skinnara a. 

nautskin ns 

8 pottar á 

10 pund 

Alin 

Aur. 

  

32. 6 kýrskinns 10 - - 
33. — 6 hrossskinns 10 - 
54. — sauðskinns af tvæ- 

vetrum og eldri 10 - 
35. — 12 - saudskinns af vet- 

urgömlum og ám 10 - - 
36. 6 selskinns . 10 — - 
37. 240 lam! bskinn (vorlamba) einlit, hvert - 

G. Ým islegt. 

38.| 1 hndr. 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundid å   39. — 40 — óhreinsuðum,, - - 
40. — 120 — — fugl afiðri . 10 pund - 
41. — 480 fjallagrösum. 10 - 
42.1 5 álnir 1 dagsverk um heyannir 2 - 
43. — 1 lambsfóður FNF 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í 
landaurum verður: 

Eptir Á. eða í fríðu 0. 
B. i ullu, smjøri og tólg 

- CC. — é ullartåvåru 
— D. — á fiski 

E. — í lijsi 

— Fo i skinnavéru 

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

Meðalverð allra meðalverða 

Skrifstofu Suðurmúlasýslu, Eskifirði 2. 

Á. V. Tulinius. 

jan. 

  

Í peningumi Hundrað á 

Kr. Aur. Kr. Aur. 

, > 

2 | 24 | 33 | 
» | > | | » 

» Í | » | » 

08 | 56 í 32 
2 (1272 72 

(25 | 67 | Ð0 

8 | BT | 68 | ab 
| | 

5 | 85 | 70 | 20 
» | > | » 

"1 23 (55 | 20 
| 

| 

10 | 60 | 63 | 60 | 

10 | 80 129 | 60 
> i ” » 

2180 > > 

4192, » > 

fyrtöldum 

94 34 

66 90 

1115 40 
76 | 77 
33 | 60 

| 65 | UB 
45? | 09 

1905. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 10. febrúar 

F. hr. 

Jønsson. 

1905. 

Eggert Briem. 

  

| 47 

| 61 

56 

26 

84 

1905 

17
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T Æ 

Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Anusturskaptafellssýslu 

frá 16. maímánaðar 1905 til jafnlengdar 1906. 
  

ES!
 

X
 

sm
 

10. 

11. 
12. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

bú
 

be
 k
e
n
 

25. 
26. 

U
t
 

  

1 

A. Fríður peningur. 

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

6 ær, ? til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardög um A „0. hver á 

6 sauðir, * ; til5 vetra, á hausti. — - 
8 tvævetrir. . - = . — - 

12 veturgamlir . - . — - 
Ssærgeldar . . . .- m.m > 

10 — mylkar . —  . — …- 
1 åburdarhestur, taminn, > til 12 vetra, í 
fardögum. BA 

1!/% hryssu. á sama aldri . . . hver á 

B. UT, smjör og tólg. 

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

- 120 tólg, vel bræddri. . . — - 

(C. Tovara af ullu. 

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

- 60 pör eingirnissokka . . . . parið á 
— 30 — tvíbands gjaldsokka . . — - 

180 —- sjóvetlinga . . .…..-. — - 
- 20 eingirnispeysur . . . . .. hver - 
- 15 tvibands-gjaldpeysur. . . . rr 
— 120 álnir gjaldvodarvadmåls, álnar breiðs, 

Ll alin . . . á 
120 álnir einskeptu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 

lalin . .........…. Å 

D. Fiskur. 

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

— 6 -— - hardfiski . 
— 6 - - - by rsklingi - — - 
— 6 - — Ysu, hertri . — - 
—-- 6 —- — hákarli, hertum . . . — - 

Í | peningum | Hundrað í 

  

  | Alin 
  

  

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

Tí | -60 | 77 | 60. 65 

9 | 60 | 57 | 60 | 48 
11 70 | 70 | 20 | 58 

9 1 20 175 160 | 61 
6 | 80 | 81 | 60 I 68 
8 | 80 | 70 f 40 It 59 

6 | 35 | 63 | 50 t 53 

59 | 60 ; 59 | 60 + 50 
AT | 40 | 65 | 20 { 53 

» | 69 | 8? | 80 {69 

>» | 38 | 45 | 60 | 38 

» | Bd | 66 » | 55 
» | 20 | 24 » | 20 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » Ð 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

„ » » » » 

» » » | » » 

» » » | » » 

« » » »        



29 1905 

Í peningum Hundrað á | Alin 18 

Kr. Í Aur.! Kr. | Aur.| | Aur. 
, I | ' | 
  

27.) 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis . 8 pottar å „Lolo é» 

28. — 1 —  — — hákarlslýsis 8 „| 
29. — 1 — — — selslýsis. . 8 — - > SN » 

30. — 1 —  — — hborskalysis. 8 - - » of 27] »] » 

F.  Skinnavara. 

31.| 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á | 12 { 50 {50 | > 42 
32. —- 6 - kyrskinns . . 10 - 91 57 | 56 22 1 47 
33. — 6 — hrossskinns . . 10 - 7 » | 42 > | 3D 

34. — 8 — sauðskinns, af tvæ- | | | 
vetrum og eldri 10 - -| 4 75 ;38 1 » | 32 

55. — 12 — sauðskinns af vetur- | | 

gömlum og ám 10 — - 3 12 | 37 | 44 | 31 
36. — 6 — selskinns . . . 10 — - » „ | „1 om » 

37 — 240 lambskinn (vorlamba) einlit . hvert á ri 19 4 36 1» | 30 

G. Ymislegt. | 

10 | 67 | 64 | 02 | 33       38.| 1 hndr. 6 pd. a af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 
39. — 40 — — — óhreinsuðum . — - „LIÐ 

40. —- 120 —- — fuglafiðri . . . . 10 pund - 8112797, 44 | 81 
41. — 480 — - fjallagrösum . . . 10 — - » ÞIÐ »| » 

42.1 5 ålnir 1 dag gsv sverk um hevannir. 2 50) » » | DBU 

45: — 1 lambsfóður 305010 0 

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

Eptir Á. eða á fríðu . . 68 59 Ðí 
— B. — í ullu, smjöri og tólg 0 Ð4 | 60 | 45 
— (. -— i ullartévoru 2 es ea eee mee een » i i » » 
— D. — i fiski BN 2 ” » 

— EH. — lýsi oe eee eee eee eee eN] > 4 
— F. — i skinnavoru . RN | 43 | 28 | 36 

En meðalverð allra landaura samantalið . .… .. 1166 | 47 198 
og skipt med 3 synir: | | | 

Medalverd allra medalverda (55 |49 |46 

Skrifstofu Skaptafellssyslu, 31. dag desembermánaðar 1904. 

Karl Einarsson 

settur. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Íslands, T. dag febrúarmánaðar 1905. 

F. h. 1 

Kl. Jønsson. 

Eggert Briem.
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30 

Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Vesturskaptafellssyslu 

frå 16. maimånadar 1905 til jafnlengdar 1906. 
  

LA
) 

10. 
11. 
12. 
13. 

20. 

DO
 

DO
 

DO
 

DS
 

DS
 

3
 

B
A
R
 g
e 

SU
R 

O
N
   

1 hndr. 

1 hndr. 

1 hndr. 

1 hndr. 

Å. Fríður peningur. 

I kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermán.loka, í fard. á 

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

6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti - 
8. — tvævetrir . - — . = 

12 vetugamlir - — . - 
8 ær geldaår . . . . rr 4 

10 — mylkaåar . . . - orm 0. 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 

fardögum BA 
1!/g hryssu, á sama aldri . . . hverá 

B. UM, smjör og tólg. 

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

30 

60 

30 

180 

20 

15 

120 

120 

m'slitri ullu, vel pveginni - 
smjöri, vel verkuðu . . - 
tólg, vel bræddri. 

C. Tórara af ullu. 

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

sjovetlinga . .... — - 
eingirnispeysur . hver å 
tvibands-gjaldpeysur  . . . — - 
ålnir gjaldvodarvadmåls, ålnar breids, 
lalin . 200 år 
ålnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breidrar, 
lalin . . 027,00, å 

D. Fiskur. 

6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 
6 —  - hardfiski - -- 
6 þyrsklingi — — 
6 ýsu, hertri 5 — 
6 håkarli, hertum 

i. . | , | . 

Í peningum ; Hundrað á ! Alin   

  

  
      

Kr. | Aur./ Kr. | Aur. í Áur. 

1 
19 >» | TD » | 62 

8 | 29 | 49 | 74 | 41 

11 14 | 66 | 84 | 56 

8 | 93 | 71 | 44 | 60 

6 | 43 | 77 | 16 | 64 
7171161 | 68 | 51 
6 » I 60 » | 50 

56 i 87 | 56 | 87 | 47 
41 | 57 | 63 | 43 | 53 

» | DO | 60 » | 50 

» | 38 | 39 | 60 | 33 

>» | 49 | 58 | 80 | 49 
» | 29 | 34 | 80 | 29 

» | » | » > | » 

» | » » » | » 

| | 
» ! » » | » | » 

» | ”» 10 | » | » 

» i » | » » | » 

» » » | > 

| 

| 
| 
| 

» > > | > 

» > » » | » 

>> > » >  
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i peningum; Hundrad á | Alin 

E. Lýsi Kr. | Aur. | Kr.  Aur. | Aur. 

t.| Í hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis . 8 pottar á „lo loi » > 

28. ' I — - hákarlslysis 8 SI > „5 „ 

29. 1 — selslysis . 8 — - > » » „| > 

30. I — - borskalysis 8& — - "| 
i | 

A | 
F.. Skinnavara. | | | 

31.| Í bndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund å 10 |49/41 96 | 35 

32. — 6 … kyrskinns …. 10 - - 8 | 2? | 49 | 82 | 41 

33. — 6 - hrossskinns . . 10 — - 6121 187 126 81 

34. ” S sauðskinns, af tvæ- 
vetrum og eldri . 10 — - | 4167037 36 | 31 

55. — 12 — saudskinns, af vet- | | | 
urgömlum og ám 10 SN 2 | 64 | 31 | 68 | 26 

36. - 6 - selskinns . . . 10 — - > >» xl >» | » 

37. 240) lambskinn (vorlamba; einlit hvert - » | 17 40 | 80 | 34 

G. Ymislegt. 

38.) 1 hndr. 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundid å » > » » » 

39. — 40 — . óhreinsuðum  — - > > ”» > » 

40. —- 120  — fuglafidri . . . . . 10 pund - » > „| > 

41. — 480 — fjallagrösum . . . . 10 — - > #0 > ” 

42,) 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir . . .... 2133) » » | 47 

43. — 1 lambsfóður . . . 0 3107) > > | 61 

Meðalverð af hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum | 

landaurum verður: | 

Eptir A. eða í fríðu 64 | 68 | 54   2 . . . . . . . 

— BB — i ullu, smjøri og tålg 2. . 2 140 | 48 | 30 | 40 

0 é ullartdvåre. 2 2 es eee eee eee „| > „ 

— D. — á fiski BN » 

— — E. — iljsi. . . ….. re eee ff 5 

— FF, — i skinnavoru . 2... 0... +] 39] 7: 

En medalverd allra landaura samantalid oe eee 1152 | 

og skipt með 3 sýnir: | ! ! 

Meðalverð allra meðalverða . .......'5090'42 

  
   

| 

Skrifstofu Skaptafellssyslu 31. desbr. 1904. 

Karl Einarsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 7. febrúar 1905. 

F.h.r 
Kl. Jónsson. 

Eggert Briem. 

1905 

19
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20 Verðlagsskrá 
sem gildir fyfir 

Vestmannaeyjasýslu 

frá 16. maímánaðar 1905 til jafnlengdar 1906. 
  

  

  

        

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. Kr. | Aur.| Kr. | Aur, | Áur. 

1.| 1 hndr. 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í ifard.á| > » | » » » 

2) — 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i 
fardåégum . . . … hverå f101 » | 60 » | 50 

3. - 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å í hausti I > {102 » | 85 
4. — 8 — tvævetrir. . - —  , — - f 11 » | 88 » | 73 
5. — 12 — veturgamlir . A 8 | 50 1102 | > | 85 
6. — 8 ær geldår . . . .- — . — - f12| 50 1100! »! 83 

1. — 10 — mylkar . . . om. me - 7 > | 10| > 58 
8. — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 

fardågum. . . RE . »| »)| » » » 
9. — 17/, hryssu, å sama aldri . . . hver å »| »| »|1 »)| » 

B. Ull, smjør og tólg. 

10. 1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel pveginni, pundið á » | Bd | 66 | > | óð 
11. — 120 — — mislitri ullu, vel þveginni — - » | 40 | 48 | > {40 
12. — 120 —— — smjåri, vel verkudu. . — - » | 60 | 72 » | 60 
13. — 120 —- — tólg, vel bræddri. . . — - » | 32 | 38 | 40 | 32 

C. Tovara af ullu. 

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

15. — 60 pör eingirnissokka . . . . parið á sl 55 5 > 

16. —- 30 — tvíbands gjaldsokka . . — sl 1 » 
17. - 180 — sjoåvetling: oe une rr „1511 > 
18. - 20 eingirnispeysur  . . . . .. hver - 5 » » 
19. . 15 tvibands-gjaldpeysur. . . . — - „5 (ol 
20. - 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, | | | | 

l aåalin .  . ou en . då ”» » #13 » 
21. - 120 ålnir cinskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðra | | 

í alin. TN 
{ | | 
Í i í 

D. Fiskur. | | 

22.| 1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å | 15 | 50 93 » | 77 
23. — 6 — — hardfiski — A » 
2) — 6 — — þyrsklingi —— — - {11 | 25 | 67 | 50 | 56 
25. — 6 — — ýsu herti. . . . . — - »| »| »f »| » 
26. — 6. — — håkarli, hertum . . . — - «fr >» > | » 

i    
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I peningum | undre á'Alin 20 

Kk. Lýsi. Kr. | Aur.! Kr. |Aur. Aur. 

27.| 1 hndr. 1 tunna (120 pt. hvalslýsis . * pottar á > > > > 
28. - I - - háka risly ss 8 —- - > > » » » 
29. — 1 selslysis . sl - » » | » » » 

30.1 — Í — — þorskalýsis. 8 — - 1 | 60 | 24 < | 20 

F. Skinnavara. | i 

31.| 1 hndr. 4fjórðungar nautskinns . . 10 pund á þ 11 „144 | » | 37 
32, — 6 —- kýrskinns. . .. 10 - » » » » » 
33. — 6 — hrossskinns . .. 10 — - > >1 > » » 
34. — 8. —… Ssauðskinnsaf tvæ- 

vetrum og eldri . . 10 — - 8 > { 64 > { 53 
35. — 12  — såudskinns af vet- 

urgömlum og ám . 10 — - 5 > | 60 » | 50 
36. — 6 selskinns 0. 10 — - „ > > > > 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, . hvert å » | 22 | 52 | 80 | 44 

G. Ymislegt. 

38.) 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á » » » » » 
39. — 40 — — — óhreinsuðum . — - > » » > » 
40. — 120 — — fuglafidri . . . . 10 pund - 6 | 50 | 78 » | 65 
41. — 480 — — fjallagrösum . . . 10 — - » » » > > 
42. 5 álnir 1 dagsverk um heyannir . . .... 3 > > » | 60 

3. — 1 lambsfodur . . .. 8.80 4 » » » | 80 

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

Eptir Á. eða í fríðu 
- B. í ullu, smjöri og tólg. 

— CC. á ullarröru 
— MD. í fiski . FR 
— E. í lýsi ER 
— FF. i skinnavöru . . . 

En meðalverð allra landaura samantalið . 

og skipt með 5 synir: 
Meðalverð allra meðalverða .....….. 

87 » | 72 
56 | 10 | 47 

80 | 25 | 67 
24 > | 20 
5ð | 20 { 46 

302 | óð (252 
        60 | 31 | 50 

Skrifstofu Vestmannaeyjasyslu 18. dag nåvembermån. 1904. 

Magnús Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjer.neð. 

í stjórnarráði Íslands, 11. dag febrúarmán. 1905. 

F. h. r. 

Kl. Jønsson. 
  

Eggert Briem,



54 

Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu. 

frá 16. maímánaðar 1905 til jafnlengdar 1906. 
  7 . 

Í peningum! Hundrað á | Alin 

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

        

A. Fríður peningur. 7 

I.| 1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | | 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á | 93 | 60 1 93 { 60 | 78 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardðögum  . „hver á 8 | 70 | 52 | 20 | 45 

3. 6 saudir, 3 til Sd vetra, á hausti. — - 11 | 10 | 66 f 60 | 55 
4. 8. —… tvævetrir omme mm rr 8 | BY | 68 | 56 | 57 
d. 12 veturgamlir - - . — - 6 | 41 | 76 | 92 | 64 
6. — Særgeldar. . ..- — > T | 87 | 62 | 96 | 52 
7. — 10 — mylkar. . ..- 5 | 90 | 59 | « | 49 
Bl — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 

fardögum . .....08.0. 0... å f 64 | 50 | 64 | 50 | 54 
9. — 1!/, hryssu á sama aldri. . . . . . - 51 | 80 | 69 | 06 | 58 

B. UM, smjör og tólg. | 

10. 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á | 58 | 68 | 60 | 53 
11. — 120 mislitri ullu, vel þveginni, — - „136 | 43 201 36 
12. 120 — smjöri, vel verkudu . . - "Båd 1661 » | 55 
13. — 120 — — tólg, vel bræddri . . . — - „181 87 | 2013 

(C. Tóvara af ulla. 

> 14.) 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | 
skreppa 44 þræði . . . . . pundid å > mi 

15. —- 60 pör engirnissokka . . . . parið - > NA >? É 
16. — 30 — tvibandsgjaldsokka . . - - ” "I >? ” 
17. 180 —-sjóvetlinga . . . > ” 
18. … 20 eingirnispeysur . . . . .. hver - > > {> ? 
19. 15 tvibandsgjaldpeysur . . . - - > ” ” | 2? ” 
20. —- 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, | | | 

1 alin oe eee. År ” „1 2 > 
21. —- 120 álnir einskeptu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 

Lan å já > > ” 

D. Fiskur. | |     22. 1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å ” >» > > 

23. — 6 .… —hardfiski, vel  - - > „| oo | » > 
24, — 6 - þyrsklingi, vel - > I > 

20. — 6 — —ysu, hertri . . . . . — - 2022) »] > 
26. — 6 — —håkarli, hertum, . . — - >} > |” ||  
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Í peningum| Hundrað á An 91 

NN Kr. Aur. Kr. Aur. Aur. 
E. Lýsi. ———. 

2%.| 1 hndr. 1 tunna (120 pt. hvalslýsis. . 8 pottar å > > 
28. — 1 — — — hákarlslýsis . 8 1 5 1 
29. — 1 — — — selslysis. .. & — - i | >» » | |» 
30. — 1 —  — — borskalysis . 8 — - A > 

F.  Skinnavava. | 

31.| 1 hndr. 4 fjoérdungar nautskinns . . 10 pund å f 11, 15 | 44 | 60 | 37 
32.) — 6 — kyrskinns . . 10 — - 9 | 29 | 55 | 32 | 46 
33. — 6 — hrossskinns . . 10 — - 7 72 | 46 | 32 | 39 
34. — 8 — saudskinns af tvæ- | | 

vetrum og eldri 10 - BD 50 | 44 » | 37 
35. — 12 -- sauðskinns af vet- 

urgömlum og ám 10 — - 50 51 49 | 12 | 55 
36. — 6 — selskinns . . . 10 — - »| »| » >| > 
37. — 240 lambskinn (vorlamba) einlit, . . hvert- » | 21 | 50 | 40 | 42 

FR | 
G. Ýmislegt. | 

38.| 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á > » > 
39. — 40 — — óhreinsuðum, — - > > » 
40. — 120 — —… fuglafidri . . . . 10 pund - ) ; > 
41. —480 — - fjallagrösum. . . 10 - „ii >» > 10» 
42.| 5 ålnir 1 dagsverk um hevamir . . . .. - 2120 >» 46 
43. ] — 1 lambsfóður 3 > > 60 

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

Eptir A. eða í fríðu 68 16 57 
B. — á ulla, smjöri og tólg . ÐÐ DO MH 
C. - á allartórörn 2 2 se eee eee „ , > 
D. — í fiski . ER » » » 
KE. lýs ea eee eee eee ey > > 

— FF. — í skinnavörn . AT 15 | 39 

En meðalverð allra landaura samantalid. . . . . . . 7167 79 1150 
og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða . .... 55 93 47 

Skrifstofu Rangårvallasyslu, 2. jan. 1905. 

"nar Benediktsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 8. dag febrúarmánaðar 1905. 

F. hr. 

hl. Jónsson, 

Eggert Briem.
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Árnessýslu 

frá 16. maímánaðar 1905 til jafnlengdar 1906. 
  

Þo
r 

to
 

e
m
 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

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

22. 
99 
úð. 

24. 
23. 
26.   

A. Fríður peningur. 

1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermán.loka, í fard. á 

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

6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti a 

8 —… tvævetrir . -  — . — 

I? — veturgamlir  - — . — - 
8ærgeldår. . .. - —— . — - 

10 — mylkar . ..- —. — - 
1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 

fardågum eee en 
1!/% hrv Ssu, á sama „aldri „ . . hverá 

B. UW, smjör og tólg. 

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

(. Tóvara af ullu. 

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

60 pör eingirnissokka , . . . parið á 
30 — tvíbands-gjaldsokka . . — - 

180 —- sjóvetling“ EN - 
20 eingirnispeysur . . . . . hver á 
15 tvibands-gjaldpevysur . . — - 

120 FR gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiða, 
l alin . . . å 

120 ålnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 
laåalin . . … 000. í ON

 

D. Fiskur. 

. 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å 
6. — - harðfiski — — 
6 — - byrsklingi — — - 
6 — ýsu hertrii . . .. — - 
6 — … K- hákarli hertum . . . — - 

Í peningum Hundrað á | Álin 

  

  
  

  

  
      

  

í Kr. | Aur.| Kr. Aur. | Áur. 

1021 > 102 > ' 85 

10 | 95 { 65 | 70 ' 55 

14 | 28 | 85 | 68 1 71 

11 | 22 | 89 | 76 | 75 

8112 | 97 | 44 | 81 

10 | 36 | 82 | 88 | 69 

6 | 99 1 69 | 90 + 58 

67 | 33 | 67 | 33 | 56 

49 | 87 | 66 | 49, 55 

| 

» | 53 | 63 | 60 | 53 
» | 37 | 44 | 40 | 37 

» | 58 | 69 | 60 | 58 
» | 32 | 38 | 40 {32 

» É » » » » 

> 1 29, 52 20 3 

„ | » » » » 

» » » » » 

14 | 34 | 86 ; 04) 72 

» | » | » | » » 

12 | óð | 75 | 48 | 65 
| » i » » »
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E. Lýsi. 

21. 1 hndr. 1 tunna (120 pt. hvalslýsis 8 pottar 
28. s— 1 —  — — hákarlslýsis 8 — 
29. - 1 —  — — selslýsis. 8 — 
Op „ . A 30. 1 — — þorskalýsis. 8 — 

F.  Skinnavara. 

31.1 1 hndr. 4 fjordungar nautskinns 10 pund 
32. — 6 — kyrskinns 10 — 
33. — 6 — hrossskinns . 10 

34. — 8 — saudskinns, af tvæ- 
vetrum og eldri 10 — 

35. — 12 — saudskinns af vetur- 
gömlum og ám 10 -- 

36. — 6 —- selskinns 10 — 
öl. — 240 lambskinn (vorlamba) einlit hvert 

G. Ýmislegt. 

58.| 1 hndr. 6 pd.af æðardún, vel hreinsuðum, pundið 
39. — 40—— — óhreinsuðum . — 
40. — 120 — - — fuglafiðri 10 pund 
41. — 480 — — fjallagråsum 10 — 
42.| 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir . 
43. — 1 lambsfóður   

Meðalverð á hverju 
landaurum verður: 

Eptir A. eða í 
— B. - á 

—  — í 
D. — i 

— EF. í 

— FP. í 

En meðalverð 
og skipt með 6 synir: 

hundraði og 

fríðu . 
ullu, smjøri og tólg 
ullartóvöru . . 

fiski 

lýsi 
skinnaröru 

allra landaura 

Meðalverð allra meðalverða 

Skrifstofu Árnessýslu, 31. 

hverri alin 

samantalið . 

2 . 

Sigurdur Olafsson. 

å 

å 

å 

i Þeningum) Hundrað á Alin 

Kr. | Kr. Aur.| Aur. 

| | 

» | » > | » » 

> » » » » 

» » ”» » » 

10971 29 55 4 25 

12 | 85 | 51 | 32 ! 43 
10 : 50 | 63 » | 52 

8 | 62 | 531 " 72 | 43 
| 

6 | 31 | 50 | 48 | 42 
| 
1 

4 » 48 | » 40 

» » » | » » 

» 1 25 | 60 | » f 50 

| | >» | « » i » 

» | » „I » 

» | » > » 

» | » » |» » 

2 | 59 » 1 » | 52 
31781 »1 » | 76 

| 
| 

í fyrtöldum | 

80 | 80 | 67 
bD4 | > | 45 

Ð2 201 45 

80 | 76 | 67 
29 Lóð 1 26 

| D4 | 09 | 45 

(351 | 40 (292 

ler 
58 |57 |49 

dag desembermånadar 

  

  

  
  

1904. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjermed. 

Stjornarråd Islands, 9. dag 

F. h. r. 

Kl. Jónsson. 

febrúarmánaðar 1905. 

Eggert Briem. 

  

1905 

90 
sí án
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23 Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu og Reykjavikurkaupstade 

frá 16. maimánaðar 1905 til jafnlengdar 1906. 
  

    
      

Í peningum | Hundrað á | Alin 

{Fríður . ; Kr au [Er | Aur. | Aur. 
Á. PLOUPT ÞERINJUP. | | . | ” 

l.4 1 hndr. 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå midjum | | | 
október tilnóvembermánaðarloka,ífard.á {104 | 12 104 | 12 | 87 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í | | | 
fardögum …… 0... hver á f 12 | 40 | 74 | 40 {62 

3. — 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti. — - A 22 | 77 
- BB 0 tvævetrir - — .  - |12 06 | 96 | 48 | 80 

ð. — 12. — veturgamlir - — . — - 8 | 77 1105 48 | 88 
6. — Særgeldar . - - |11 521 92 {16|78 
7 10 — mylkar . . 0.8 rem, 7192 79 | 20 | 66 
8. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í | | 

fardögum . . . á | 64 | 67 | 64 | 67 | 54 
9. - 1! hryssu, á sama aldri . . . hver á | 48 | >» | 64 » | 53 

B. UW, smjör og tólg. | 

10.f 1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni, pd. å » | ST | 68 | 40 | 57 
11. —— 120 —- — mislitri ullu, vel þveginni, — - » | 43 | 51 | 60 | 43 
12, — 120 — — smjåri, vel verkudu . .— - » | 64 | 76 | 80 64 
i3. — 120 — — tålg, vel bræddri . . .— -f » (35142 » | 35 

C. Tóvara af ullu. 

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

15. -- 60 pör eingirnissokka . . . . parið á > > > > > 
16. — 30 —- tvíbands gjaldsokka . . — - > > > > > 
17. — 180 — sjåvetlinga. . . ... — -f >»1351631 » | 52 
18. — 20 cingirnispeysur . 0.0... hver á „þor 
19. - 15 tvibands gjaldpeysur . - > »f > | »| » 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar br eiðs, | 

l alin . . á 1 ' 16 139 | 20 116 

21. - 120 álnir einskeptu, 1 í al.til5 kv. breiðrar, | | | 
Lan »| of > 1 >») >» 

1 
D. Fiskur. | | 

22,) 1 hnår, 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å | 14 | 17 | 91 | 02 | 76 
23. — 6 — — harðfiski, - — — - |i7 | 20 (103 1 20} 86 
24. — 6 — — þyrsklingi,- — — - 112 {56 | 76 {36 | 63 

25. + 6 — — ysu, herti . . — - f114 72 | 70 | 32 | 59 
26. - 6 — — håkarli, bertum . . — Þr 

i Í i  
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Í peningum Hundrað áj Alin 23 
. Kr. | Aur.| Kr. | Aur. | Aur. 

E. Lýsi. 

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

28. — 1 — — håkarlslysis 8 — - » ”» ”» | >» » 
29. — 1 — — selslýsis . 8 — - > Þið > > 
30. 1 þorskalýsis 8 - 11355), 22 95 | 19 

FF. Skinnavara. | | 

31.J Í hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund å | 15 | 50 | 55 | 20 | 44 
32. — 6 - kyrskinns . . 10 - f 11 | 57 | 69 | 42 | 58 
33. — 6 — hrossskinns . . 10 - - | 10 | 55 | 65 | 30 I 58 
34. 8 - saudskinns, af tvæ- | 

vetrum og eldri . 10 - T | 87 | 62 | 96 | 52 
35. — 12 — sauðskinns, af vet- | 

urgömlum og ám 10 - 6 159 | 79 1 08 | 66 
36. — 6 — selskinns . . . 10 - » » | » » 
37 240 lambskinn (vorlamba, einlit hvert - » | 29 | 69 | 60 | 58 

G. Ýmislegt. 

38.|, 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á > > > > > 
39. 40 — -- óhreinsuðum - - > > » „io 

40. — 120 — fuglafidri . . . . . 10 pund - 9 | 14 109 | 68 | 91 
41. — 480 fjallagrösum . . . . 10 - » » > > » 

42.| 5 álnir, 1 dagsverk um hevannir 2174 » > | ÓÐ 
3, —- Í lambstóður 4109. » > | 82 

Meðalverð af hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum | 

landaurum verdur: 
| 

Eptir Á. eða í fríðu 2. | 86 | í2 
— BB. — í ullu, smjöri og tålg 2... I | TO} 30 

(. — i ullartévore 01 (10 | 84 
D. Á fiski FT TI 
E. — lýs 22 | 95 | 19 

— FP í skinndæðrn 66 | 26 55 

En meðalverð allra landaura samantalið 420 | 84 351 

og skipt með 6 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða . ....... 70114 58 

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu 16. janúar 1905. 

Páll Einarsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 11. febrúar 1905. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

Eggert Briem.



  

  

1905 di) 

94. „ 
? Verdlagsskrå 

sem gildir fyrir 

Borgarfjardarsyslu 

frå 16. maimånadar 1905 til jafnlengdar 1906. 

Í Peningun | Hundred. á | Alin 

A. Fríður peningur. Kr. Áur. „ur. | Au. 

1.| 1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, itardfåj 97 | 11 | 97 1 11 | 81 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i 
fardögum hver á 12 | 05 | 72 {| 30 | 60 

3. — 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti.  — - f 15 | 95 | 95 | 58 { 80 
4. — 8 —  tvævetrir. .- — . — - | 12 | 65 [101 | 20 | 84 
5. — 12 —… veturgamlir . -  — — 9 | 15 (109 | 80 1:92 
6. — Særgeldar . — - f10)| 22 | 81 | 76 | 68 
T. — 10 — mylkar . . . .- — — - T | 65 | 76 | 50 | 64 
8. — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 

fardögum. „63 | 89 1 63 | 89 | 53 
9. — 11/, hryssu, á sama aldri hver á | 49 | 30 | 65 | 13 | 55 

B. UW, smjör og tólg. 

10.| 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á > 154 | 64 | 80 | 54 
11. — 120 — mislitri ullu, vel þveginni — - » | 39 | 46 | 80 | 59 
12. — 120 smjöri, vel verkuðu. - > 1 56 {67 | 20 | 56 
13. — 120 —  — tólg, vel bræddri. . . — - » | 30 | 36 » | 30 

C. Tóvara af ullu. 

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

15. — 60 pör eingirnissokka parið á » » » » » 
16.4 — 30 — tvibands gjaldsokka . . — - » » » » » 
17. — 180 — sjóvetlinga . .... — - » » A > 
18. — 20 eingirnispeysur hver - » » » |» » 

19. 15 tvibands-gjaldpeysur . . — - > » » » „ 

20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, | 
1 alin FA eee eee å > » » » i » 

21. 120. álnir einskeptu, l al. til5 kv. breiðrar, | 
laln . . . 2.0, år » » > » | » 

D. Fiskur. | | 

22.| 1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á | 12 | 54 | 75 | 24 | 63 
23| — 6 — — harðfiski — — — ojs >{ > 
%.| — 6 — — þyrsklingi — — -|12! »|72| »!60 
23. 6 — — ysu, hertri. . . . . — - 12! » 1721] > {60 
26. 6 — hákarli, hertum . . . — - $» | || >» | > 

| 
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i peningum Hundrað á í Alin 24 

. Kr. Aur. Kr. ÁAur.| Áur. 
kh. Lýsi. - ” = 

21.| 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis s pottar áþ > | > > xx] » 
28. - | hákarlslýsis 8 —  - „1 > „| > » 
29. - 1 — — — selslýsis. . 8 — - „1 > > » » 
30. mm 1 — — — þorskalýsis . 8 — - » » » » » 

| 
F. Skinnavara. | | 

31.) 1 hnår, 4 fjérdungar nautskinns . . 10 pund á | 12 54 | 350 16 | 42 
32. — 6 — kyrskinns ……. 10 — - f10 2516150); 51 
33. — 6 hrossskinns . . 10 - - 8 | 56 | 51 | 36 | 43 
34. — 8 — sauðskinns, af tvæ- | 

vetrum og eldri 10 — - 6 | 37 | 52 | 56 | 44 
35. —… 12 — saudskinns af vetur- | 

gömlum og ám 10 — - 5 | 38 | 64 | 56 | 54 
56. - 6 selskinns . . . 10 — - > > » » » 
BT. — 240 lambskinn (vorlamba) einlit . hvert å » | 26 | 62 | 40 | 52 

G. Ýmislegt. | 
#58.1 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á A 27] » „| > 
59. — 40 — — óhreinsuðum . - - "Lo joð | > | > 
40. — 120 —- — fuglafiðri . . . . 10 pund - „| > > » » 
41. — 480 — — fjallagrösum . . . 10 — - » | > » » | » 
42. 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir . oe eee 2 | Ól | > | > {530 
43. —  llambsfóður . ..... 4 (081 „1 „(81 

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

Eptir Á. eða í fríðu . . .. KT TA 
B. í ullu, smjöri og tólg 3 | 70 | 45 

- UC. -— í wllartóröru 2 2 2 eee eee eee » » » 
— DD. — i fik . 8.8... 2... 17310816 
— ”. — i lýsi eee + » » » 
— FF. -— í skinnatöru . . se use,» ] BT | 09 | 48 

En meðalverð allra landaura samantalið . 268 | 74 (225 
og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða - „ . . . . . .(67 (1956     
Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 4. dag janúarmánaðar 1905. 

Sigurður Þórðarson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjormeð. 

Stjórnarráð Íslands, 9. dag febrúarmánaðar 1905. 

F. h.1 

Kl, Jónsson. 

Eggert Briem,
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Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

frá 16. maímánaðar 1905 til jafnlengdar 1906. 
  

  

  

  

  
  

      

Í peningum Hundrað á | Alin 

|, . Kr. Aur. Kr. | Aur. | aur. 
A. Fríður peningur. 

1.{ 1 hndr. 1 kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum | 
október tilnóvembermánaðarloka, í fard. á | 96 „1 96 > | 80 

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

fardögum  . . ... 0... hver å f 1? | 32 | 73 | 92 | 6? 
3. 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti. - 15 | 50 | 95 » | 77 

4. 8. — tvævetrir - . - f12 | 32 | 98 | 56 | 82 
ð. 12 —-  veturgamlir - — - 9 (50 114 | > {95 
6. 8 ær geldar . . . . - . - 10 | 50 | 84 » | 70 
7. 10 — mylkar. Lom mm] - - 71 483 | 74 | 30 | 62 
8. 1 áburðarhestur, taminn, d til 12 vetra, i | 

farddgum . ......0... å 65 | 56 | 65 | 36 | 54 
9. — 1!/, hryssu á sama aldri. . . . . . - f5311 711 681951 57 

B. UW, smjör og tólg. | | 

10. 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á » |DT | 68 | 40 | 57 
11. - 120 mislitri ullu, vel þveginni, — - » | 41 | 49 | 20 | 41 
12. — 120 - -smjöri, vel verkuðu . . — - » | 56 | 67 20 | 56 
15. —- 190 — — tålg, vel bræddri . . . - » | 29 | 34 | 80 | 29 

C.. Tovara af ullu. | 

14.{ 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | | 
skreppa 44 prædi . . . . . pundid å Þið $» | xx] » 

15. — 60 pår engirnissokka . . . . parið - „1 „io > 
16. — 80. — tvíbandsgjaldsokka . . — - »1 2] >] >] » 
17. — 180 — sjåvetlinga . . . .. . - » 2 | 2] >» 
18. — 20 eingirnispeysur . . . . . hver - > > » | >» > 
19. — 15 tvíbandsgjaldpeysur . . . - - 0170 » | 62 
20. — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, ålnar breids, | 

1 alin Á 1 28 {163 | 60 1128 
21. — 120 álnir einskeptu, 1 al. til5 kv. breiðrar, | | 

la Á » | 93 [111 | 60 | 95 

| 
D. Fiskur. | 

22.) 1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å > > > | » > 

23. — 6 -harðfiski, vel - …— - f 12 » | 72 | » | 60 

24. — 6 — —þyrsklingi, vel — — - |12) >» |72| » | 60 
25. — 6 — —ysu, hertri. . . . . — - fil 60 69 60 | 58 
26. — 6 — hákarli hertum , , . — -f 71” |” | "| >



27. 
28. 
29. 
30, 

.) 

58. 
DØ 59. 
40. 
41. 
42. 
45. 

og 

  

1 hndr. 1 

— 1 
1 
1 

1 hndr. 4 
— 6 

— 6 
- 240 

1 hndr. 6 

40 
—- 120 - 
— 480 

pd. af 

Meðalverð á 
landaurum verður: 

A. 
Bb. 
C. 
D. 
E. 
F. 

Eptir 

En meðalverð allra landaura 
skipt með 6 synir: 

eða 

hverju 

í fríða 

ullu, i 

S
æ
 

tunna (120 pt.) 

fjórðungar 

G. 

E. Lýsi. 

hvalslysis. 
hákarlslýsis . s 

— selslýsis. .. 8 
— þorskalysis . 8 

Skinnara ra. 

nautskinns 

kyrskini:s 
hrossskinns 

10 

10 

10 

sauðskinns af tvæ- 

vetrum 0g 
sauðskinns 

eldri 10 

al vet- 

urgömlum og ám 10 
selskinns. 

lambskinn (vorlamba) e 

Ýmislegt. 

10 
inlit, . 

óhreinsuðum, 
fuglafiðri 
fjallagrösum. 

5 álnir 1 dagsverk um hevannir 
—- 1 lambsfóður 

ullartóröru 

fisk i 
lýsi 
skinnavöru 

hundraci og 

smjöri Og 

8 pottar á 

pund á 

hvert - 

f æðardún, vel hreinsuðu, pundið á 

10 pund - 
10 

tólg 

hverri alin í 

samantalið . 

Meðalverð allra meðalverða 

Skrifstofu Myra- og 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjermed. 
€ 

Borgarfjarðarsyslu, 5. dag 

Sigurður Þórðarson. 

  

Í stjórnarráði Íslands, 9. dag febrúarmánaðar 1905. 

F 

hl. 

„hr. 

Jónsson. 

1905 

  

Í peningum! Hundrað á Alin 25 

Kr. Aur. Kr. Aur. Aur. 

- » » > | > | 2 

- 1190 | 28 | 30 I 24 
= » » » » > 

> 0 » | 47 

- f12 110 72 | 60 | 61 
8 | 88 | 53 | 28 | 44 

6 068 053 44} 44 

4 OD? | 54 | 24 45 
» | » » » | » 

> 24 57 60 | 48 

| 

8 | 66 51 96 | 45 

75 105, » | 87 

DD. 79 56 

4 » | 80 

fyrtöldum | 

85 34 | 71 
Dd 90 (46 

113 | 40 | 94 
(71 í 20 | 59 

| 28 | DO | 24 
| 57 | 86 | 48 
i mmm rn mn 

411 | 20 (342 
| | | 
(68 | 53 (57 

janúarmán. 1905. 

Eggert Briem.



1905 

26 
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Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

frá 16. maímánaðar 1905 til jafnlengdar 1906. 
  

Do
 

sm
 

=
 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

22. 
5 
úr) 

24. 
= 

25. 
26, 

w
 
1
0
 

tt
 

0
0
 

  

A. Fríður peningur. 

1 hndr. 1 kyn, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á |) 

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

- 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti. 
— 8 tvævetrir - — 
— 12 — veturgamlir - 
- 8 ær geldar 
— 10 mylkar 

Í áburðarhestur, taminn, ; til 12 vetra, í 
fardögum 0. 

11/, hryssu, å sama aldri 

B. UW, smjör og tólg. 

hver á 

hver á 

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

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

60 pör eingirnissokka 
30 tvíbands gjaldsokka 

— 180 sjóvetlinga. 
20 eingirnispeysur 
15 tvíbands gjaldpeysur 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 
1 alin 

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

D. Fiskur. 

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

hver á 

pundið á 
. parið á 

a 

a 

  

  

  

  

  
  

  

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

ST (09 187 109 | 73 

11 | 85 | 71 | 10 | 59 
16 | 01 | 96 | 06 | 80 
12 | 435 | 99 | 44 | 83 
9 1 25 1111 » | 92 

11 | 65 | 95 | 04 78 
8 38 | 83 | 80 f 70 

59 | 82 | 59 | 82 f 50 
50 | 64 | 67 { 52 | 56 

> 61 | 73 | 20 | 61 
»… 44 | 52 | 80 | 44 
> | ST | 68 | 40 | 57 
» | 55 | 42 : » | 35 

| 

» ”» Í ”» » » 

» > » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» ; » | » » » 

| » | Ð | » » » 

— 
|| 

12 | 83 76 98 | 64 
» j » | » » » 

11 | 94 | 71 | 64 | 60 
11 | 17 | 67 | 02 | 56 

» | » 1 » » » 

|  
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I peningum' Hundrad å Alin 26 

E. Lýsi „Kr. |Aur.i Kr. JAur, Aur. 

| TT 
at.| 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis . 8 pottar å "I | „| 
28. — 1 — — — hákarlslýsis 8 — - „þor >» 
29. — 1 — — — selslýsis. „8 — - 1 {63 24 | 45 220 
30. — 1 — — — hborskalysis. 8 — - „Lolo el » 

ro 
F. Skínnavara. | | | 

31.| 1 hndr. á fjórðungar nautskinns . . 10 pund å | 14 | 16 | 56 | 64 | 47 
32. — 6 — kyrskinns. . . . 10 -Å 12 | 59 | 74 | 34 | 62 
33. — 6 — hrossskinns . . . 10 — - 9 | 85 | 59 | 10 | 49 
34. —… 8. — saudskinns af tvæ- | | 

vetrum og eldri . . 10 — - 7 93 | 63 | 44 | 53 
35. — 12. — sauðskinns af vet- | | 

urgömlum og ám  . 10 — - 6 | 71 | 80 | 52 | 67 
36. — 6 — selskinns . . .. 10) — - f 22 | 20 1133 | 20 1111 
37. — 240 lambskinn (vorlamba), einlit, . hvert å » | 2D | 60 > 150 

(i... Ymislegt. | 

38.| 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum, pundið á 8 16,48 | 96 | 41 
39. — 40 — — — óhreinsuðum . — - „| oj 515} 
40. — 120 — —- fuglafiðri . . . . 10 pund- 7111185, 521 71 
41. — 480 — — fjallagråsum . . . 10 — - „| 
42.| 5 álnir 1 dagsverk um hevannir BN 2091 >» >» | 8 
45. — llambsfóður 2. 4 39. >} > 188 

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

Eptir Á. eða í fríðu . 85 1 43 | 71 

—  B. i ullu, smjøri og tólg. . ...)| 59 1 10 | 49 
— (. é ullarvore 2 ss eee eee eee ef 23 > 
— D. á fiski 2 2 ae eee eee TI 8 | 60 
— E á lýsi Á 5 | 20 
— F. i skinnavoru 2 2 2 2 eee eee, ] TD | 32 | 63 

En meðalverð allra landaura samantalid. . . . . . . (316 + 18 1265 
og skipt med 5 synir: | 

Meðalverð allra meðalverða .  ......| 63 24)|5: 

- 

  
Skrifstofu Snæfellsness- og Hnåppadalssyslu 28. dag desembermån. 1904. 

Lårus H. Bjarnason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 9. dag febrúarmán. 1905. 

F. h. 1 
Kl. Jónsson. 

Eggert Briem.



1905 
19

 
=l

 

46 

Verðlagsskr: 
sem gildir fyrir 

Dalasýslu 

frá 16. maimánaðar 1905 til Jafnlengdar 1906. 
  

to 
>
 

10. 

12. 
13. 

14. 

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

22. 

24. 
25. 
26. 

Þ
A
Ð
 

pu
 

  

Í hndr. 

1 hndr. 

1 hndr. 

1 hnadr. 

6 

12 
8 

10 

1 hryssu, 

A. Fríður peningur. 

kýr, 3 til8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermán.loka, í fard. á 
ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardögum FR hver á 
sauðir, 3 til5 vetra, á hausti - 

tvævetrir . sr 

—  veturgamlir - — …… 
ær geldår. . . . - - . - 

mylkar . .. - — . - - 
áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 
fardögum 

á sama aldri hver á 

B. UW, smjör og tólg. 

120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pundið á 
120 wfslitri ullu, velþveginni - 
120 smjöri, vel verkuðu . . - 
120 tólg, vel bræddti. . . — - 

C. Tovara af ullu. 

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

60 pör eingirnissokka parið á 
30 — tvíbands-gjaldsokka =. . - 

180 — sjóvetling: a 
20 eingirnispeysur . hver á 
15 tvíbands-gjaldpeysur - 

120 sn gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiða, 
lalin . . . oe en á 

120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. Þreiðra 
lalin Á 

D. Fiskur. 

6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 

6 - harðfiski — — 
6 - þyrsklingi — -—- — - 
6 - ýsu, hertri EEN 
6. —  ; håkarli, hertum . . . = 

Á peningum andrad á Alin 

  

  
  

Kr. | Aur. | Aur. í Aur. 

— 

ST 175 | 87 1 75 | 73 

12 | 47 | 74 | 82 | 62 

14 | 66 | 87 | 96 | 735 

12 | DT | 98 | 16 | 82 

9 1 25 1111 » | 92 

11 | 31 | 90 | 48 | 75 

T | 72 | 7% 1 20 | 64 

61 (> 61 » 51 

AT | 75 | 63 | 67 | 55 

{ 

» | 58 | 64 | 60 | 58 
i 

„1 40 | 48 » | 40 

> LÐÐ 1 66 9) 

> 130 | 56 30 

| 

» ”» | » | » | » 

» » | » „ | » 

> i » > Ð | » 

» | » „1 > » 

» | » » | » | » 

» | » » | » | » 

an nec 
> | 90 1108, » | 90 

» | » » > | » 

> | » Ð | > | » 

> | > » | » | » 

» | » |» | » | » 

» | » » | » | » 

” Li 
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Í peningumi Hundrað á | Alin 

, …… Kr. Au | Kr" Aur. | Á Åur. 
BE. Lýsi. NN 

21.{ 1hndr. 1ftunna (120Fpt.) hvalslysis . Á pottar á | > | » 
28. - 1 - håkarlslysis 8 > > » „| > 
29. I selslýsis. . 8 - 1 3219 80! 16 
30. 1 borskalysis. 8 - ”»|1 >») xx» » » 

F, Skinnavara. 

31. 1 hndr. 4 fjordung ar nautskinns . . 10 pund å f12 29 |49 16 41 
32 — 6 — kyrskinns „10 10, >{60. » | 50 
33. — 6 - hrossskinns . . 10 - 8 32 | 51 12 | 43 
34 8 sauðskinns, af tvæ- | | | | 

vetrum og eldri 10 - 6 | 41 | 51 | 28 | 43 
35. — 12 - sauðskinns af vetur- | | | 

gömlum og ám 10 - 4 92 | 59 | 04 | 49 
36. — 6 selskinns . . . 10 -|17 17 103 | 02 | 86 
BT, - 240 lambskinn ívorlamba) einlit . hvert á » | 21 | 50 | 40 | 42 

f | i | 

. A |] 
GG. Ymislegt. | 

58.f 1 hndr. 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundid å 8. 17, 49 | 02 | 41 
59. — 40 - óhreinsuðum . ÞIÐ ”» | é» 
40. — 120 — — fuglafidri . . . . 10 pund - » jo » 
41. — 480 fjallagrösum „10 - ; > > ÞIÐ 
42.| o álnir Í dagsverk um hevannir. . 2... 2 62 » | » | 52 
43. —  lTlambsfóður . . . . 5.5... 4 061»! ») 81 

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

Eptir A. eða í fríðu . . . or eee rr 88 | 56 | 70 
— B. í ullu, smjöri og tólg 4 | 90 | 46 
- C. í ullartóröru 2 108 > 190 
— DD. — sk see eee eee enke] da] 5] mx 
— E. — í lýsi 19 | 80 | 16 
— F. á skinnagöru —. | 60 | 57 | 50 

En meðalverð allra landaura samantalið. . . . . . . 326 | 883 
og skipt með 5 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða   

    

Skrifstofu Dalasýslu, 4. dag janúarmánaðar 1905. 

Björn Bjarnarson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Íslands. 11. dag febrúarmánaðar 1905. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

Eggert Briem. 

1905 

27



1905 

9 
ææ 8 

fa 

Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Bardastrandarsyslu 

frå 16. maimånadar 1905 til jafnlengdar 1906. 
  

11. 
12 år 

o 
ð. 

17. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

os 
Ø
m
m
e
 

  

hndr. 

hndr. 

hndr. 

A. Fríður peningur. 

1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvember mánaðarloka, í fard. á 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i 
fardågum …… „20... hver á 

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

12 —  veturgamli.- — . — - 
Særgeldar . 2. .- rr 7 

10 — mylkar . . . .- rr 
1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 

fardögum. SN 
11/, hryssu, á sama aldri . . . hver á 

B. UW, smjör og tólg. 

120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pundið á 
120 — — mislitri ullu, vel þveginni —— - 
120 — — smjöri, vel verkuðu. . - - 
120 — — 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 á 
30 — tvíbands gjaldsokka . . — - 

180 — sjóvetlinga BN - 
20 eingirnispeysur . . . . . hver - 
15 tvibands-gjaldpeysur . … — … 

120 ålnir Sjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, 
l alin . . ou en „á 

120. álnir einskeptu, 1 al. tiló kv. breiðrar, 
alin Á 

D. Fiskur. 

6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á 
6 = — harðfiski ER 
6 - —- þyrsklingi —- 
6 — ysu, hertri. . . . . — - 
6 - hákarli, hertum . 

  

  
        

Í peningum | að Á Alin 

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

106 | 20 (106 | 20 | 88 

14 | 02 | S4 4 12 | 70 
17 | 89 1106 | 92 | 89 
14 | 17 1113 | 36 | 94 
10 | 17 (122 | Q4 [102 
14 | 02 1112 | 16 | 95 

8 | 52 | 85 | 20 | 71 

68 » I 68 » | 57 
óð | 67 | 14 | 23 | 62 

» | 62 | 74 | 40 | 62 
» | 44 | 52 | 80 | 44 

» | 38 | 45 | 60 | 38 

» » » » » 

» » » » » 

| » > » » 

» | 26 | 46 | 80 | 39 
» » » » » 

» » » » » 

1 | 32 {158 | 40 (132 
| | 

» | » | » » | » 

15 90. «| 75 
» | » få » | » | » 

12| »172| » | 60 
» » | » » | » 

EN » | „ | >] |



  

I peningumj Hundrað á | Alin 

E. Lýsi. Kr. | Aur.! Kr. | Aur. Áur. 
i 

27.) 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis 8 pottar å ”» | >» > > > 

28. — 1 —  — — hákarlslýsis 8 — - » » » » „ 

29. — 1 — -- — selslýsis. 8 — - 1 | 42 | 21 | 30 | 18 

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

F. Skinnavara. 

31.f 1 hndr. 4fjordungar nautskinns . . 10 pund å á | 14) >|56| > | 47 

32. — 6 —- kýrskinns. . .. 10 — 12 | 17 | 73 | 02 | 61 

33.) — 6 — hrossskinns . . . 10 — - 9 | 37 | 56 | 22 f 47 

3 8  —- sauðskinnsaf tvæ- 
vetrum og eldri . . 10 — - 8 | 20 | 65 | 60 | 55 

35. — 12  —- sauðskinns af vet- 
urgömlum og ám . 10 — - T | 20 | 86 | 40 | 72 

36. — 6. — selskinns . 0... 10 — -Å 14 | 36 | 86 | 16 | 72 

37. 240 lambskinn (vorlamba.), einlit, . hvert á » | 24 1 57 | 60 | 48 

G.. Ymislegt. 

38.) 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 8 | 54 | 51 | 24 | 45 

39. 40 — — — óhreinsuðum . — - » Þji > > > 

40. — 120 — — fuglafiðri . . . . 10 pund- T | 36 | 88 | 32 | 74 

41. 480 — — fjallagrösum . . . 10 — - » > » » » 

492,) 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir . . ....-. 2 | 51 » » | 50 

45. — 1 lambsfodur . .. 2 00 eee 4 | 77 » » | 95 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum 

landaurum verður: 
Eptir Á. eða í fríðu 96 | 91 | 81 

— B, i ullu, smjøri og tólg. 62 | 10 | 62 

— 0. £ ullarvoru 102 | 60 | 85 

— D. í fiski 81 » | 67 

—  E. åé lijsi . 21 { 30 | 18 

— F. í skinnavöru. . 68 | 71 | 57 

En medalverd allra landaura samantalid . 32 { 62 1360 

og skipt með 6 sýnir: 
Meðalverð allra meðalverða 72 |10/60 

Skrifstofu Barðastrandarsýslu 21. dag janúarmán. 1905. 

49 

  

  

    

Halldór Bjarnason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjor.neð. 

I stjórnarráði Íslands, 13. dag febrúarmán. 1908. 

F. hr. 
Kl, Jónsson. 

      
  

  
TE lygert Briem. 

1905 
28



50 

Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1905 til jafnlengdar 1906. 
  

  

  
    

  
      

Í peningum Hundrað á | Alin 
|, . Kr. | Aur. Kr. | Aur. | Aur. Á. Fríður peningur. 

1.{ 1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard.á 1109 | > {109 » | 91 

», 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 
fardögum „2. hver á | 141 28 | 85 | gg | 11 

3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti. - ] 19 | 27 |115 | 62 | 96 
4. — 8 — tvævetrir - — - - | 15 | 48 1123 | 44 108 
ð. — 12. —… veturgamlir - — - (10 (97 131 | 64 1110 
6. — Særgeldar . . 14 |97 1119 | 76 H00 
7. — 10 — mylkar . . . 8.00. re 8 197 | 89 + 70 | 75 
8. 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 

fardögum | 69 | > { 69 » | 57 
9. — lf hryssu, á sama aldri . . . hver á | 59 | 67 | 79 | 36 | 66 

| 

B. Ull, smjør og tålg. | 
10.{ 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á » | 61 | 73 | 20 | 61 
11. 120 mislitri ullu, vel þveginni, — - > {46 | 55 | 20 {46 
12. - 120 - "smjöri, vel verkuðu . . — - » | 66 | 79 | 20 | 66 
13. — 120 — — tålg, vel bræddri . . . — - » | 38 | 45 | 60 | 38 

Í 

| 
C. Tórara af ullu. | 

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

i skreppa 44 þræði . . . . pundið á ” | » "io 
15. — 60 pår eingirnissokka . . . . parid å ”» | >» ÞIÐ 16. — 30 — tvíbands gjaldsokka - ro fol | » 
17. — 180 — sjóvetlinga. . .... — - » | 37 | 66 | 60 | 55 
18. — 20 eingirnispeysur . . . . . hver å >») > 5 
19. - 15 tvíbands gjaldpevgur . .. …… "lo 5 > 
20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs. | 

1 alin Á | 112 134 | 40 112 
21. -- 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, | | 

lalin Á > » » | » 

D. Fiskur. | | | 

22.) 1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å | 14 | 60 | 87 60 | 73 23. — 6 rr harðfiski - — 14129185 74171 
24. . 6 — — þyrsklingi,- . — - f11 | 56 | 69 | 36 | 58 
25. — 6 mn ýsu, hertri a - 11 73 10 | 38 | 59 
26, — 6 —- — hákarli, hertum . , — - ? 00? | > | >



  

  

  

  

51 

Í peningum! Hundrað á Alin 

Kr. Aur. Kr. Aur. Aur. 
| k. Lýsi. 

27. 1 hndr. 1 tunna (120 pt hvalslýsis. . 8 pottará > » "I 
28. — 1 hákarlslýsis . s - > | 
29. — 1 selslýsis. .. 8 > „li » 
30.) — 1 — —- þorskalýsis 8 — - 1 | 32 | 19 | 80, 16 

| 
F. Skinnavanra. | | | 

Bl. 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinrs 10 pund á | 12 (50 501 > | 42 
32 — 6 — kyrskinns 10 - p11 » | 66. » | 55 
33. — 6 — hrossskinns 10 - 9 20 055 | 74! 46 
34. — 8 sauðskinns af tvæ- | | 

vetrum og eldri.£10 - 9 1 54 | 16 | 32 + 64 
Bd. — 1? saudskinns af vet- | 

urgömlum og ám 10 - S 191 98 (52 (82 
36. 6 — selskinns. 10 - , » „lo > 
37. -240) lambskinn (vorlamba) einlit, hvert - » | 25 | 60 > | 50 

(| 
(«.…. Ymislegt. | | 

#8.| 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum, pundid å > > | > 
39. — 40 - óhreinsuðum, - > » » | >» | » 
40. — 120 — - fuglafiðri 10 pund - Ss 90 102) > {85 
41. — 480 fjallagrösum. 10 - » > „1 > 
42.|, o álnir 1 dagsverk um hevannir - 264 > ' 53 
43.4 — 1 lambsfødur - D 045 » > 109 

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

Eptir Á. eða í fríðu FR 1102 | 60 1 85 
— BB. — i ullu, smjöri og tólg (68 130 | 53 
—  — í ullartdvøru . (100 | 50 {84 
— MD. í fiski 178 127 | 65 
— FE. — í lýsi 119 80 | 16 
— FF. — í skinnavöru FR | 67 | 76 | 56 

En medalverd allra landaura samantalid . 45? { 25 1559 
og skipt med 6 synir: | | 

Medalverd allra medalverda 172 106 60 

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstaðar, 

Magnús Torfason. 

. 
  

ð. dag janúarmán. 1905. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. , 

F. h. r. 

Kl. Jønsson, 

I stjórnarráði Íslands, 13. dag febrúarmánaðar 1905. 

Eggert Briem, 

1905 

29
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30 Verdlagsskrå. 
sem gildir fyrir 

Strandasyslu 

frá 16. maímánaðar 1905 til jafnlengdar 1906. 
  

Í Peningum' Hundrað á I Alin 

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

  Á. Fríður peningur. 

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

október til nóvembermánaðarloka, í fard.á | 98 | 86 ' 98 { 86 | 82 
2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í 

fardögum  . . „0. hver á f 15 | 80 | 82 f 80 I 69 
3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti. — … 15 | 70 {94 | 20 | 78 
4. — 8 — tvævetrir - a —— 15 > {104 » f 87 

5. — 12. — veturgamlir -  — . — - 9 | 79 1117 | 48 k 98 
6. — KS ær geldar . . . . - — 0. mm + f1l1) 89195] 12 | 79 

7. — 10 — mylkar. . . . 7 rr - 8 | 36 | 83 | 60 | 70 
8. —… 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 

fardåbgum  . . 2... ÆGT | Sí | 67 | 57 | 56 
9. — 1, hryssu á sama aldri... - Å56| <<) 741 67 | 62 

B. UU, smjör og tólg. 

10.) 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pundið á » | 63 | 75 | 60 | 63 
11. — 120 -— — mislitri ullu, vel pveginni, - » | 45 | d54 | «| 45 
12. — 120 — — smjöri, vel verkudu . . — - » |. DT | 68 | 40 | 57 
13. — 120 - tålg, vel bræddri . . . — - | » | 29 | 34 | 80 | 29 

(. Tórara af ulla. 
> 14.| 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi,           

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | | 
skreppå 44 prædi . . . . . pundið á » > „1 > > 

15. — 60 pår engirnissokka . . . . parid - > > ” | > > 
16. - 30 — tvíbandsgjaldsokka =. . — or 11 32 | 39 | 60 | 33 

17. — 180 — sjovetlinga . . . .. — - > |30 (54 | > | 45 
18. — 20 eingirmispeysur . . . . . hver - > > > > > 
19. — 15 tvíbandsgjaldpeysur . . . - - « > < > < 

20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, | 
1 alin . . Í Á 1. 13 1135 | 60 {113 

21. — 120 álnir einskeptu, | al. til5 kv. breiðrar, 
lalin. .......... åt) > | 69 | 82 | 80 69 

D. Fiskur. | | 

22.| 1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á | 14 33 | 85 | 98 | 72 
23. — 6 — —-harðfiski, vel —- - - =} > > | > > 
24. mm 6 — — by rsklingi i, v el — - 11 2 67 | 30 | 56 

25. — 6 — —ysu, herfri . . . .. - K10 35. 61) 98 1 52 
26. — $ -— —håkarli, hertum . . . — - 8 > {48 » | 40  



of Å 1 hndr. 1 tunna (120Ypt.) hvalslysis 

28. — 1 — 
29, - Í — —  selslýsis 
30. 1 

8 
hákarlslýsis 8 g 

8 

E. Lýsi 

þorskalýsis 

F. -Skinnavara. 

pottar á 

31.| 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund á 

32. — 6 — kýrskinns  . . 10 - - 

33 6 - hrossskinns . . 10 — - 

34 - 8 sauðskinns, af tvæ- 
vetrum og eldri . 10 - 

35. — 12 — saudskinns, af vet- 
urgömlum og ám 10 - 

56. — 6 — selskinns . . . 10 - 

37. — 240 lambskinn (vorlamba) einlit hvert - 

e 

GG. Ymis legt. 

38.| 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 
39. — 40 — — 
40. — 120  — fuglafiðri 
41. — 480 — fjallagrösum 

óhreinsuðum 

10 

42.| 5 álnir, 1 dagsverk um hevannir 
1 lambsfóður .   43.| — 

Meðalverð af hverju hundraði og hverri 
landaurum verður: 

Eptir A. eða í fríðu 
— BB. — í 
— (. — í llartóvöru 
— D. — í fiski 
— EF. — í lýsi. 
— F. — á skinnavöru 

ullu, smjöri og tólg 
. - 

En medalverd allra landaura samantalid 

og skipt med 6 synir: 
Medalverd allra medalverda 

Skrifstofu Strandasýslu 5. dag janúarmánaðar 1905. 

Marino Hafstein. 

10 pund 

tf 
» | 

1 
1 
» 

XX
 

i
x
   vn   

| Kr, | Åur. | Åur. 

» 

alin Í fyrtöldum | 

[i 

53 119 

34 „ 20 
» | » 

| 
| 

45 | 58 

29 | 67 
07148 | 

20 | 57 
Í 

| 
54 | 66 

» | 84 
29 | 52 | 

44 | 50 
» | » 

50 | 78 

4 > 
18 » 

| 90 

' 58 
TS 
65 

' 20 
1 61 

1374 

„62 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 14. dag febrúarmánaðar 1905. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

95 

10 

» 

72 
T4 
4? 

60 

92 
20 

86 
02 
54. 

54 

42   

I peningum; Hundrad á | Alin 

Kr. | Áur. 

45 
56 
40 

48 

DB 

TÚ 
114 

16 

48 

65 

55 

Eggert Briem, 

1905 

30



1905 D4 

#1 Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. maimánaðar 1905 til jafnlengdar 1906. 
  

  

  

    
    

Í peningum Hundrað á | Alin 

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

1. 1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermán.loka, í fard. á | 88 | 50 | 88 | 30 | 74 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í al 
fardögum . . . . hver á f 13 140) 80 | 40 | 67 

3. 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti - f 16 | 52 | 99 | 12 | 83 
4. - 8 - tvævetrir . - . - | 15 | 05 104 { 40 | 87 
Ð. - 12  — veturgamlir —- . - 9 | 67 {116 | 04 | 97 
6. —  8ærgeldar . . . . - . - 111 {80 (94 {40 |79 
7. — 10 — mylkar . . . - Sr - 8 | OT | 80 | 70 | 67 

8. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í 
fardögum 2 166 | 85 | 66 | 85 | 56 

9. 1//, hryssu, å sama aldri . . . hverå | 535 | 62 | 71 | 49 | 60 

B. Ul, smjør og tålg. | 

10.4 1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu,vel bveginni, pundid å » | 69 | 82 | 80 | 69 
11. 120 éslitriullu, velþveginni - » | 42 | 30 | 40 | 49 
12. 120 — smjåri, vel verkudu . . — - » | DT | 68 | 40 | 57 
13. 120 tålg, vel bræddri. . . - >» 24 | 28 | 80 | 24 

C. Tóvara af ullu. | | 

14.) 1 hudr. 30 pd. hespugarns. 3 til 6 hespur í pundi, | | 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | | 
skreppa 44 brædi. . . . pundið á Þr » > 

15. 60 pör eingirnissokka . . . . parid å »| 1 | »f >» 
16. — 30 tvíbands-gjaldsokka . . - »| >] | »)| » 
17. 180 sjóvetlinga 2 o — - „| > „| > > 
18. - 20 eingirnispeysur . . . . . hver å „jol oj > 
19. - 15 tvíbands-gjaldpevsur - „| > Jo > > 

20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiða, | | | | 
' lalin . . . å » jol > 
21. - 120 álnir einskeptu, 1 al. til5 kv. breiðrar, | | | 

lalin . . 0... 8... å > > > > | > 

DD. Fiskur. | 

22.| | hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á ” "(>> > 
25. 6 - harðfiski - Þr » > 
24. 6 - þyrsklingi - "Lo » 
23. 6 — - ysu, hertri SR ” ” | » ” 
26 6 - hákarli, hertum . . . — =} >>      



    
    

DD 1905 

l peningum! Hundrað á í Alin 31 
, KEN Kr. Aur,| Kr. Aur.| Åur, k. Lýsi. em 

21.) 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis . 8 pottarál > > > „5 
28. - 1 - hákarlslýsis 8 - 5 
29, 1 selslýsis. . 8 -fJ 1 75 26 25 | 2v 
50. l þorskalýsis. 8 - > „15 » i > 

FF. Skinnavara. 

Sl.) 1 hndr, 4 fjordungar nautskinns 2. 10 pund á þ 11 1244 ág 37 
52, 6 kyrskinns  . . 10 - d 155 | 56 10 | 47 
33 6 . hrossskinns . . 10 - 130 43 80 | 36 
34. — 8 - saudskinns, af tvæ- | | 

vetrum og eldri 10 - D | 352 | 42 | 56 | 35 
55. 12 - sauðskinns af vetur- | 

gomlum og åm 10 - 4 08148 96 | 41 56, 6 selskinns . . . 10 - > » » « 
57, — 240 lambskinn (vorlamba; einlit . hvert á > (23 (5Ð | 20 | 46 

G. Ýmislegt. 

58. 1 hndr. 6 pd.af æðardún, vel hreinsuðum. pundið á 9 20 óð í 20 í 46 
59. — 40 — óhreinsuðum . - > > ÞIÐ » 

40. — 120 — — fuglafiðri . . . . 10 pund - > » | » ”» | 
41. — 480 — fjallagrösum . . . 10 ) > | » » 
42.) 5 ålnir 1 dagsverk um hevannir . DidDD | 1 5» 44 
43. - 1 lambsfóður 3078 > „176 

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

Eptir A. eða í fríðu FE 89 | 10 | 74 
— B. — i ullu, smjöri og tålg 2. 2.2... 0.) | DT | 60 | 48 
— UV i ullartåvere 2 2 se se eee eee fx 1 5] 
— DD. — i fisk 2 2 2 eee »/1 | » 
— E. — iljsi 26 | 25 | 22 
— F. — i skinnavoru 2 se eee eee] 48 ' 52 | 40 

En medalverd allra landaura samantalid . | 4T (184 
og skipt með 4 sýnir: | | 

Meðalverð allra meðalverða . . ....../|55 (37 146   
Skrifstofu Húnavatnssýslu, 3. dag janúarmánaðar 1905. 

Gisli Ísleifsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Íslands, 14. dag febrúarmánaðar 1905. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

Eggert Briem.



1905 30 

32 Verdlagsskrå 
sem gildir fyrir 

Skagafjardarsyslu 

frå 16. maimånadar 1905 til jafnlengdar 1906. 
  

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

1, . Kr. Aur. Kr. | Aur. Áur. 
Á. Fríður peningur. 7 

1.| 1 hbndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | | | 
október til nóvembermán.loka, í fard. á | 91 | 15 | 91 1 15 | 76 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í | | | 
fardåbgum . . . . . . . .- hver å | 12 | 79 | 76 £ 74 | 64 

3. 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti - 1151 20 91 | 20 | 176 
4. - 8 tvævetrir - - - {12 í 54 100 32 | 84 
5. — 12. — veturgamlir - — . - 8 | 90 106 | 80 | 89 
6. Særgeldar. . — . — -f 12108) 96 | 64 | 81 
7. 10 — mylkar . .. - 0. > - 8 | 21 | 82 | 10 | 68 
8. - 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i | | | 

fardögum 208 1208} 60 
9. — 1! hryssu, á sama aldri . . . hverå | 58 | 23 | 77 | 64 | 65 

I | I 

B. UM, smjör og tólg. | | 

10.f 1 hndr. 120 pd. af hvitri ullu, vel pveginni, pundið á » | 72 | 86 | 40 | 72 
11. - 120 slitri ullu, vel þveginni - » | 49 | 58 | 80 | 49 
12. 120 smjåri, vel verkudu . . - » 160 7? » | 60 

13. . 120 tålg, vel bræddri. . . - » | 30 | 36.1 » | 30 

C. Tøvara af ullu. | | | 

14.{ 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, | | | | 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | | | | 

| skreppa 44 brædi. . . . pundið á Þr 7] 5] » 
15. 60 pör eingirnissokka . . . . parid å > „> > > 
16. 30 tvíbands-gjaldsokka . . ) > ) > 
17. 180 sjovetlinga . .... - „1220 89 60 353 
18. - 20 eingirnispeysur . . . . . hver å > > > 
19. 15 tvibands-gjaldpeysur  . . . - > Ð #0 > 
20. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, álnar breiðs, | 

lalin . ........,,. å 1 05 125 | 60 „105 
21. — 120 ålnir einskeptu, 1 al. til 3 kv. breidrar, 

lalin Á | > > „| > 

D. Fiskur. 

2z.{ 1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin å | 10 1 74 | 64 | 44 | 54 
25. - 6 - harðfiski . . 11 86) 71, 16 | 39 
24. - 6 — byrsklingi — - i rt xfx] >» 
23. — 6 ys herti 0. "Lo polo} 
26. 6 håkarli, hertum . . . . S | | 48 | | 40    



  

    

KE. Lýsi. Kr. Aur. 

27. Í bndr. 1 tunna 120 pt.) hvalslysis . 8 pottar á > 
28. 1 — - — hákarlslýsis 8 - 172 
29, I - - selslýsis. . 8 - - > > 
30. 1 — Þþorskalýsis. 8 - - > > 

F.. Skinnavara. 

31.f 1 hndr. 4 fjoérdungar naåautskinns  . . 10 pund å | 15 | 81 

32. — 6. - kyrskinns . . .. 10 -f 10 85 
33. 6 — hrossskinns . .. 10 — - 8 | 42 
34. — 8 —- sauðskinns af tvæ- 

vetrum og eldri . . 10 - 6 | 86 
3D. - 1? - saudskinns af vet- 

urgömlum og ám 10) — - d | 98 
36. — 6 selskinns . . .. 10. — - » | » 
57. — 240 lambskinn (vorlamba), cinlit, . hvert á » | 22 

(11. Ymislegt. 

38.) 1 hndr. 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum, pundid á 8 | 86 
39. — 40 — - óhreinsuðum . — - „| > 
40. — 120 — — fuglafiðri . . . . 10 pund- 6 | 69 
41. 480 — — fjallagrosum . . . 10 — - » | > 
49.) 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir . . .... 2 | 31 
43. — 1 lambsfodur . . . 0 Aj > 

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

Eptir Á. eða í fríðu RA 

B. í ullu, smjöri og tólg. 
(C. í ullarvöru 

D. í fiski 

E. í lýsi 
— F. í skinnavöru HA 

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

Meðalverð allra meðalverða . ......   

Kr. 

25 
» 

» 

55 

65 

50 

54 

63 

ss 

63 

81 

61 

25 

36 
yr 
DÅ ( 

62 

Skrifstofu Skagafjardarsyslu 17. dag desembermån. 1904. 

G. Björnsson 

settur. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

1 stjórnarráði Íslands, 14. dag febrúarmán. 1904. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

  

Aur. 
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24 
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52 

88 

36 
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30 
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86 

Í peningum Hundrað á alin 88 

Aur. 

» 

91 
» 

» 

| 46 
54 

42 

46 

  
  

” Eggert Briem
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3: V ðl osskrá 
erdlagsskra 

sem gildir fyrir 

Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1905 til jafnlengdar 1906. 
  

  

        
  

      

Í Ppeningum Hundrað á | Alin 

EN . Kr. | Aur.| Kr. | Aur.! Aur. 
Á. Fríður peningur. n 

1.| 1 hndr. 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | | 
oktober til novembermånadarloka, i fard. å | 99 | 80 | 99 | 80 | 83 

2 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í | 
fardögum . . .... 0.0. hver á f12 62 | 735 | 72 | 63 

3. 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti. - | 17 { 20 103 | 20 | 86 
4. 8 tvævetrir - - . - Å 14 | 30 1114 | 40 | 95 
ð. 12 vetursamlir - HR - 9 (92 {119 { 04 | 99 
6. 8 ær geldår . . ...... > - ] 15 | 47 1107 | 76 | 90 
7. 10 — mylkar . .......200—  - 31501 85| »f 71 
8. 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i | 

fardögum . . 000. AN T8 | 10] 78 | 10 | 65 
9. — 1% hryssu, å sama aldri „0. hver á f 68 | 60 | 91 | 47 I 76 

B. UW, smjör og tólg. 

10.{ 1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni. pd. á > 113 81 {60} 75 
11. 120 mislitri ullu, vel þveginni. - » | 48 | BT | 60 | 48 
12, - 120 smjöri, vel verkuðu . . — - > 160 12) > 60 
ið. — 120 tóle, vel bræddri . .. - » | 29 | 34 | 80 | 29 

I] 
C. Tórara af ull. | | 

14.1 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, | 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | | | 

i skreppa 44 prædi . . . . pundið á „Lo > 
15. - 60 pör eingirnissokka . . . . parið á "| oo} » > 
16. - 30 tvíbands gjaldsokka . . - >» f D4 | 16 | 20 | 13 
17. - 180 — sjóvetlinga. . . . .. - » | 209 52 | 20 43 
18. - 20 eingirnispeysur . . . . . hver å „Jol oo jol 
19. 15 tvíbands gjaldpeysur . . — > „15 > 

20. . 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, ålnar breids, | i 
i 1 alin . . Á 101 121 | 20 101 

21. 120 álnir einskeptu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, 
lalin Á > > >} > > 

D. Fiskur. | 

22.) 1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å | 13 | 22 | 79 32 | 66 
23. 6 harðfiski. - - 12 : 12 72 | 12 61 
24. — 6 þyrsklingi, - - 11 | 04 | 66 24 | 55 

25. . 6 ysu, hertri . . . . - > >» fr PE» | >» 
26, — 6 - håkarli, hertum . . — -f 93014! 54 | 84 | 46    



    
    

DY 

Hi peningum Hundrað á Alin 
| B. Lýsi. Kr. Aur,, Kr. ÁAur. Aur. 

21. 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis . . Spottará » 105%, | 
28. - I - hákarlslýsis . 8 - 1 | 79 1 26 | 85 22 
20. 1 selslýsis. si 
30. — 1. — - —— pborskalysist. 8 — - 11421 21130 18 

|] 
F.. Skinnavar:«t. | | 

51.4 1 hndr. 4 fjordungar nautskinis . . 10 pund á | 14 | 41 | 57 { 64 | 48 
52. — 6 - kyrskinns 10 - 12 | 67 4 76 02 1 63 
33. — 6 hrossskinns . . 10 — - {10 08 1 60 48 + 50 
34, — R sauðskinns af tvæ- | | 

vetrum og eldri 10 — …- 7 | 50 1 60 1 > {50 
35 — 12 sauðskinns af vet- | | | 

urgömlum og ám 10 - - D | 81 69 | 72 {58 
36.1 — 6 selskinns . 10 - „lo » » > 
BT. — 240 lambskinn (vorlamba} einlit, . hvert - > | 25 | 60 > { 50 

1 
(f.  Ymislegt. | | 

38.) 1 hndr. 6 pd. af ædardån, vel hreinsudum, pundid å ØD 25 | 55 | 50 | 46 
39. — 40 — óhreinsuðum, - » > » „| > 
40. — 120 - fuglafiðri 10 pund - » > | 
41. — 480 — - fjallagrösum. 10 - 1 0» "io » 
42.) 5 ålnir 1 dagsverk um hevamir . . . .. - 290 > > „58 
45.4 = T lambsfóður . . ....... = 4 .08 » » I 82 

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

Eptir Á. eða í fríðu . . TTT RI 
DB. í alla, smjöri og télg 63 » | 2 
C. í ullætóröru . . 63 20 52 
D. Á fisk 68 28 | T 

lýsi 4 OT 20 
— Fo í skinnaröru í 63 í OR | 35 

En medalverd allra landaura samantalid . 379 
og skipt með 6 synir: | | 

Medalverd allra medalverda 63 28 52 

Skrifstofu Eyjafjardarsyslu og Akureyrar 30. desember 1904. 

Gudl. Gudmundsson. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjermed. 

I stjornarrådi Íslands, dag febrúarmánaðar 1905. 

F. hr. 

Al. Jónsson. 

Eggert Briem, 
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#4 Verðlagsskrá 
sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1905 til jafnlengdar 1906. 
  

  

    

Í peningum ! Hundrað á í Alin 

A. Fríður peningur. „Kr. Au Kr. Aur | Aur, | áa Kr. — | Áur. 

1.| í hndr. í kyn, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | | | 
oktober til novembermånadarloka, i fard. åf 99 | 36 | 99 | 56. 83 

2. — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i | 
fardögum = hver á 1414 | 84 84 ] 71 

D. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti . - | 17 | 28 1103 | 68 | 86 
4. - 8 tvævetrir. . - . - 154 02 1120 | 16 1100 
Ð. - 1? veturgamlir . - . - {10 | 45 ;125 | 40 1104 
6. — 8& ær geldar . . . .- . - |13 (52 108 | 16 | 90 
7. 10 — mylkar .…— . - 9162; 96 | 20 | 80 
8. 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i 

fardögum. 80 38 | 80 158 | 67 
9. 1!/, hryssu. á sama aldri . . . hver å (67 92 | 90 136 {75 

B. UT smjör og tólg. 

10.| 1 hndr. 120 pd. af hvítri uilu, vel þveginni, pundið á > TT | 92 | 40 fj 77 
11. 120 mislitri ullu. vel þveginni - > | 45 | 54 » | 45 

12. - 120 smjöri, vel verkuðu . - >» | 60 72 » | 60 

13. - 120 — tólg, vel bræddti. . - > 125 30 | o þ95 

C. Tórara af ullu. 

14.| 1 hndr. 30 pd. hespugarns. 5 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | 
skreppa HM þræði . . . . pundið á | Þi > 

15. 60 pör eingirnissokka . . . . parið. á „5 ”» | 5 » 
16. - 30 — tvíbands gjaldsokka . - > | 51 | 15 | 30 | 13 
17. 180 — sjóvetlinga . .….….. - >» | 26 , 46 | 80 | 39 
18. - 20 eingirnispeysur  . . . . .. hver - > „I » » 
19. 15 tvíbands-gjaldpeysur . . . . - som » 
20. - 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls. álnar breiðs, | | 

Lalin Á 1 (06 127 | 20 (106 
21. - 120 álnir einskeptu, Í al. til5 kv. breiðrar, | 

l alin . . 00. år > { 86 {103 | 20 | 86 

| 
D. Fiskur. |] 

22.) 1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin å | 12 í 50 í 75 » | 62 
23. — 6 - hardfiski — - ' 60 1 69 | 60 1 58 
24. - 6 - — þyrsklingi — — - 8 | 50 | 51 > | 49 
25. 6 — su, hertri. . . . . - » xfx] | » 
26. 6 — håkarli, hertum . . . -| 9. 2655 56 | 46    
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Í peningum Hundrað á Alin 34 

"Kr. |Aur. Kr. Aur. Áur. 
E. Lýsi. —.0.0.0.0.<.407%7 

ot.| 1 hndr. í tunna (120 pt) hvalslýsis . 8 pottar á ” > så > » 
98. — 1 — —… håkarlslysis 8 — - 1 (71. 2ð  6ð 21 
29. 1 - selslýsis . 8 — - 1158 23 70 20 

30. — 1 — — borskalysis 8 — - 1.447 1.22 06 | 18 

F. Skinnavara. | 

31.| 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund å f15182| 55 | 

32. - 6 kyrskinns . . 10 - {11 {51} 69 | 

33.1 — 6 — hrossskinns . . 10 - 9115 (54; | 

34. — 8 — sauðskinns, af tvæ- | | 
vetrum og eldri . 10 - „| 5180146) | 

35. — 12 — saudskinns, af vet- | | | 
urgömlum og ám 10 — - 4 | 74 56 1 88 | 47 

56. - 6 — selskinns . . . 10 - | 11 | 44 | 68 | 64 | 57 

ST.) — 240 lambskinn (vorlamba, einlit hvert - > |24 57 | 60 | 48 

G. Ymislegt. 

38.| 1 hndr. 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 0173 58 | 38 | 49 

39. — 40 - — óhreinsuðum - > ” > 4 2 

40. — 120 — fuglafiðri . . . . . 10 pund - 6 | 72 | 80 | 64 ; 67 

41. — 480 — fjallagrösum . . . . 10 - ”» ) » #5 

42.| 5 álnir, 1 dagsverk um hevannir 2147 >» > 49 

43. — 1 lambsfóður 4112 > 8?     
Meðalverð af hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum 

landaurum verður: 

  

Eptir A. eða í fríðu . . 1100 | 
— B. é ulla, smjöri og tólg SR 62 | 
— ( — í ullartåvoru FI ET) 

— D. Á fiski 2 
E. 2 | 

F. — á skinmaæört LR 3 

En 1 meðalverð allra landaura samantalið 0... 1981 

og skipt med 6 synir: | | 

Meðalverð allra meðalverða . ......./63153' 53 

Skrifstofu Þingevjarsýslu 14. dag janúarmánaðar 1905. 

Steingrímur Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 15. dag febrúarmánaðar 1905. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

Egge rt Briem.
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Styrkur úr landssjóði. 

13. gr. A. b. 2. 

Með brjefum stjórnarráðsins, dagsettum 22. okt. 1904 og 20. febr. 1905, vor af 
bráðabirgðaruppbót þeirri, er veitt er í 13. gr. A. b. 2 fjárlaganna fyrir 1904 og 1905, veittar 
eptirnefndum prestaköllum þessar npphæðir: 

1. Landprestakalli —. . . . . . . . . kr. 200.00 

2. Barðsprestakalli í Fljótum . . . . . . — 100,00 

3. Staðarprestakalli í Grindavík . . . . . -- 50.00 

t. Lundarprestakalli . . . . . . . . . — 50.00 

5. Kvíabekkjarprestakalli . . . . . „ . — 50.00 

6. Presthólaprestakalli . . . . . . . . — 135.00 

 Sumtals kr. 585.00 

Embættaskipun, veiting og lausn. 

b. Skipun. 

11. febrúar veitti stjórnarráðið sóknarpresti í Stokkseyrarprestakalli Stefáni M. Jóns- 
syni embættið sem sóknarprestur í Auðkúluprestakalli í Húnavatnsprófastsdæmi, 

15. febrúar var cand. juris Sigurður Eggerz settur sýslumaður í Barðastrandarsýslu 
frá 1. marz 1905 að telja. 

Óveitt embætti. 

Laust prestakall. 

Stokkseyrarprestakall (Stokkseyrar og Eyrarbakka sóknir). Mat 2478 kr. 
Prestsekkja uýtur eptirlauna af brauðinu, 181 kr. 58 a. á ári. 
Veitist frá næstu fardögum. 

Augl. 13. febrúar. 

Umsóknarfrestur til 28. marz 1905.



Stjornartidindi B, 3. 63 

Brjef stjornarrådsins ti/ søjslumannsins i Sudurmilasyslu um end- 

urgjald å sveitarstyrk. 

Með brjefi amtmannsins yfir Norður- og Austuramtinu dags. 9. sept. Í. á. 

hefur borizt hingað erindi frá hreppsnefnd Norðfjarðarhrepps dags. 23. júni Í. á., 

þar sem hún áfryjar til stjórnarráðsins úrskurði nefnds amtmanns dags. 21. marz 

s. á. um, að nefndur hreppur skuli endurgjalda Seyðisfjarðarkaupstað sveitarstyrki 

veitta Sigmundi nokkrum Jónssyni á árunum 1901--1903, að upphæð alls 785 kr. 

44 a. Stjórnarráðið hefur síðan leitað frekari upplýsinga bæjarfógetans á Seyðis- 

firði um mál þetta, og eru málavextir, eptir þeim upplýsingum, er nú liggja fyr- 

ir, þessir: 

Hinn 16. ágúst 1901 var kona Sigmundar þessa eptir tilmælum hjeraðs- 

læknisins á Seyðistirði lögð inn á spítala kaupstaðarins eptir ráðstöfun fátækra- 

fulltrúans úr bæjarstjórninni á ábyrgð bæjarsjóðs að því er kostnað af legu hennar 

þar snerti, og lá hún á spítalanum þangað til 7. okt. s. á.; þessa ráðstöfun fá- 

tækrafulltrúa samþykkti svo bæjarstjórnin á fundi sínum 19. ágúst og gerði jafn- 

framt ráð fyrir, að Siemundur mundi borga kostnað þann, er af þessari ráðstöfun 

leiddi, eða að öðrum kosti framfærsluhreppur hans, en í stað þess þá þegar að 

leita upp framfærslusveitina til þess að tilkynna henni þessa ráðstöfun, var beðið 

eptir því, að Sigmundur, sem þegar þetta gjörðist, var fjarverandi á fiskiskipi. 

kæmi heim, og þegar það svo reyndist, að hann gat ekki greitt kostnaðinn við 

spítalalegu konunnar, ákvað bæjarstjórnin á fundi sínum 11. okt. s. á. að krefja 

framfærslusveit Sigmundar um legukostnaðinn sem sveitarstyrk veittan honum. 

Var þá fyrst farið að grennslast eptir, hver væri framfærslusveit hans og þegar 

vissa þótti fengin fyrir því, að hann væri fæddur á Hólum í Norðfjarðarhreppi 

hinn 14. maí 1873 og hefði ekki unnið sjer sveit annarsstaðar, var hreppsnefnd 

tjeðs hrepps 31. desbr. 1901 kratin endurgjalds á styrknum. Kröfu þessari svar- 

aði oddviti hreppsnefndar Norðfjarðarhrepps, sóknarpresturinn í Norðfjarðarpresta- 

kalli, á þá leið, að hann gæti ekki viðurkennt sveitfesti Sigmundar þessa þar í 

hreppi, þar sem kirkjubók prestakallsins bæri eigi með sjer, að nokkur maður 

með því nafni væri fæddur þar eða næstu ár fyrir og eptir. Eptir þetta var af 

bæjarfógetanum á Seyðisfirði tekið próf um æfi Sigmundar, og bar hann þá, að 

hann væri fæddur á fyrnefndum bæ 14. maí 1874 og skýrði meðal annars frá 

heitum foreldra sinna. Þegar oddvita Norðfjarðarhrepps bárust þessi próf, neitar 

haun að nokkur Sigmundur Jónsson sje eptir kirkjubókunum fæddur þar á árun- 

um 1873 og 1874, en loks eptir að sýslumaðurinn í Suðurmúlasyslu hafði lagt 

fyrir hann að gefa vottorð samkvæmt kirkjubókunum um, hvort nokkur maður 

að nafni Sigmundur Jónsson væri fæddur í Norðfjarðarprestakalli á árunum 1870— 

1880, lýsir prestur því yfir, að maður að nafni Sigmundur Jónsson sje fæddur á 

Hólum í Norðfjarðarhreppi 14. maí 1875 og eptir að sýslumaður síðan hafði kraf- 

it og fengið skirnarvottorð manns þessa og því bar saman við framburð Sig- 

27. dag marzmánaðar 1905. 

Reykjavík. — Ísafoldarprentsmiðja 

1905 

35 
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mundar að því er foreldra hans snerti, úrskurðaði nefndur sýslumaður hinn 26. 

mai 1903 margumgetinn Sigmund Jónsson sveitlægan í Norðfjarðarhreppi. 

Meðan stóð á þessum brjefaskriptum um sveitfesti Sigmundar, varð hann 

á árinu 1902 aptur þurfandi styrks og varð bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar 

upp frá þvi og þangað til kona Sigmundar og 2 börn þeirra voru flutt sveitar- 

flutningi til Norðfjarðar í júní 1903 að ala önn fyrir konunni, sem var löngum 

veik þann tíma og tvisvar lögð inn á spítala kaupstaðarins, og koma börnum 
þeirra fyrir og gefa með þeim, og þar að auki að borga útfararkostnað þriðja 

barnsins, sem dó á þessu tímabili; ennfremur borgaði bæjarstjórnin úr bæjarsjóði 

klæðnað handa Sigmundi í janúar 1903 nokkru áður en hann fór til fiskiveiða á 
þilskipi frá Seyðisfirði. Allur kostnaður, sem bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar 

hafði af Sigmundi og fjölskyldu hans á þessum árum hljóp 785 kr. 44 au., og 

heftur hún krafigt, að þessi upphæð væri endurgoldin sjer af Norðfjarðarhreppi. 

Gegn endurgjaldskröfu þessari hefur hreppsnefnd Norðfjarðarhrepps hafið 

ýms mótmæli, að engin aðsjónargjörð hafi fram farið áður en styrkur var veittur, 

að hann hafi verið tilkynntur um seinan, að ýmsir liðir reikningsins sjeu ósann- 

gjarnlega háir og að bæjarstjórnin hafi ekki gætt skyldu sinnar í því að gjöra 

ráðstafanir til- þess, að vinnuarður Sigmundar þann tímann, er hann þáði úr 

bæjarsjóði, gengi eins og átt hefði til fjölskyldu hans. 

Að því er snertir styrkveitinguna til Sigmundar árið 1901 verður endur- 

gjaldskrafa Seyðisfjarðarkaupstaðar á henni ekki talin ólögmæt fyrir þá sök að 

formleg aðsjónargerð liggur ekki fyrir, þar sem læknir hafði krafizt að kona 

Sigmundar væri lögð á spítalann og málsskjölin bera með sjer að sannarleg 

styrksþörf var. En það var skylda bæjarstjórnarinnar að láta eigi dragast að 

leita upp framfærslusveit Sigmundar, til þess að geta tilkynnt henni sem fyrst 

ráðstöfun sína um að taka að sjer ábyrgð á kostnaðinum út af spitalalegu konu 

hans, svo framarlega sem hún ætlaðist til að fá kostnaðinn endurgoldinn af fram- 

færslusveitinni, ef Sigmundur gæti borgað, og þar sem bæjarstjórnin ljet þetta 

dragast svo lengi sem að framan segir, þykir ekki rjett að skylda Norðfjarðar- 

hrepp til að endurgjalda Seyðisfjarðarkaupstað styrk hans til Sigmundar árið 1901, 

fyrir spitalalegu og læknishjálp frá 16. ágúst til T. okt. að upphæð samtals 

14 kr. 64 a. 
Aptur á móti verða mótmæli hreppsnefndarinnar gegn styrkveitingunni 

til Sigmundar eptir að tilkynning um að hann var styrksþurfi á Seyðisfirði hafði 

borizt henni, ekki tekin til greina, bæði vegna þess annars vegar, að bæjarstjórn 

Seyðisfjarðar hefur gjört sennilegt, að ráðstafanir hennar á þessu tímabili hafi 

verið nauðsynlegar og að þær hafi orðið svo dýrar, eins og raun varð á, af því 

þær urðu að vera bráðabirgðaráðstafanir, þar sem búast mátti við, að sveitfesti 

Sigmundar yrði viðkurkennd þá og þegar af Norðfjarðarhreppi og heimsendingar 

krafist, og vegna þess hins vegar, að styrkveitingar Seyðisfjarðarkaupstaðar á 
nefndu tímabili stöfuðu af hinum langa drætti á viðurkenningunni á sveitfesti 

Sigmundar, sem oddviti Norðfjarðarhrepps var eingöngu orsök í, þar sem hann
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ljet sjer, eins og å undan greinir, sidur en svo annt um ad upplysa målid, sem 

þó var skylda hans sem oddvita, bæði gagnvart sínum eigin hreppi og sveitar- 

fjelagi því, sem veitt hafði Sigmundi styrk. 

Á ummæli amtmanns í framannefndum úrskurði hans um móðgandi rit- 

hátt í brjefum oddvita Norðfjarðarhrepps í garð bæjarstjórnar Seyðisfjarðarkaup- 

staðar fellst stjórnarráðið algjörlega. 

Samkvæmt því er að framan segir, úrskurðar stjórnarráðið hjer með, að 

Norðfjarðarhreppi beri að endurgjalda Seyðisfjarðarkaupstað sveitarstyrk veittan 

á árunum 1902 og 1903 Sigmundi Jónssyni með 710 kr. 80 a. 

Þetta er yður, herra sýslumaður, til vitundar gefið til leiðbeiningar og 

frekari birtingar, og eruð þér um leið beðinn að sjá um, að upphæð þessi verði 

sem fyrst greidd Seyðisfjarðarkaupstað. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Húnavatnssýslu um sveit- 

festi þurfalinga. 
Með brjefi dags. 2. des. f. á. hafið þjer, herra sýslumaður, sent hingað 

erindi frá hreppsnefnd Engihlíðarhrepps, dags. 29. nóv. s. á., þar sem hún áfrýjar 

til stjórnarráðsins úrskurði amtmannsins yfir Norður- og Austuramtinu dags. 29. 

júli f. á. að því leyti sem hann ákveður, að Magdalena nokkur Sveinsdóttir skuli 

teljast sveitlæg í tjeðum hreppi. 

Mál þetta er risið út af því, að Magdalena þessi veiktist vorið 1901 og 

var þá tekin til umönnunar af hreppsnefndinni í Þverárhreppi, og er sannað, að 

Magdalena er fædd 23. des. 1883 á býli einu í landskika, sem jörðin Holtastaðir 

í Engihlíðarhreppi á fyrir vestan ána Blöndu, og er hvorttveggja, landskikinn og 

býlið, nefnt Holtastaðareitur; ennfremur er það sannað, að Magdalena hefur ekki 

unnið sjer neinsstaðar sveit. Ágreiningurinn veltur á því, hvort Holtastaðareitur er 

í Engihlíðarhreppi eða Svínavatnshreppi. Amtmaður hefur úrskurðað, að með því 
að viðurkennt sje, að Holtastaðareitur hafi frá ómuna tíð verið talinn heimaland 

Holtastaða og því hljóti að hafa verið talinn með Holtastöðum, sem samkvæmt 
nýrri jarðabók fyrir Ísland, staðfestri með tifskipun 1. apríl 1861, eru allir taldir 

í Engihlíðarhreppi, þá beri að telja Holtastaðareit eins og annað heimaland 
Holtastaða í Engihlíðarhreppi og Magdalenu Sveinsdóttur því sveitlæga þar í hreppi. 

Það verður nú að álita, að það gjöri hvorki til nje frá í þessu máli, hvort 

hinn umræddi landskiki telst til heimalands Holtastaða eða ekki, og hvort hann 

sje talinn með í hundraðatali jarðar þessarar í nefndri jarðabók eða eigi; en þar 

sem það hins vegar er víst, að áin Blanda að öðru leyti hefur greint og greinir 

Engihlíðarhrepp og Svínavatnshrepp, verður að sanna það, að áin sje ekki hreppa- 

mót eins á því svæði, þar sem Holtastaðareitur liggur, eins og annarsstaðar, en 

það hefur ekki tekizt í þessu máli að fá neinar sannanir fyrir því. Þvert á móti 
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ber brjef sýslumannsins í Múnavatnssvslu til hreppstjórans í Svínavatnshreppi 

dags. 16. febr. 1866, sem er í brjefabók sýslunnar í Landsskjalasafninu, vott um 

það, að það hefur þá verið álit þeirra beggja, sýslumanns og hreppstjóra og al- 

mennings, að Holtastaðareitur væri í Svínavatnshreppi. En brjef þetta er svar 

sýslumanns upp á umkvörtun hreppstjórans út af því, að Moltastaðabóndinn gjaldi 

engan hluta tíundar sinnar til sveitarsjóðs Svínavatnshrepps, þótt hann árlega 

framfleyti mörgu fje í Holtastaðareit innan takmarka Svinavatnshrepps.  Enn- 

fremur er það upplýst í málinu, að sveitarbæknr Svínavatnshrepps bera það 

með sjer, að kona nokkur, er bjó í Holtastaðareit, hefur á árunum 1878—1890 

greitt útsvar til Svínavatnshrepps. 

Samkvæmt framanskráðu úrskurðar stjórnarráðið því hjer með, að nefnd 

Magdalena Sveinsdóttir skuli talin sveitlæg í Svínavatnshreppi. 

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

fyrir hlutaðeigandi hreppsnefndum. 

Brjef stjórnarráðsins til bæjarfógetans á Akureyri um kæru útaf 
kosningu til bæjarstjórnar í nefndum kaupstað. 

Með brjefi, dags 26. f. m., undirrituðu af yður, herra bæjarfógeti, og hin- 

um öðrum tveim kjörstjórum við bæjarstjórnarkosning þá, er fram fór á Akureyri 

4. f. m., hefur borizt hingað erindi frá 8 kjósendum í nefndum kaupstað, þar sem 

þeir áfrýja til stjórnarráðsins úrskurðum bæjarstjórnarinnar 10. og 12. f. m. um 

að tjeð kosning skuli talin gild, og fara fram á að stjórnarráðið felli úrskurði 

þessa og kosninguna úr gildi. Brjefinu fylgdi einnig umsögn bæjarstjórnarinnar 

um málið. 

Kosning þessi fór fram eptir 3 listum, A, B og C, og er það til foráttu 

fundið, að á B-listanum hafi eigi verið tilgreind heimili fulltrúaefna, á A-listanum 

/antað heimili fulltrúaefna og meðmælenda og á C-listanum vantað heimili full- 

trúaefna og heimili og stöðu meðmælenda. Kærendurnir telja þetta svofellda 

galla á listanum, að kjörstjórnin hafi samkvæmt 2. gr. laga nr. 39, 10. nóv. 1903 

um leynilegar kosningar og hlutfallskosningar til bæjarstjórna í kaupstöðum 

brostið heimild til að taka lista þessa gílda og láta kosning fara fram eptir þeim. 

Þótt heimili og staða fulltrúaefna væri eigi tilgreind á listunum verður 

að álíta, að kjörstjórninni hafi verið fullkomlega heimilt samkvæmt ákvæðum 2. 

gr. 3. hl. nefndra laga að taka listana gilda úr því hún taldi engan efa á því, 
hver fulltrúaefnin væru og áleit eigi hægt að villast á þeim og öðrum kjörgengum 

mönnum, enda er það eigi vefengt, að hún hafi borið rjett kennsl á mennina. 

Það verður einnig að álíta, að kjörstjórninni hafi eigi borið til þess nein skylda 

samkvæmt nefndum lögum að vísa á bug A-listanum, þótt heimili meðmælenda 

væri eigi tiltekið nánar en gjört er með dagsetningunni á Akureyri, nje heldur
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C-listanum, þótt staða meðmælenda væri ekki tilgreind og heimilið eigi nánar en 28. febr. 

á A-listanum. Ákvæðin í 1. hl. 2. er. nefndra laga um að þetta tvennt skuli 

greint við nöfn meðmælenda, verða sem sje ekki skoðuð sem ófrávíkjanlegt skil- 

yrði fyrir gildi listanna, því þá væru þau eigi í samræmi við ákvæðin um ein- 

kenning fulltrúaefnanna í 3. LI. greinarinnar, enda liggur beint við að skilja þau 

svo, að þar með sje gefin föst regla um það, hvað kjörstjórn geti heimtað til þess, 

að ganga úr skugga um, hverjir meðmælendurnir sjeu, svo að ekki verði villst 

á þeim og öðrum kjósendum. Viti kjörstjórnin full deili á meðmælendunum eða 

svo mörgum af þeim. sem eptir légunum þarf til þess að listi verði tekinn til 

greina, og þekki hún með vissu, að þeir fullnægja skilvrðum um kosningarjett 

án þess að hún þurfi á tjeðum upplýsingum að halda, virðist engin sennileg 

ástæða geta verið til þess að hún neiti að hafa hin framboðnu fulltrúaefni í kjöri. 

Til slíks mundi þurfa skýlaust ákvæði um ógildi lista fyrir formgalla á líkan 

hátt og ákveðið er í 8 gr. laganna um ógildi kjörseðla, en það er eigi í lögunum. 

Þvert á móti er ákveðið, að ef kjörstjóra þykir ástæða til að álita lista ógildan, 

skuli það gjört með sjerstökum úrskurði fyrir kjörfund, og koma ástæður og at- 

vik þannig undir mat hennar í hverju einstöku tilfelli. 

Samkvæmt framanskráðu verður að álita, að formgallar þeir, sem voru á 

listunum, geti ekki haft nein áhrif á gildi kosningarinnar, og er því hjermeð 

ákveðið, að úrskurðir bæjarstjórnar Akureyrar 10. og 12. f. m. um að bæjar- 

stjórnarkosningin 4. s. m. skuli gild, skuli óraskaðir standa. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og birtingar 

fyrir bæjarstjórninni. 

Brjef stjórnarráðsins #6 allra sýslumanna og bæjarfógetans í Reykja- 

vík um að tilkynna lát Færeyinga, sem andast hjer á landi. 

Færeysk yfirvöld hafa borið sig upp undan því við stjórnarráðið, að það 

beri eigi allsjaldan við, að menn frá Færeyjum andist hér á landi, án þess að 

þarum sje send nokkur skýrsla til Færevja. 

Utaf þessu skal stjórnarráðið hjermeð brýna fyrir yður, herra sýslumaður 

(bæjarfógeti), að tilkynna það jafnan sórenskrifaranum á Færeyjum sem skipta- 

ráðanda þar, þá er Færeyingar andast í lögsagnarumdæmi yðar, eins þótt hann 

láti þar engar eigur eptir sig. 

Brjef stjórnarráðsins fil sýslumannsins í Snæfellsness- og Hnappadals- 
sýslu um endurgjald á veittum sveitarstyrk. 

2 Með brjefi dags. 3. janúar þ. á. hafið þjer, herra sýslumaður, sent hingað 

erindi frá hreppsnefndinni í Miklaholtshreppi í sýslu vðar, þar sem hún áfrýjar 
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til stjórnarráðsins úrskurði amtmannsins yfir Suður- og Vesturamtinu dags. 24. 
febr, f. á. um, að tjeður hreppur skuli endurgjalda Barðastrandarhreppi í Barða- 

strandarsýslu sveitarstyrk veittan stúlkunni Halldóru Stefaníu Guðmundsdóttur á 

árunum 1901 og 1902, að upphæð 243 kr. 4 a. 

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

ingar fyrir hreppsnefndinni í Miklaholtshreppi, að þarsem eigi þykir ástæða til að 

vefengja yfirlýsingar þær, er fyrir liggja í málinu um að geðveiki nefndrar stúlku 

hafi verið þannig háttað, að meðlög Barðastrandarhrepps með henni megi teljast 

hætfileg eptir málavöxtum, skal úrskurður amtmannsins óhaggaður standa. 

Urskurður amtmanns. 

Sýslumaðurinn í Barðastrandasýslu hefur í brjefi, dags. 30. desbr. Í. á., 
lagt undir úrskurð amtsins ágreining milli yðar, velborni herra sýslumaðnr, og 
sin útaf kröfu Barðastrandarhrepps á hendur Miklaholtshreppi til endurgjalds á 
framlagi með vitskertri stúlku, Halldóru Stefaníu Guðmundsdóttur frá 9. júlí 1901 
til 20. maí 1902, að upphæð 243 kr. 4 a., og er mál þetta hjermeð úrskurðað á 
þessa leið. 

Fyrnefnd Halldóra Stefania Guðmundsdóttir, sem eptir nokkurt þref þar 
að lútandi er viðurkennd sveitlæg í fæðingarhreppi sínum Miklaholtshreppi, var 
sögð til sveitar á sumrinu 1901 af þáverandi húsbónda sinum Jósias Fr. Bjarna- 
syni í Haga í Barðastrandarhreppi, vegna stórkostlegrar fötlunar á geðsmunum 
hennar, eins og komizt er orði, og tekin til sveitarframfærslu í nefndum hreppi. 
Hreppsnefndin í Miklaholtshreppi hefur af ýmsum ástæðum, sem þjer þó eigi að 
öllu leyti hafið getað fallizt á, neitað að borg za alla upphæðina, sem eptir hinum 
framkomnu reikningum nemur eins og sagt er 243 kr. 4 a., en eptir því sem st 
er frá í fyrnefndu brjefi sýslumannsins í Barðastrandarsýslu, dags. 30. desbr. f 
hefur krafan upphaflega verið 253 kr.4 a., sem 10 kr. hafi verið greiddar upp Í, án 
þess að það sjáist, í hverju það framlag hafi verið fólgið, þrátt fyrir tilvísun 
sýslumannsins í Barðastrandarsýslu Í brjefi, dags. 20. septbr. 1. á, til brjefs hans 

til yðar, dags. 31. jan. f. á. Jeg hef samt eigi fundið ástæðu til að tefja þetta 
mál, sem þegar hefur orðið fyrir ótilhlýðilegum drætti, með að leita upplýsinga 
hjer um. Líkast til eru þessar 10 kr. kostnaður útaf burthlaupi Halldóru frá 
Brjánslæk útí Bíldudal 21. oktbr. 1903. Mótbárurnar á móti kröfu Barðastrandar- 
hrepps eru aðallega byggðar á fyrirmælum tilskipunar um vinnuhjú á Íslandi, 
26. jan. 1866, 23. og 26. gr., og hefur hreppsnefndin í Miklaholtshreppi haldið 
því fram, að fæðispeninga fyrir stúlkuna sje ranglega krafizt og að hún hafi unnið 
fyrir nokkru kaupi fram að 9. júlí 1901, er hún var tekin til sveitarframfærslu, 
en þjer hafið álitið, að fæðispeningar fyrir Halldóru frá 9. júlí 1901 til 6. april 
1902, og jafnvel einnig frá 6. april 1902 til 20. mai 1902, sjeu eigi rjettilega 
taldar í reikningnum, og sjerstaklega tekið það fram, að meðgjöfin með Halldóru 
virðist óvanalega eða jafnvel ósanngjarnlega há að nokkru leyti eða á sumum 
þeim stöðum þar sem henni var komið fyrir. 

Þótt svo sje, að hinar tilvitnuðu greinir um vinnuhjú á Íslandi eigi við 
um vinnufólk, sem verður brjálað í vistarverunni, þá getur eigi verið spursmál 
um, að draga frá kröfu hreppsnefndarinnar í Barðastrandarhreppi fæðispeninga
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frá 9. júlí 1901, er Halldóra var tekin til sveitar, til 6. april 1902, er þjer álitið, 
að vist hennar hjá Jósías Fr. Bjarnasyni á Haga hafi verið á enda, því að stúlkan 
var tekin frá heimili hans 9. júlí 1901, og frá þeim tíma má telja að hún hafi 
notið sjerstaklegrar aðhjúkrunar, en enginn húsbóndi gæti skyldast til að borg: 
fæðispeninga með hjúi sínu veiku, sem yrði tekið úr heimili hans til sjerstak- 
legrar hjúkrunar og aðgæzlu annarsstaðar. Þar sem þjer getið þess, að þess hafi 
eigi verið gætt, sem fyrirmælt sje í 26. gr. fyrnefndrar tilskipunar, að því leyti, 
sem húsbóndi Halldóru hafi eigi beðið hreppsnefndina, að endurgjalda þann kostnað, 
sem leiddi af sjerstaklegri aðhjúkrun, þá hefur þetta vitanlega legið í beiðni hans 
um, áð Halldóra yrði tekin til sveitarframfærslu. Yfirleitt Hegja þar að auki alls 
eigi greinilegar upplýsingar fyrir um vistarráð Halldóru hjá Jósías Fr. Bjarna- 
syni, sem er dáinn; sjerstaklega er óvissa um skildagann, sem átti að vera ein- 
hverntíma á einmánuði og sem miðaður hefur verið við 6. april, og um kaup 
Halldóru *er ekkert upplýst. Þar sem þjer einnig álitið, að draga eigi frá kröf- 
unni fæðispeninga eða matarverð fyrir tímann frá 6. april 1902 til 20. maí 
1902 vegna þess að Halldóra, eptir staðhæfingu hreppsnefndarinnar í Miklaholts- 
hreppi, hafi þá verið heilbrigð og unnið fyrir fæði, þá lHegur alls eigi fyrir nein 
sönnun fyrir því; hún hefur þann tíma verið á vegum sveitarinnar, enda eru litil 
líkindi til þess að hún hafi verið vinnufær uppúr langvinnri brjálsemi, en Mikla- 
holtshreppur hefði að líkindum komizt hjá að greiða þessa upphæð, hefði nefndin 
þar eigi dregið málið um skör fram. 

Jeg get heldur eigi álitið, að meðgjöfin með Halldóru hafi verið of há, og 
að ástæða sje til þess að færa hana niður, en eptir því, sem ástandi hennar er 
lýst í bréfi hreppsnefndaroddvitans í Barðastrandarhreppi, sjera Bjarna prófasts 
Símonarsonar á Brjánslæk, dags. 27. febr. 1902, hlýtur hún á stundum að hafa 
verið mjög erfiður ómagi, enda segir sýslumaður um hana, að hún hafi verið 
trylltur og æðisgenginn vitfirringur; að því leyti er snertir það atriði, að læknir 
hafi eigi verið sóttur til hennar, heldur aðeins álits læknis verið leitað um hana, 
þá verð jeg að álíta, að hjer var enginn efi fyrir höndum um Þrjálsemi stúlk- 
unnar, sem hverjum manni var augljós og það hefði verið alveg þýðingarlaust 
að láta lækni sjá hana, en engin tök voru á því að hafa hana undir stöðugu 
eptirliti læknis. 

Jeg verð þannig að álita, að framlag Barðastrandarhrepps með stúlkunni 
Halldóru Stefaníu Guðmundsdóttur sje löglegur og hæfilega veittur fátækrastyrkur, 
og er hjermeð ákveðið, að Miklaholtshreppur skuli endurgjalda fyrnefndum hreppi 
243 kr. 4 aura. 

Jafnframt því þjenustusamlega að tjá yður þetta, yður til leiðbeiningar og 
birtingar fyrir hreppsnefndinni í Miklaholtshreppi, skal jeg mælast til þess, að 
þjer vilduð annast um, að hún greiði sem fyrst nefnda upphæð. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Snæfellsness- og Hnappa- 

dalssýslu um endurgjald á veittum sveitarstyrk. 

Sýslumaðurinn í Dalasýslu hefur skotið til stjórnarráðsins ágreiningi milli 

yðar, herra sýslumaður, og hans um kröfu Haukadalshrepps á hendur Neshreppi 
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innan Ennis til endurgjalds å fåtækrastyrk, að upphæð 128 kr., er hinn fyrnefndi 

hreppur veitti Bergsveini nokkrum Sveinssvni fardagaárið 1901--1909, og er svo- 

látandi úrskurður lagður á mál þetta. 

Bergsveinn Sveinsson var vinnumaður á Hömrum í Haukadalshreppi árið 

1900—-1901. Eptir krossmessn 1901 stóð hann uppi vegalaus og þrotinn að heilsu. 

Fór hann þá til Ólafsvíkur til hreppsnefndarinnar í Neshreppi innan Ennis, sem 

talinn var framfærsluhreppur hans, og leitaði þar ásjár, en hreppsnefnd þessi 

kannaðist eigi við sveitfesti hans af þeirri ástæðu, að eigi væri sannað að hann 

væri fæddur þar í hreppi. Bergsveinn fór þá aftur vestur í Haukadalshrepp og 

tók hreppsnefndin þar hann á sveitarframfæri um mánaðamótin maí og júní 1901. 

Hinn 9. sept. s. á. hjelt sýslumaðurinn í Dalasýslu rjettarpróf yfir Bergsveini um 

ætiferil hans og sendi síðan eptirrit af því til v)ar áleiðis til Neshröpps innan 

Ennis með fyrirspurn um, hvort hreppur þessi nú eigi vildi viðurkenna sveitfesti 

Bergsveins. Hreppsnefndin neitaði sem áður, en þegar henni síðar barst vottorð 

af landsskjalasafninu úr kirkjubókum Nesþinga um að Bergsveinn væri skirðnr í 

Ólafsvík, kannaðist nefndin við, að hann ætti þar sveit: barst sú viðurkenning 

hreppsnefndinni í Haukadalshreppi í desembermánuði 1902 og 1. febr. 1903 sendi 

nefndin sýslumanni Dalasýslu reikning yfir kostnaðinn við Bergsvein frá fardög- 

um 1901. Var hann svo 24. maí 1903 fluttur á sveit sína. Krafa Haukadals- 

hrepps á hendur Neshreppi innan Ennis er samtals að upphæð 248 kr. Neshreppur 

hefur með öllu neitað að greiða hana, en þjer hafið með sjerstöku tilliti til þess 

að þjer í brjefi, dags. 30. júní 1902, tilkynntuð Neshreppi að Bergsveinn væri á 

fátækraframfæri í Haukadalshreppi, verið sammála sýslumanninum í Dalasýslu 

um það, að Neshreppi beri að greiða tjeða uppbæð að frádregnum 128 kr., sem 

er upphæð meðlagsins með Bergsveini fardagaárið 1900--1901, því þenna hluta 

styrksins álitið þjer að Haukadalshreppur geti ekki átt heimtingu á að lá endur- 

svoldinn vegna þess að veiting hans hafði eigi verið tilkynnt í tíma. Sýslumað- 

urinn í Dalasýslu hefur aptur á mót haldið því fram, að Haukadalshreppi hafi 

eigi verið skylt að tilkynna styrkveitinguna fyr en vissa væri fengin um það, 

hvar framfærslusveit Bergsveins væri. 

Með því nú að eigi sjest af skjölum málsins, að Neshreppi hafi verið til- 

kynnt, að Bergsveinn væri kominn á sveitarframfæri, um leið og spurst var fyrir 

um sveitfesti hans og engin heimild er til að bíða með tilkynningar á sveitarstyrk, 

þótt ekki sje útgert um sveitfesti styrkþega, verður stjórnarráðið að vera yður 

samdóma um, að hinn umræddi styrkur til Bergsveins fardagaárið 1901--1902, 

að upphæð 128 kr, hafi verið of seint tilkynntur framfærslusveitinni Neshreppi 

innan Ennis og skal tjeður hreppur þvi eigi skyldur að endurgreiða Haukadals- 

hreppi þennan hluta styrksins. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til frekari birtingar fyrir hrepps- 

nefndinni í Neshreppi innan Ennis og skal um leið skorað á yður. að sjá um, að 

tjeð hreppsnefnd greiði hinn hluta framlagsins, 120 kr., án dráttar.



Ti 

Brjef stjórnarráðsins til allra sýslumanna og bæjarfógeta um rann- 

sókn á afbrotum botnvörpuskipa. 
Til þess að reynt geti orðið, ef svo ber undir, að koma fram ábyrgð út 

af brotum gegn fyrirmælum laganna um botnvörpuveiðar í landhelgi, þótt eigi 

náist þegar í hina seku, er nauðsynlegt, að öllu því, sem menn verða vísari við. 

víkjandi slíkum ólöglegum veiðum, sje sem fyrst slegið föstu með formlegri 

rjettarrannsókn. Stjórnarráðið skal því hjer með leggja fyrir yður, herra sýslu. 

maður, að ganga ríkt eptir því, að hreppstjórar í sjáfarsveitum hafi vakandi 

auga á slíkum brotum, safni öllum áreiðanlegum upplýsingum um stund og stað 

brota, nöfn og númer skipa, sem brot drýgja, og tilkynna yður það jafnóðum. 

Ber yður svo að halda rjettarrannsókn viðvíkjandi öllum þeim brotum, er þjer 

fáið vitneskju um, og skýrslur má fá um í lögsagnarumdæmi yðar og senda 

hingað útskript úr þingbókinni að rannsókn lokinni. Ber að yfirheyra sjónar- 

votta, sem til eru, og fá sem ákveðnasta skýrslu um staðinn, sem brotið er 

framið á, með nákvæmum miðum. Eiðfesta skal og vitnin, að tilkvöddum svara- 

manni fyrir hina kærðu samkvæmt tilskipun 138. október 1819 og yfir höfuð búa 

allt sem bezt úr garði, til þess að málshöfðun geti orðið byggð á rannsókninni, 

hvenær sem nást kynni til hins seka. Ef þjer náið til strandgæluskipsins 

danska, ber yður að snúa yður til foringja þess og biðja hann um mæling á 

brotstaðnum eptir miðum þeim, sem vitnin hafa tilgreint, og er þá rjettast að 

vottarnir, sem um staðinn hafa borið, fari með skipinu til staðarins, ef hægt er. 

Brjef stjórnarráðsins #il sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu um flutn- 

ing þingstaðar. 
Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í brjefi, dagsettu 28. f. m., 

og beiðni hreppsnefndarinnar í Öngulstaðahreppi, veitir stjórnarráðið hjer með 

samþykki sitt til þess, að þingstaður umgetins hrepps sje fluttur frá Öngulstöðum 

að Þverá, með því skilyrði, að hreppsnefndin annist um að til verði hæfilegt 

hús til þinghalda á hinum nýja þingstað. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið yður til leiðbeiningar og til 

frekari birtingar. 

1905 

41 
13. marz 

42 
21. marz
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yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Jóns Sigurðssonar 1. jan. til 31. desbr. 

73 

Reikningur 

Eign frá Í. á.: 

a. Fasteignir 
b. Veðskuldabrjef. 

c. Innstæða í sparisjóði 

d. Í peningum . 

Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum. 

b.  < sparisjóðsfje. 

Jarðaafgjöld: 

a. Landskuldir &/, 04: 

11951/, meðal al. á 0.50 

b. Leigur á Mikaelsmessu 1904: 

415 meðal al. á 0.50 

c. Lóðargjald 

Endurborgað lán . 

Til jafnaðar við gjaldlið 5 

Veittur styrkur á árinu 

Vextir og afborgun af láni 

Umboðslaun at jarðarafgjöldum. 

Ymisleg gjöld *. 

Lán veitt á árinu. 

Eign sjóðsins 31. desbr. 1904: 

a. Fasteignir 

b. Veðskuldabrjef . 

c. Sparisjóðsinnstæða 

d. Peningar. 

Til jafnaðar við tekjulið 4 

Skrifstofu Evjafjarðarsýslu 31. 

Guðl. Guðmundsson, 

Tekjur: 

Gjöld: 

kr. 

kr. 

Jónas Jónasson, 

12490 00 

26850 46 

888 68 
1039 02 

  

Samtals kr. 

12490 00 

27350 46 

2196 95 
4 00 

  

Samtals kr. 

desbr. 1904. 

kr. 

kr. 

1904. 

41268 16 

1081 04 

810 25 
1450 00 

1950 00 

46559 45 

950 00 

32 00 

135 04 

1 00 

1950 00 

42041 41 
1450 00 

46559 45 

1905 

44
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Reikningur 
vfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Pjeturs svslumanns Þorsteinssonar árið 1904. 

Tekjur: 
1. Sjóður frá f. á.: 

a. Í veðskuldabrjéfum . . . . . . . . . „ kr. 1550 00 

  

b. Í sparisjóði Norðuramtsins. . . . . . . . — 1463 23 kr. 3013 23 

2. Vextir: i 
a. Af vedskuldabrjefum  . ........ kr. 62 00 

b. > innstædu i sparisjodi 3/, 704 . . 0... 0 — 31 359 „99 39 

3. Afborgun á veðláni . .. BER — 100 00 

4. Tekið úr sparisjóði Not ðuramtsins RN — 105 00 

5. Til jafnaðar við gjaldalið 2 2. eee eee e — 150 00 

Samtals kr. 3467 62 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur tveim bændum í Vallasókn . . . . . . . . kr. 113 00 

2. Lagt í sparisjóð . . eee er. 150 00 

3. Til jafnaðar við tekjulið * 0. 100 00 

4. Til jafnaðar við tekjulið 4 eee eee es, rr 105 00 

5. Til amtmanns P. Briem skuld frå f. å.. . — 4 00 

6. Í sjóði 31. desember 1904: 

a. Í veðskuldabrjefum. . . . . . 2. 2... . kr. 1490 00 

b. Í sparisjóði Norðuramtsins . . . .... . — 1345 62 — 2995 

Samtals kr. 3467 

Skrifstofa Súður-Múlasýslu. Eskifirdi, 12. januar 1905. 

A. V. Tulinius. 

Reikningur 
yfir tekjur og útgjöld Ræktunarsjóðs Íslands 1904. 

Tekjur: 
1. Höfuðstóll 31. desbr. 1903 

4.0/, þjóðjarðasölulán . . . . . . . . . . kr. 50855 94 

— &nnur lån . . . — 39796 99 

BI, Of, tóvjelalán . ......0.0. — 12805 76 
39%, lån til hreppå . ......... — 29730 00 

» > os bænda. „ . — — 11450 00 

Flyt: kr. 144658 69 

62 

62
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Fluttar: kr. 144658 69 

Í viðskiptabók við landsbanka . . . . . . — 13263 74 

Ogoldnir vextir af þjóðjarðasöluláni . . . . — 44 76 

Vextir åfallnir 1904: 

49/, pjodjardasålulån . . . ....0…. . kr. 2032 32 

kr. 157967 19 

> önnur lán . . 2 2 0. 1591 88 

31/, %/, lån til tovjela. . . . ....0. 0. — 448 20 

30/, jarðabótalán til hreppå . . . ...…. — 894 09 

» » til bænda . . ... — 343 50 

Sparisjóðsvextir. 2. 2249 5732 48 
  

Afborgun låna: 

49/, bjodjardasålulån . . . ..... 0... kr. 1941 39 

»… Onnur lån . . . 0 00. 1512 52 

31/,9%/, tovjelalån 2... 0.7 548 56 
39%, lån til hreppå . .......0. — 2279 34 

» > til bændåa. . . . 2 0 0 eee rr » » 

Lán færð til jafnaðar útgjöldum 1. 

Samtal 

Útgjöld: 
Lán til járðabóta A 

Verðlaun FER 

Eyðublöð, ritföng 10 kr., burðareyrir 0.80 . . kr. 10 80 

oftaldar eptirstådvar vaxta 1903, 44,76istad 42,953 — 1 81 
  

Til jafnadar tekjulid 3 færast . 

Höfuðstóll 31. desbr. 1904: 

4.0/, þjóðjarðasölulán . . . . . . .. . . kr. 48914 55 

> önnur lán . . . 2 00 eee, 38284 47 

31/1, Of, tóvjelalán . . . — 12257 20 

39%, lån til hreppå . ....... — 27470 66 

> > til bænda. . . . . 2... 20. — 19010 00 
Í viðskiptabók við landsbanka . . . . . . — 13409 11 

Ógoldnir vextir af þjóðjarðasöluláni . . . . — 41 07 

Samtal 

Reykjavík, 8. marg 1905. 

A, Thorsteinsson, 

— 6281 81 
— 1660 00 

s kr. 177541 48 

kr. 7560 00 

— 4300 00 

— 12 61 

— 6281 81 

— 159387 06 

s kr. 177541 48 

1905 
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands fyrir árið 1904. 

Tekjur: 
Sjóður við árslok 1903: 

a. Veðskuldabrjef kr. 294811 32 
b. Lán til prestakalla . — 4805 00 

c. Skuldabrjet Reykjavíkur — 600 00 

d. Vextir fyrir 1903, ógreiddir. 

e. Innstæða í Landsbankanum . 

f. Í sjóði hjá fjehirði 
Jætt við innstæðu vaxtaeigenda: 

a. TInnlög á árinu 

- 382 62 
„ — 1960 30 

. — 1854 01 kr. 303913 45 

kr. 7451 07 

b. Vextir fyrir 1904, lagðir við höfuðstól Ko. mm 6710 76 — 14161 83 

Vextir af utlånum 1904 — 14186 95 

Borgun fyrir vidskiptabækur o. fl. . RE mm 23 00 
Vextir fyrir 1904, er bíða útborgunar . . ....... — 4813 98 

Höfuðstóll, er bíður útborgunar. — 536 29 

Innborguð lán — 15172 00 

Móti gjaldlið 5 — 28750 00 

Samtals kr. 381557 50 

Gjöd: 
Vextir vaxtaeigenda fyrir 1904: 

a. Ársvextir 49/, af höfuðstól kr. 11390 12 
b. Dagvextir 31/,9/, um árið — 134 62 .… 11524 74 

Ymislegur kostnadur . SR eee rr 932 19 
Greiddir vextir, er bidu útborgunar við árslok 1903 0. — 4447 44 

Höfuðstóll a. er beið útborgunar „kr. 3 00 
» b. fallinn til útborgunar å årinu . — 1478 19 —… 1481 19 

Sett á vöxtu — 28750 00 

Móti tekjulið 7. — 15172 00 

Sjóður við árslok 1904: 

a. Veðskuldabrjef. 

b. Lán til prestakalla 

c. Skuldabrjef Reykjavíkur . 

d. Vextir 1904, ógreiddir. 

e. Innstæða í Landsbankanum. 

f. Í sjóði hjá fjehirði 

kr. 308829 32 

— 4365 00 

— 600 00 
— 295 01 

. — 4239 13 

„ — 921 48 — 319249 94 

Samtals kr. 381557 50 
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Yfirlit 

yfir efnahag Söfnunarsjóðs Íslands við árslok 1904. 

Eignir: 
1. Vedskuldabrjef . . kr. 308829 32 

2. Skuldabrjef prestakalla . . . 2... 4365 00 

3. Skuldabr jef Reykjavikur 2 2 20 eee eee eu me 600 00 

Ógreiddir vextir . . FE 295 01 

5. Innstæða Í Landsbankanum BNF re 4239 13 

6. Í sjóði hjá fjöhirði 2 2 2 eee eee rr 921 48 
  

Samtals kr. 319249 94 
Skuldir: 

1. Innstæda vaxtaeigenda: 

a. I Adaldeild. . .. . 0.0... kr. 256087 6? 

Paraf i deild hinnar æfinlegu 

erfingjarentu . . . . . kr. 1871 44 

b. I Utborgunardeild 206 52 

c. > Bústofnsdeild 9418 59 

d. » Ellistyrksdeild . . . . . 2 0 00 2 763 25. — 298975 98 

2. Vextir, er bíða utborgunar . . . .. 0.000 0 002, 1 4815 98 
3. Höfuðstóll, er bíður útborgunar. . . . 0 0 eee ke mm 536 29 

4. Varasjóðúr „2 —… 14923 69 

Samtals kr. 319249 94 

Stjórn Söfnunarsjóðs Islands, Reykjavik, 14. februar 1905. 

Eiríkur Briem. Jón Jensson. Magnús Stephensen. 

Embættaskipun, veiting og lausn. 

a. Lausn. 

21. marz veitti stjórnarráðið Benedikt G. Blöndal dbrm., umboðsmanni Þingeyra- 

klaustursumboðs eptir umsókn hans lausn frá tjeðri sýslan, frá fard. 1905 að telja. 

b. Skipun. 

21. febrúar var settur málaflutningsmaðar við landsyfirrjettinn cand. juris Páll Vídalín 

Bjarnason allramildilegast skipaður sýslumaður í Skagafjarðarsýslu frá 1. maí 1905 að telja. 

25. marz setti stjórnarráðið hjeraðslækni í Berufjarðarhjeraði Ólaf Thorlacius til þess 

fyrst um sinn, frá 1. maí 1905 að telja, að þjóna Hornafjarðarhjeraði ásamt sínu eigin hjeraði. 

Laus embætti: 

a. er konungur veitir. 

Embættið sem sýslumaður í Barðastrandarsýslu. Árslaun 2500 kr. Auglýst laust 

14. marz 1905. Umsóknarfrestur til 10. maí 1905. 

1905 
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Sá, er embættið fær, er skyldur til að setja þá tryugingu, er síðar mun verða kveðið 

á um, fyrir innheimtum þeim, er honum verður trúað fyrir af hálfu þess opinbera. Svo ber 

honum og að hlýðnast ákvæðum þeim, er sett verða um reikningsskil af hans hálfu og greiðsl- 

ur í landssjóð. 
Laus sýslan. 

Sýslanin sem umboðsmaður yfir Þingeyraklaustursamboði er laus og verður veitt frá 

næstkomandi fardögum. Umsóknir um sýslan þessa eiga að vera komnar til stjórnarráðsins 

fyrir 16. maí næstkomandi.



Stjórnartíðindi?B, 4. 19 1905 

Brjef stjórnarráðsins #/ bæjarfógetans i Reykjavik wm landshag- 48 
skýrslur. 28. apríl 

Í brjefi, dagsettu 29. fm, hafið þjer, herra bæjarfógeti, beiðzt skýr- 

ingar á því, hvernig skilja beri orðin: „og aðrir, er vörur kaupa eða vörukaup 

annast frá útlöndum, eða sem selja vörur eða sölu annast til útlanda< Í 5. gr. 

laga 8. nóvbr. 1695 um hagfræðisskýrslur. Hafið þjer tekið fram, að þessi orð 

muni rjett skilin svo, að þau eigi við þá menn, er svipuð störf hala á hendi sem 

þöntunarfjelaga, svo sem þá, er taka að sjer umboð til að 

selja eða kaupa vörur fyrir aðra, þó ekki sje um neinn fjelagsskap að ræða, en 

að þau eigi ekki við það, að einstakir menn panta varning til heimilisþarfa handa 

sjálfum sjer eða því um líkt. 

Útaf þessu skal yður hjermeð tjáð, að stjórnarráðið verður að lita svo á, 

að hin tilvitnuðu orð laganna eigi einnig við það, er einstakir menn panta varn- 

kaupfjelagsstjórar eða 

ing til heimilisþarfa handa sjálfum sjer, og að í þeim felist heimild til að heimta 

skýrslur einnig af prívatmönnum, er hvorki eru kaupmenn nje kaupfjelagsstjórar 

eða þvíumlíkt. Samkvæmt því hafa stöðugt verið heimtaðar skýrslur ekki aðeins 

af hvalveiðamönnum og öðrum slíkum atvinnurekendum um allt það, sem þeir 

hafa flutt út og inn af hverskonar vörum til atvinnureksturs síns og handa fólki 

sínu, heldur hefir einnig opt verið heimtað, að einstök heimili, sem pantað hafa 

vöru sína svo að nokkru nam, gæfu skýrslur um það, og verður stjórnarráðið að 

álíta, að lögreglustjórum beri að heimta slíkar skýrslur af þeim mönnum, sem 

þeim er kunnugt um, að fá vörur frá útlöndum eða flytja þær út, því að aðaltil- 

gangur laganna er að fá sem fullkomnastar upplysingar um inn- og útfluttar vörur. 

Brjef stjórnarráðsins #l sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu um 49 
sveitfesti þurfalines. 4. maí 

Með brjefi yðar, herra sýslumaður, dags. 9. marz þ. á., hefir hingað borizt 

erindi frá hreppsnefndinni í Lýtingsstaðahreppi, þar sem hún áfrýjar til stjórnar- 

ráðsins úrskurði yðar, dags. 26. sept. f. á, að því leyti sem hann ákveður, að 

Sigurlaug nokkur Kristjánsdóttir skuli teljast sveitlæg í tjeðum hreppi. 

Útaf þessu skal yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og frek- 

ari birtingar, að með því að stjórnarráðið telur nefndan úrskurð yðar rjettan, skal 

hann óhaggaður standa. € 

Úrskurður sýslumanns. 

Með Þrjefi yðar, herra hreppsnefndaroddviti, dags. 9. febr. þ. á., hafið þjer 
óskað úrskurðar mins um sveitfesti Sigurlaugar nokkurrar Kristjánsdóttur á Syðra- 
vatni, er lagt hefir verið síðustu árin af Akrahreppi. Eptir að hafa leitað um- 
sagnar hreppsnefndar Lyingsstaðahrepps um mál þetta og tekið lífsferil nefnds 
þurfalings, er það hjermeð úrskurðað á þessa leið: 

Árið 1874 missti Sigurlaug þessi mann sinn og fluttist þá á framfærslu- 
sveit sína Ákrahrepp með tveimur börnum sínum og var annað þeirra þar á sveit- 
inni í 12 ár eða til ársins 1886. Á þessum árum dvaldi þurfalingurinn fyrst í 

6. dag júnimánaðar 1905 

lsafoldarprentsmiðja.
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49 
4. mai 

50 
16. mai 

öl 
18. mai 
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Akrahreppi, en sidan i Lytingsstadahreppi og ef til vill annarsstadar. Vorið 1886 
kvedst Sigurlaug hafa flutzt ad Kimbastédum í Sauðárhreppi og dvalið þar að- 
eins 1 år og flutzt bå aptur í Lýtingsstaðahrepp og dvalið þar þangað til vorið 
1897, að hún fluttist að Valadal í Seiluhreppi. Oddviti Lytingsstaðahrepps hefir 
haldið því fram, að ekki væri að marka framburð þurfalingsins, þar sem hann 
að sumu leyti hafi ekki verið í fullu samræmi við vottorð prestsins á Mælifelli, 
og er það rjett að því er snertir veru Sigurlaugar þar fyrir 1886, en hvað veru 
hennar snertir á árunum 1881— 1897, hafa engar upplýsingar fengizt, er að neinu 
leyti veiki framburð hennar um að hún hafi þá dvalið öll þau ár samfleytt í 
Lyýtingsstaðahreppi og verður því að byggja á framburði þessum, og því að álita 
að hún hafi unnið sjer sveit í Lýtingsstaðahreppi með veru sinni þar, þar sem 
hún á þeim árum engan sveitarstyrk þáði, og þó að hún áður hafi þegið styrk af 
Akrahreppi til uppeldis börnum sínum, þá getur það ekki svipt hana rjetti til að 
vinna sjer sveit annarstaðar eptir að hún var hætt að þurfa styrksins. 

Hvað viðvíkur kröfu yðar um að fá endurgoldnar þær 40 kr. er þegar 
hafa verið lagðar með Sigurlaugu þessari, virðist ekki næg ástæða til að skylda 
Lýtingsstaðahrepp til að greiða þær, þar sem styrkveiting þessi, er byrjaði 1901, 
ekki var tilkynnt framfærslusveitinni fyr en síðastliðinn vetur. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Gullbringu- og Kjósarsýslu 

um hlunnindi handa sparisjóði Hafnarfjarðar. 
Útaf beiðni, er hingað hefir borizt frá forstöðunefnd sparisjóðs Hafnar- 

fjarðar, vill stjórnarráðið hjer með veita nefndum sjóði um 5 ár frá 1. júní næst- 

komandi að telja hlunnindi þau, sem ræðir um í tilskipun 5. jan. 1874 um hlunn- 

indi nokkur fyrir sparisjóði á Íslandi með þeim skilyrðum, að eigi rýrni trygging 
sú, er nú er fyrir því, að sjóðurinn standi í skilum, að ákvæðanna um reiknings- 

skil í lögum sjóðsins verði nákvæmlega gætt, og að forstöðunefnd sjóðsins 

sendi hingað á ári hverju endurrit af ársreikningi sjóðsins í fyrirskipuðu formi. 

Svo ber og að senda hingað skýrslu um hverja þá breyting, sem verða kann á 

lögum sjóðsins. 

Þetta er yður, herra sýslumaður, til vitundar gefið, til leiðbeiningar og 

birtingar fyrir forstöðunefnd sparisjóðsins. 

Brjef stjórnarráðsins #0 sýslumannsins í Norðurmúlasýslu um 

endurgjald á sveitarstyrk. 

Hreppsnefndin í Geithellahreppi í Suðurmúlasýslu hefir áfrýjað til stjórnar- 

ráðsins úrskurði amtmannsins yfir Norður- og Austuramtinu, dags. 4. des. 1903, 

sem skyldar tjeðan hrepp til að endurgjalda Fellahreppi í Norðurmúlasvslu, legu 

og útfararkostnað Guðmundar nokkurs Jónssonar með 89 kr. 76 au. 

Málavextir eru þessir. Árið 1901—-1902 var Guðmundur Jónsson, sem er 

viðurkenndur sveitlægur í Geithellahreppi vinnumaður á Ormarsstöðum í Fella- 

hreppi. Í marsmánuði 1902 fylgdi hann manni dálitið á leið til Seyðisfjarðar, en
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veiktist á leiðinni og lagðist á Hafrafelli í sama hreppi. Þar lá hann þangað til 

hann komst ekki lengra en að Meðalnesi í sama hreppi, lagðist þar og lá þar 

Þangað til hann dó 26. maí s. á. Kostnaðurinn við legu Guðmundar og útför 

varð 165 kr. 20 au. Guðmundur átti dálitlar eigur og voru þær seldar á uppboði 

fyrir 62 kr. 53 a. og upphæðin látin ganga upp í nefndan kostnað, en mismuninn 

102 kr. 67 au. krafðist hreppsnefnd Fellahrepps síðan með brjefi 19. júlí s. á., að 

framfærslusveit Guðmundar, Geithellahreppur, borgaði. Síðan voru dregin frá 

gjöld til prests, svo að krafan verður 89 kr. 76 au. 

Hreppsnefnd Geithellahrepps hefir neitað að greiða nefnda upphæð, því 

hjer væri eigi um löglega veittan sveitarstyrk að ræða, þarsem Guðmundur hafi 

eigi beðið um styrkinn og engin aðsjónargjörð hafi farið fram, enda væri til- 

kynning um styrk þenna allt of seint send. Hreppsnefnd Fellahrepps telur þetta 

hins vegar lögmætan sveitarstyrk, þarsem hún hefði tekið að sjer ábyrgð á legu- 

kostnaðinum, en kveðst hafa dregið tilkynningu um það vegna þess, að eigi hefði 

verið vonlaust um, að Guðmundur, hefði hann brátt komizt til heilsu, borgaði 

sjálfur kostnaðinn, og eptir að hann var dáinn, hefði orðið að gjöra upp búið 

áður en reikningur yrði sendur. 

Amtmaðurinn hefir í úrskurði sínum talið það lagaskyldu Geithellahrepps 

samkvæmt 26. gr. í tilsk. um vinnuhjú á Íslandi 26. jan. 1866 að endurgjalda 

Fellahreppi framangreinda upphæð. En þarsem hvorki þær ástæður, er lagagrein 

þessi gjörir ráð fyrir, nje samkynja ástæður þeim liggja fyrir í þessi máli, getur 

stjórnarráðið eigi talið rjett að beita ákvæðum lagagreinar þessarar hjer. Á hinn 

bóginn hefir hreppsnefnd Fellahrepps eigi komið fram með gildar afsakanir fyrir 

því, að hún, eins og að framan getur, hefir ekki gætt fyrirmæla fyrir lögmætri 

veiting sveitarstyrks, og auk þess hefir hreppsnefndin enga tilkynning sent 

hreppsnefnd framfærslusveitarinnar um þetta mál, fyrr en æði löngu eptir lát 

Guðmundar, þótt það væri skylda hennar, þegar hún tók að sjer ábyrgðina, að 

tilkynna framfærslusveitinni það, svo framarlega sem vænzt var endurgjalds frá 

framfærslusveitinni á þeim kostnaði, er af ábyrgðinni kynni að leiða fyrir sveitar- 

sjóð Fellahrepps. 

Samkvæmt þessu er hjermeð úrskurðað, að Geithellahreppur skuli frí af 

kröfum Fellahrepps í þessu máli. 

Þetta er yður, herra syslumaður, hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar 

og birtingar fyrir hreppsnefnd Fellahrepps. 

Hiskiveiðasamþykkt. 
, 

Syslunefndin í Nordurisafjardarsyslu hefir með lögákveðinni hlutdeild 

bæjarstjórnarinnar í Ísafjarðarkaupstað samkvæmt lögum 14. des. 1877 um ýmis- 

1905 

öl 

14. apríl, en þá var farið á stað með hann þaðan áleiðis til heimilis hans, en 18. mai 

52 
19. maí
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52. leg atridi, er snerta fiskiveidar å opnum skipum og lögum 4. des. 1886 og 20. 
19. maí des. 1901 um breyting á fyrnefndum lögum gjört eptirfylgjandi 

samþykkt 

um breyting á samþykkt 30. júlí 1898 nm ymisleg atriði, er snerta fiskiveiðar 
á opnum skipum í Norðurísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað. 

g atriði, er snerta fiskiveiðar á 
> 

5. gr. Í samþykkt 30. júlí 1898 um ýmis     

X opnum skipum í Norðurísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað er úr gildi felld. 

Samþykkt þessi er hjermeð staðfest til að öðlast gildi 1. júní 1905. 

í stjórnarráði Íslands, 19. maí 1905. 

Í fjarveru ráðherrans. 

KI. Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

53 Auglýsing 
17. maí 

um breyting á erindisbrjefi ráðsmanns holdsveikraspitalans í Laugarnesi, 

dagsettu 10. september 1898. 

Eptir tillögum yfirstjórnar holdsveikraspítalans í Laugarnesi eru gjörðar 

eptirgreindar breytingar á erindisbrjefi ráðsmanns holdsveikraspítalans í Laugar- 

nesi, dagsettu 10. september 1898: 

I. er. 

Í stað 7. gr., sem fellur burtu, kemur ný grein svohljóðandi: 

Hann skal vera á skrifstofu sinni á morgnana frå kl. 91/,—101/,, svo að 

yfirlæknir spítalans og húsmóðirin geti hitt hann, þegar hin daglega húsvitjun er 

afstaðin, til viðtals um pantanir og önnur nauðsynjamál spítalans; skal þá samin 

matskrá næsta dags eptir fyrirmælum læknis, og ber ráðsmanni að afhenda hana, 

undirskrifaða af lækninum, ráðskonunni fyrir míðaptan. Næsta dag afhendir 

ráðskonan ráðsmanni aptur matskrána með nafni sínu á, og fer hún svo til 

gjaldkera. 

Aptan við 9. gr. bætist: 

Ennfremur heldur hann bók, sem yfirstjórnin löggildir, yfir öll þau bús- 

sögn spítalans, sem hann hefir undir sinni hendi sjerstaklega samkvæmt stöðu g g
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sinni. | bók þessa skal hann setja það, sem bætist við. jafnóðum og það kemur 58 > 

og sömuleiðis hitt, sem er lagt niður. 17. mai 

Þetta kunngjörist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands 7. maí 1905. 

Í fjarveru ráðherrans 

KI. Jónsson. 

  

Auglýsing 54 
17. mai 

um vidauka vid erindisbrjef handa rådskonu holdsveikraspitalans i Laugarnesi, 

dagsett 10. september 1898. 

Samkvæmt tillögum yfirstjórnar holdsveikraspítalans í Laugarnesi hefir 
stjórnarráðið samþykkt viðauka við erindisbrjef handa ráðskonu holdsveikraspitalans 
í Laugarnesi, dagsett 10. september 1898, og bætist viðauki þessi aptan við 3. gr. 
erindisbrjefsins. Viðaukinn er þannig: 

Hún heldur bók löggilta af yfirstjórn spítalans, þar sem hún telur öll þau 
búsgögn spítalans, sem henni eru fengin í hendur, og setur það, sem bætist við, 
jafnóðum og það kemur, og sömuleiðis hitt, sem lagt er niður. 

Þetta kunngjörist hjermeð. 

i stjórnarráði Íslands 17 maí 1905. 

I fjarveru ráðherrans. 

Kl. Jónsson. 

Jón Magnússon, 

Hafnarreglugjörð áli 
. apri 

fyrir 

Reykjavíkurkaupstað. 

Stjórnarráð Íslands hefur 1. april 1905 gefið út svofellda hafnarreglngjörð 
fyrir Reykjavíkurkaupstað.
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1. 
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I. Hafnargjald. 

Af öllum skipum (að undanteknum þeim, er síðar getur um), sem mæld eru til 

lestatals, hvort sem þau eru hlaðin vörum, með seglfestu eða eru tóm, skal 

greiða hafnargjald af öllu farmrúminu í hvert sinn, er þau leggjast við akkeri 

fyrir innan eyjar þær, er að höfninni liggja, eptir að þau hafa komið frá Dan- 

mörku eða útlöndum, eða ef um skip ræðir, er fara aðeins milli hafna á Ís- 

landi, þá er þau hið fyrsta sinn á árinu leita inn á höfnina, þannig: 

a. af skipum, sem eru eign búsettra manna í Reykjavík, 3 aura af smálest 

hverri; 

b. af skipum utanbæjarmanna 5 aura af smálest hverri. 

Þá er skip tekur úr landi eða flytur í land vörur eða farþegja, geldur 

það enn fremur 10 aura af hverri smálest, hvort heldur það er innan- eða 

utanbæjar, innan- eða utanríkis eign. 

Hafnargjöldin og önnur gjöld þau, er ræðir um í reglugjörð þessari, 

renna í hafnarsjóð Reykjavíkur. 

Hafni skip sig optar en einu sinni á árinu á Reykjavíkurhöfn, greiðast gjöldin 

eigi að fullu nema hið fyrsta skiptið, en aðeins með 3/4 hin önnur skiptin. 

Af þilbátum, sem eigi eru mældir til lestatals, greiðast hafnargjöld, þá er þeir 

eru hafðir til vöruflutninga. Ef þeir eru eign bæjarmanna, greiðast hafnar- 

gjöld af 4 smálestum, en af 8, ef utanbæjar eru. 

Il Aukagjald. 

Öll utanbæjarskip, sem dregin eru á land á Reykjavíkurfjöru til hreinsunar 

eða aðgjörðar, gjalda fyrir hvern sólarhring, er þau þannig liggja á þurru, 2 

aura af hverri smálest, sem þau eru mæld til, og telst partur úr sólarhring 

sem heill væri. 

Öll skip, sem eptir áðurtöldu eiga að greiða hafnargjald og hafna sig á tíma- 

bilinu fra 14. ágúst til 14. apríl, skulu greiða fyrir vitaljós hafnarinnar ? kr. 

í hvert sinn, er þau leita hafnar á þessu tímabili. 

lll. Undanþágur frá hafnargjaldi. 

Öll herskip og skemmtiskip, hverrar þjóðar sem eru, eru undanþegin hafnargjaldi. 

Öll skip danskra þegna, sem eru að fiskiveiðum við strendur Íslands, eru 

undanþegin hafnargjaldi, ef þau afferma ekki nje ferma annað en það, er 

veiðar þeirra og útbúnað snertir. Svo eru og undanþegin hafnargjaldi skip, 

er leita hafnar vegna sjóskemmda, enda þótt farmur þeirra hafi verið á land 
borinn, ef þau aptur flytja burt allan farminn og ekki annað. 

Fiskiveiðaskip utanríkismanna eru ekki undanþegin hafnargjaldi. 

IV. Um notkun hafnarinnar. 

Fiskiskip og önnur skip, er ferma eigi nje afferma, skulu eptir nánara 

ákvæði hafnarnefndar leggjast svo á höfninni, að þau tálmi eigi ferming nje al- 

ferming verzlunarskipa.
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V. Seglfesta o. fl. 55 
1. april 

Seglfestu má ekki taka í landi bæjarins annarstaðar en þar, er lögreglu- 

stjóri leyfir. Eigi má kasta út seglfestu á höfninni, nje heldur flytja á land 

bæjarins, nema lögreglustjóri leyfi. 

Eigi má kasta út aptur akkerum eða öðrum áhöldum eða leyfum af skip- 

um, sem slætt er upp á höfninni, heldur skal flytja slíka muni í land og afhenda 

lögreglustjóra til löglegrar meðferðar. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. april 1905 og skal endurskoðuð fyrir Í. 

janúar 1916. 

Í stjórnarráði Íslands, 1, apríl 1905. 

H. Hafstein. 

Jón Hermannsson. 

Útd ráttur 36 23. marz 

úr fundargjörð sýslunefndarinnar í Húnavatnssýslu á aðalfundi 13.— 18. marz 1905. 

26. Samkvæmt fyrirmælum amtsins í brjefi dags. 9. marz f. á. ákvað syslunefndin, 

að meðalmeðlag af hálfu barnsfeðra með óskilgetnum börnum í hverjum 

hreppi sýslunnar frá 14 maí 1904 til jafnlengdar 1909 sje hætilegt 40 kr. á ári. 

Rjettan útdrátt staðfestir 

Skrifstofu Húnavatnssýslu 23. marg 1905. 

Gísli Ísleifsson. 

Breyting 57 
- FR SN os , 10. april 
á reglugjörð fyrir Nordurisafjardarsyslu um lækning hunda af bandormum o. fl. 

15. marz 1897. 

1. målsgrein 2. gr. ordist svo: 

Haust hvert í nóvember skal lækning fram fara á öllum 

sýslunni. 

hundum í
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57 IL 

10. april Ur 4. gr. falli orðið >kamala< burt. 

Breyting þessi er samkv. 6. gr. laga nr. 18, 22. maí 1890, gjörð og sam- 
bykt af syslunefnd Norðurísafjarðarsýslu á aðalfundi hennar 3.—5. b. mån. og 
öðlast gildi þegar í stað. 

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu, 10. apríl 1905. 

Wagnús Torfason. 

58 Auglýsing 
26. mai ” 

um staðfesting á reglugjörð um veiði og samveiði í ánum Laxá 

og Bugðu í Kjósarhreppi. 

Svslunefndin í Kjósarsýslu hefir eptir löglegan undirbúning samkvæmt 

lögum 19. febrúar 1886 um friðun á laxi samið eptirfarandi 

reglugjörð 

um veiði og samveiði í ánum Laxá og Bugðu í Kjósarhreppi. 

|. grein. 

Um næstkomandi ó ár, frá 1. júní 1905 að telja, má aðeins viðhafa stanga- 

veiði fyrir lax í ánum Laxá og Bugðu í Kjósarhreppi, en engin net nota á neinn 

hátt. 

2. grein. 

Bjóðist leigendur að veiðinni í báðum ánum til stangaveiði um eitt eða 

eiri ár á þessum tíma, þá skal leigunni skipt á hina einstöku hluta ánna og 

milli hinna einstöku jarða þannig: 

a. Hínni svonefndu samveiði, það er Laxá frá flæðarmáli upp að Laxfossi 
og í þeim fossi sjálfum, ber 55), 

bh. Pollveiðinni, það er frá Laxfossi upp að ármótum Laxár og Bugðu, ber 109/, 

c. Bugðu, það er frá áðurnefndum ármótum upp að Meðalfellsvatni, ber 150 

d. Laxá, það er frá áðurnefndum ármótum fram í Þórufoss, ber 200/,. 

Mili hinna einstöku jarða, sem veiðirjett eiga í hinum áðurtöldu ýmsu hlutum 

ánna, skiptist leigan sem hjer segir: 

a. Áf samveiðinni í Laxá beri Reynivöllum ”/,, Laxårnesi ?/,, 

og Valdastöðum 1/, hluti. 

b. Af Pollveiðinni beri Laxárnesi 3/,, en Valdastöðum 1, hluti. 

c. Eptir Bugðu á þann hátt, að Meðalfellum beri */,, en Káranesjunum !/, og 

Neðra-Hálsi 1/, 

Laxárnesi 1/. hluti.
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d. Eptir Laxá skiptist leigan fyrst í helminga, beri jörðunum að sunnanverðu 

við ána annar hlutinn, en jörðunum að norðanverðu hinn. 

Þeir hlutar skiptast á þessa leið: 

Að sunnanverðu: Jörðunum Káranesi og Káraneskoti sem einni jörð, Með- 

alfelli og Meðalfellskoti sem einni jörð, Hurðarbaki og Þorláksstöðum beri 

2/, hlutar til jafnra skipta, en */, hluti til hinna jarðanna, þannig, aðFremri- 

Háls, Írafell og Möðruvellir fái hver 34, en Eyjar ?/, hluta. 

Að norðanverðu: Valdastaðir og Sogn fái 159/, hvor, Reynivellir 30%/, Hæk- 

ingsdalur og Vindás hvor 209/,. 

5. grein. 

Bjóðist 1200 kr. eða hærri leiga í báðar árnar fyrir hvert af þessum árum, 

eitt eða Heiri, þá skulu þær verða leigðar. 
Skulu þá þrír menn, kosnir af öllum veiðieigendum úr þeirra flokki, gera 

þá leigusamninga við leigendur fyrir eitt eða fleiri af þessum fimm árum og 

fyrir næsta veiðitímabil, þó það verði eigi gjört fyr en veiðitími er byrjaður. 
En fyrir síðari árin skal samningur vera gjörður fyrir 1. maí ár hvert, til þess 

að hann sje bindandi fyrir alla hlutaðeigendur. 

4. grein. 

Verði boðin lægri leiga í árnar en 1200 kr. árlega, þá skal 5 manna nefnd, 

sem skipuð skal þannig, að presturinn á Reynivöllum, eigandi eða umráðamaður 

Laxárness og eigandi eða umráðamaður Meðalfells sjeu sjálfkjörnir í hana, og 

tveir menn kosnir af öllum veiðieigendum úr þeirra flokki, ráða því, hvort leigja 

skal og gera væntanlega leigusamninga. Ræður í nefnd þeirri afl atkvæða. 

5. grein. 

Þau af þessum 5 árum, sem árnar ekki verða leigðar allar í sameiningu, 

er hverjum veiðieiganda heimilt að veiða með stöng fyrir sínu landi, sem og 

leigja veiðina öðrum, þó þannig, að rjetti þeirra, sem á móti búa, sje ekki hallað. 

Sömuleiðis er þeim, er hlut eiga að máli, eigendum og umráðamönnum 

hvers hluta af ánum, sem að framan eru greindir, heimilt að leigja þá hvern 

fyrir sig í samlögum þau ár, sem árnar eru ekki allar leigðar í sameiningu. 

6. grein. 

Brot gegn reglugjörð þessari varða allt að 100 kr. sekt, er renni að helm 

ingi í sveitarsjóð Kjósarhrepps, og að helmingi til uppljóstrarmanns. 

Allt ólöglegt veiðifang og öll ólögleg veiðiáhöld skulu upptæk og andvirði 

þess renna í sveitarsjóð. 

T. grein. 

Með mál út af brotum gegn reglugjörð þessari skal fata sem almenn 

lögreglumál. 

1905 

38 

26. mai
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58 8. grein. 
96 al … . , . . en „ 2» + . 
26, mai Reglugjörð þessi fellur úr gildi 1. júní 1910, nema hún hafi áður verið 

endurnýjuð. 

Framanskráð reglugjörð staðfestist hjermeð samkvæmt framangreindum 

lögum 19. febr. 1886. 

Þetta birtist hjermeð til leiðbeiningar og eptirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 26. maí 1905. 

1 fjarveru ráðherrans. 

Kl. Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

se = cv . 59 Reglugjörð 
13. april A , . , 

F fyrir Vesturbarðastrandarsýslu um eyðing bandorma í hundum. 

1. gr. 

Hreppsnefnd í hverjum hreppi sýslunnar skal falið á hendur, að annast 
um lækning á hundum, eins og henni þykir bezt við eiga, og útnefna sjer til að- 
stoðar fleiri eða færri menn, eptir stærð og þjettbýli hreppanna, og skulu allir 
þeir, er þannig eru skipaðir til að annast um lækning á hundum, skyldir til að 
hlýða, undantekningarlaust, ákvæðum hreppsnefndarinnar. 

2. gr. 

Lækning å hundum skulu hreppsnefndir låta fara fram å einum og sama 
degi í öllum hreppunum, tvisvar á åri hverju, i fyrra skiptid 20. dag aprilmån- 
aðar, og Í síðara skiptið 20. nóvember, eða, ef þetta eru helgidagar, þá næsta 
virkan dag á eptir. 

a
 

2 p 
ð. ST. 

Lækningunni skal hagað þannig: 

I hálfan sólarhring skal hafa hundinn inni, og má hann alls engan Mát æ
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få, eda drykk, å medan. Sidan skal gefa hundinum inn ad minnsta kosti 5 gromm 
af arekadupti og eina matskeið af laxerolíu, hrærðu út í graut eða mjólk. Vana- 
lega fær hundurinn klígju á eptir, en það verður að reyna að koma í veg fyrir, 
að hann selji upp 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, 
gjöra hann sneyptan. 

Hafi meðalið ekki verkað eptir 3 klukkustundir, skal gefa hundinum 1—2 
matskeiðar af laxeroliu. 

Þegar eptir að meðalið hefir verkað, skal baða hvern hund úr 36, lysol- 
vatni, ekki mjög köldu, og bursta vandlega allan skrokkinn á honum upp úr 
Iysolvatninn, síðan láta hann strax inn í annað hlýtt hús og gefa honum að eta. 

Meðan meðalið er að verka, ætti hundurinn að vera í einhverju útihúsi, 
þó ekki í fjárhúsum eða hlöðum. 

Það, er gengur niður af hundinum, á að hreinsa vandlega upp og brenna 
síðan, eða grafa í jörðu, 2 álna djúpt að minnsta kosti. 

d. gr. 

Sjerhver eigandi er skyldur að flytja hund sinn á þann stað, er lækninga- 
máður skipar, að minnsta kosti 1/, sólarhring áður en á að gefa hundinum inn. 
Sje hundi skotið undan lækningu, varðar það sektum, en valdi gild forföll, að 
hundur komi eigi til lækningar, skal eigandi sjá um, að honum sje komið til 
lækninga tafarlaust. 

ð er. 

Hreppsnefndir skulu brýna fyrir mönnum, að hlýtt sje fyrirmælum 5. er, 
í lögum nr. 18, 22. maí 1890 um að slátur það, sem sullmengað er, sje grafið 
svo djúpt í jörð niður, að hundar geti ekki náð því, eða það brennt. 

6. er. 

Fyrir lækning og böðun á hverjum hundi skal greiða lækningamanni 
50 aura í hvert sinn, en þá skal lækningamaður leggja til áhöld og annað, er til 
lækningarinnar þarf, að meðulum undan skildum. Allur annar kostnaður við 
lækninguna greiðist úr sýslusjóði. 

í. gr. 
Lækningarmaður sendi hreppsnefnd skýrslu um, hve mörgum hundum 

hann hafi gefið inn, á hve marga meðalið hafi verkað og úr hve mörgum hafi 
gengið bandormar o.s. frv., en hreppsnefnd semji aðalskýrslu, og sendi sýslunend 
fyrir árslok. 

S. gr. 
Brot gegn reglugjörð þessari varða 1--10 króna sekt. er renni Í sýslusjóð. 
Mál, er rísa út af brotum gegn samþykkt þessari, skal fara með sem opin- 

ber lögreglumál.
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Reglugjörð þessi kemur í staðinn fyrir reglugjörð þá, er sýslunefnd Vestur. 

13. apríl Barðastrandarsyslu samþykkti á aukafundi 16. okt. 189). 

Samþykkt á sýslufundi 13. apríl 1905. 

Sig. Eggerz. Kristófer Sturluson. Bjarni Loptsson. 

Jón Th. Johnsen. Jón Hallgrímsson. 

Þorvaldur Jakobsson. 

Auglýsing 
um ráðstafanir til varnar gegn útbreiðslu mislinga. 

Eptir tillögum landlæknis og hjeraðslæknis er hjer með samkvæmt lögum 

31. janúar 1896, um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma, skipað fyrir fyrst 

um sinn svo sem hjer segir: 

60 
3. mai 

1. 

2. 

3. 

d. 

61 

4. mai 

Hinum almenna menntaskóla og öllum lægri skólum, bæði opinberum 

og þeim, er einstakir menn halda, skal lokað þegar í stað. 

Almenn guðþjónustugjörð og allir opinberir mannfundir eru bannaðir. 

Enginn, sem eigi hefir áður fengið mislinga, má fara nokkuð burtu úr 

Reykjavík eða af Seltjarnarnesi, hvorki á sjó nje landi. 

sje brotið á móti þessum fyrirskipunum, varðar það sektum eða fangelsi. 
Nánari auglýsing um sóttkvíun kemur á morgun. 

Í stjórnarráði Íslands, 3. maí 1905. 

Í fjarveru ráðherrans. 

Kl. Jónsson. 

Jón Magnússon. 

Auglýsing. 

Með því að mislingasótt er komin upp hjer í bænum, eru hjer með eptir 

tillögu landlæknis og hjeraðslæknis, í sambandi við auglýsingu stjórnarráðsins 

dags. Í gær, og samkvæmt lögum 31. janúar 1896, fyrirskipaðar fyrst um sinn 

þessar sóttvarnarráðsstafanir. 

A. Fyrirskipanir, sem miða til þess að hepta útbreiðslu veikinnar innan bæjar. 

Öllum barnaskólum, og unglingaskólum, stórum og smáum er lokað. 

Messur, almennir mannfundir, og hverskonar fjölmennar samkomur eru 

bannaðar. 

Það er skylda hvers húsráðanda að leita læknis tafarlaust, ef minnstu 
líkur eru til þess, að mislingar sjeu komnir á heimilið. 

Það er skylda lækna í bænum að gera hjeraðslækni tafarlaust aðvart, 
ef þeir verða varir við sóttina.
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5. Það er skylda þeirra, er mislingasótt kunna að fá, og þeirra, er að þeim 61 
standa, að haga sjer eptir sóttvarnarfyrirmælum hjeraðslæknis, og hlíta 4. maí 

þeim ráðstöfunum, sem hann gjörir. 

B. Fyrirskipanir þeí til tarnar, að veikin berist út úr bænum. 

Reykjavík og Seltjarnarnes að Fossvogi og Elliðaám skal afkvía á þann 

hátt, er hjer segir: 

1. Öllum er frjálst að fara inn á hið afkvíaða svæði, en út fyrir það má 
enginn fara, nema hann hafi skriflegt leyfi hjeraðslæknis, eða þess manns, 

er settur verður til þess að gefa út mislingaskirteini. 

2. Slíkt skírteini verður veitt hverjum þeim, sem ekki hefir mislingasótt, 

og færir sönnur á, eða fullar líkur fyrir því, að hann hafi haft mislinga. 

3. Við Elliðaár og í Fossvogi eru settir verðir, og er þeim fyrirskipað að 

hleypa engum út af hinu sóttkviaða svæði, sem ekki hefir mislingaskirteini. 

4. Það er bannað at flytja nokkurn mann sjóveg af hínu afkvíaða svæði Í 

önnur byggðarlög, nema þá eina, semt sýnt geta mislingaskirteini. 

5. Það skal ítrekað, að mislingaskirteini er því að eins gilt, að það sje út- 

gefið af hjeraðslækni eða þeim manni, er honnum verður settur til aðstoðar. 

Brot gegn þessum fyrirskipunum varða sektum eða fangelsi samkv. 14. 

gr. laga 31. jan. 1896, eða betrunarhúsvinnu samkv. 293. gr. hinna almennu 

hegningarlaga 25. júni 1869. 

Í stjórnarráð Íslands, 4. maí 1905. 

I fjarveru ráðherrans. 

Kl. Jónsson. 
    

Jón Magnússon. 

Aths. Aðstoðarmaður hjeraðslæknis, sá er getur um að framan, er lækna 

skólalærisveinn Sigurmundur Sigurðsson. Mislingaskirteini eru af- 

greidd í Melsteðshúsi (við Lækjartorg) frá kl. 8 árdegis til kl. 8 

síðdegis hvern virkan dag. 

Auglýsing, 
, xx: 

er fellir úr gildi auglysingu frå7stjornarrådi Íslands 3. maí 1905 um ráðstafanir 

til varnar gegn útbreiðslu mislinga, og að nokkru leyti auglýsing 
… , . Re pr 30 

stjórnarráðsins um sama efni frå 4. s. m. 62 
2. júní 

Auglýsing frá stjórnarráði Íslands 3. f. m. um ráðstafanir til varnar gegn 

útbreiðslu mislinga er felld úr gildi. 

Sömuleiðis er felld úr gildi auglýsing stjórnarráðsins um sama efni frá
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62 
2. júni 

63 
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4. s. m. stafliður A: að því er snertir fyrirskipanir þær, er miða að því að hepta 
útbreiðslu veikinnar innan Reykjavíkurbæjar og á Seltjarnarnesi. 

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta birtist öllum þeim til leiðbeiningar, er hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 2. júni 1905. 

Í fjarveru ráðherrans. 

Kl. Jónsson. 

Jón Magnússon. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Landsbókasafnsins 1904. 

Tekjur. 
1. Sjóður við árslok 1903: 

a. Bankavaxtabrjef . . .....08.0.0.., kr. 7900 00 

5 

  

b. I Landsbankanum . 5 81 
c. Í sjóði hjá fjehirdi . . . ..... 1907 

— - kr. 7947 88 
2. Vextir: 

a. Af 1400 kr. í bankavaxtabrjefum til ?%/ 04 . . kr. 31 50 

b. Af 7900 kr. í bankavaxtabrjefum til 1/, 704 , . — 177 75 
c. Af peningum Í sparisjóði Landsbankans til31/,'04 — 87 12 

———— — 206 37 
3. Styrkur úr landssjóði: 

a. Til að kaupa bækur og handrit . . . . . . kr. 5000 00 

b. Til båkbands . 2 2 — 1000 00 
c. Til samningar spjaldskrár (eptir reikningi, . . — 1200 00 

d. Fyrir afskriptir (eptir reikningi) . . . . . . — 800 00 

e. Til ad prenta ritaukaskrår . . . ..8.08. 0. — 200 00 
f. Til eldiviðar og áhalda m.m. . . . . . . . — 500 00 
g. Brunaåbyrgdargjald fyrir safnid . . . . . . — 360 00 

——— — 9060 00 
4. Borgað bankavaxtabrjef B 151 eee eee, 300 00 
ð. Fengin bankavaxtabrjef sbr. gjaldi. 6 (nafnverd) . . . . . . — 700 00 

kr. 18504 25 

Gjöld. 

1. a. Til að kaupa bækur . . . . . . kr. 2008 84 
b. Til að kaupa handrit „0. . — 3032 88 

flyt kr. 5041 72
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flutt kr. 5041 72 63 
c. Til bókbands — 1075 39 

d. Til samningar á spjaldskrá — 1309 25 
e. Til afritunar á handritum. — 511 00 

—— kr. 7937 356 

2. Fyrir ljós og eldivið . — 416 03 

3. Fyrir hreinsun, ræsting og ilagning — 190 34 
4. Fyrir ýmislegt. - 254 93 

ð. Brunabótagjald.. . . 360 00 

6. Útborgað fyrir keypt bankavaxtabr jet med rentu — 708 81 
T. Á móti tekjulið 4 — 500 00 
8. Sjóður við árslok 1904: 

a. Bankavaxtabrjef A nr. 62 á 1000 kr., B nr. 152 
—154, 521—528, 543 og 804 á 500 kr. hvert og 
C nr. 569—572, 1599 og 1600 a 100 kr. hvert . kr. 8100 00 

b. Í sjóði hjá gjaldkera — 57 68 
—- - - 8157 68 

kr. 18504 25 

Reykjavík 8. marz 1905. 

Eiríkur Briem. 

Reikningur 64 
yfir tekjur og gjöld Lifsábyrgðarsjóðs fyrir sjómenn, er stunda fiskiveiðar á þil- 

skipum árið 1904. 

Tekjur. 
1. Lifsábyrgðargjöld. 

a. Úr Rey kjavík . . kr. 5163 67 
v extir af sama hjá bæjarfógeta — 81 94 

b. Úr Gullbr.- og Kjósarsýslu 1505 52 
c. — Myra- og Borgarfjardarsyslu — 96 80 
d. — Snæfellsnessyslu . 334 77 
e. — Barðastrandarsýslu . — 1113 93 
f. — Ísafjarðarsýslu og kaupstað — 1788 32 
g. — Eyjafjardarsyslu og Akureyri 1554 89 
h. — Sudurmulasyslu — 132 74 

—-— kr. 11772 58 
2. Vextir í sparisjóði til 31//, 704 — 101 48 
3. Á móti gjaldlið 5 a 9000 09 

kr. ' D( 874 06
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Gjöld. 

1. Útborguð vátrvggingarupphæð 2 20. kr. 100 00 

2. Ýmislegur kostnaður BNA eg me T8 07 

3. Ómakslaun til stjórnendanna . 2 2 225 00 

4. Varið til að kaupa bankavaxtabrjef . 2. 2. 2 2. — 8991 00 

5. Í sjóði við reikningslok: 

a. Bankavaxtabrjef A.nr.1316—-1324 (incl.) nafnverð kr. 9000 00 

b. Í sparisjóði landsbankans . 2. 2. 0... — 2432 SI 

c. Í sjóði hjá fjehirdi 2... ÁTTIR 
— 11479 99 

kr. 20874 06 

Reykjavík, 29. april 1905. 

Eiríkur Briem. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld >Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteðs og frú Steinunnar 

Bjarnadóttur Melsteðs< fyrir árið 1904. 

Tekjur. 

1. Í sjóði við árslok 1908: 
a. Jörðin Harastaðir á Fellsströnd, 11,1 hndr. að dýrl., 

VI kr. 800 00 

  

b. I Söfnunarsjóði . 2 469 OT 

———— kr. 1269 7 

2. Landskuld í fardögum 1904, 40 áln. á BB at. 2 . 4 0 20 80 

3. Söluverð jarðarinnar Harastaða 2 . 2. 2 800 00 

4. Vextir af jarðarverðinu, 59/, af 800 kr. fyrir mánuðina júní til 

NÓV. 1904 0 20 00 

5. Vextir af inneign í Söfnunarsjóði fyrir árið 1908 20 0.0. 16 55 

6. — 0 — — - — — — 1904 . ...….…. — 19 07 

Tekjur alls kr. 2145 49 

Gjöld. 

1. Kostnaður við sölu Harastaða og burðargjald . . . . . . . kr. 4 55 

2. Móti tekjulið la, sbr. tekjulið 3, telst til jafnaðar  . . . . . — 800 00 

3. Í sjóði við árslok 1904: í Söfnunargjóði . . 2. 2... 0... — 1340 94 
      

Gjöld alls kr. 2145 49 

Kaldaðarnesi, 16. marz 1905. 

Sigurður Olafsson.
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St
 Reikningur 6 

vfir tekjur og gjöld landsbanka Íslands å timabilinu frå 1. janúar til 31. 
desember 1904. 

, Tekjur. 
I. 1 sjóði 1. janúar 1904 2. 0. kr. 100537 79 
2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán . . . „kr 297895 98 
b. VIÐA 2000404. 726281 63 
c. Handvedslån . .. . mm 17841 53 
d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjar fjelaga ofl. — 10972 88 
e. Reikningslån . . 2. — 121088 37 
f.. Akkreditivlån . . . .....0.0. — 243300 00 

— - — 1412879 69 
3. Vixlar innleystir . 2 2 0T3R54 SI 
4. Åvisanir innleystar 2 2 964860 88 
5. Vextir innkomnir: 

a. af lånum . .....08.08.0. 0, , kr. 102324 14 
(þaraf er áfallið fyrir lok 

reikningstímabilsins . kr. 55319 50 

ogfyrirfram greiddir vextir 

  

fyrirsíðarireikningstímabil — 47004 74 

kr. 102324 14) 
b. af bankavaxtabrjefum . . . .... — 35809 46 
c. af erlendum verdbrjefum . . . mm 16551 00 

d. af skuldabrjefum Reykjavikur kaupstadar - 72 00 

e. Ofreiknadir vextir af sparisjóðs innst. f.á. — 36 13 
———— - 154792 73 

6. Diskonto = re 38924 72 
1. Tekjur í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn . — 1749237 02 
s. Tekjur í reikningi útbúsins á Akureyri. 2... 65111 75 
9. Tekjur í reikningi útbúsins á Ísafirði 2... 444767 18 

10. Innheimt fje fyrir aðra 2. 1835981 38 
Il. Seld verðbrjéf 2 2 2 . . —— 479000 00 
12. Innlög á hlaupareikning . . . . . . . kr, 2 2121681 24 

að viðbættum vöxtum 1904 . . . . . . — 10429 98 
— — — 2738110 52 

13. Innlög í sparisjóð. . ...0.0.0. 0... — 1897287 26 
ad vidbættum voxtum 1904 . . . ... 60693 59 

——— — 1957980 85 
14. Frá veðdeild bankans . 2... -  294320 70 
15. Meðtekið frá landsjóði í nýjum seðlum . „2... — 160000 00 

flyt kr. 12970360 02
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Seldar fasteignir bankans. 

Tekjur af fasteignum 

Tekjur varasjóðs (vextir 

Ymsar tekjur 

Ymsir debitorar 

Ýmsir kreditorar A 

Til jafnaðar við gjaldalið 19, b. 

Gjöld. 

Veitt lán: 
a. Fasteignarveðslán . 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . 

c. Handveðslán. . 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og > bæj jarfjelaga of. 

e. Reikningslån 

f. Akkreditivlán 

Vixlar keyptir 

Á vísanir keyptar 

kr. 

flutt 

139450 00 

— 867459 80 

— 53662 25 

— 17830 00 

— 198382 69 

244300 
  

Gjöld í reikningi Landmandsbankans i Kaupmannahöfn 

Gjöld í reikningi útbúsins á Akureyri 
Gjöld í reikningi útbúsins á Ísafirði 

Útborgað fje innheimt fyrir aðra 

Key pt verðbrjef . 

Útborgað hlaupreikningsfje . 

Útborgað sparisjóðstje 

Gjöld fyrir veðdeild bankans . 

Skilað landssjóði í ónytum seðlum 

Útgengnir vextir: 

a. af seðlaskuld bankans til landsjóðs . 

b. af varasjóði bankans 

c. af hlaupareikningsfje 
d. af sparisjóðsfje . 

e. af keyptum verdbrjefum . . 

f. til Landmandsbankans í Kaupmannahöfn . 

eg. endurgreiddir vextir af lánum 

Kostnaður við bankahaldið: 

a. Laun og ábyrgðarlje 

b. Eldiviður, ljós og ræsting 

flyt 

kr. 500 00 

— 12320 17 

— 10429 28 

60693 59 

— 43554 41 

— 32476 335 

— 409 20 

kr. 34391 07 

1179 97 

kr. 12970360 02 

2624 50 

1185 22 

- 12320 17 

23629 14 

10629 63 

2209 52 

2047 75 

kr. 

kr. 

— 360600 

13027005 95 

1521084 74 

3009174 64 

273800 66 

2069503 25 

142591 135 

470013 48 

135214 54 

00 

25393465 13 

1678211 98 

— … 134940 00 

160000 00 

128182 98 

kr. 35571 04 kr. 12676782 55
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flutt kr. 35571 04 kr. 12676782 53. 65 

c. Kostnaður við breyting og vidhald banka- 

húsins =... . 0.0. —— 5129 55 

d. Prentunar og auglysingakostnadur . …. — 919 89 

e. Burdargjald og åvisanakostnadur. . . . — 1140 42 

f. Bækur og ritföng . 2. — 1547 71 

g. Opinber gjöld. . . . — 391 70 

h. Ýmislegur kostnaður . . . 2... — 2635 48 
mn mr 35935 79 

15. Kostnaður við fasteignir bankans . . ....…. — 1245 00 

16. ÝmS gjöld. 2 se eee eee re 813 72 
17. Ýmsir debitorar. 2 2 2 eee eee eee — 40540 83 

18. Ymsir kreditorar 2 2 2 eee eee eee 31155 56 

19. Gjöld varasjóðs: 

a. Tap á lánum og vixlum . . . . . . . kr. 1290 00 

  

b. Verðlækkun á erlendum verðbrjefum . . — 2047 75 
A eee 3337 75 

20. Í sjóði 31. desbr. 1904 . . . . . 2000002 2371194 77 

13027005 95 

Efnahagsreikningur 65 
landsbanka Íslands þ. 31. desbr. 1904. 

Eignir. 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðslánum . . kr. 364334 86 

b. TÁ sku dana Þýða 0. — 1038935 15 

c. Handveðslánum . . „0. 108615 55 

d. Lánum gegn ábyrgð sveita- og bæjartje- 

laga ofl. 0 110365 12 

e. Reikningslánum  . . . 2... — 82176 82 
f. Akkreditivlánum 2 — 1000 00 

— ———— kr. 1705427 50 

?. Kgl. rikisskuldabrjef ad upphæð 167100 kr. eftir gangverdi 

31. desbr. 1904 . . . oe es. 163758 00 
3. Önnur erlend veðbrjef f að upphæð 291000 JÓ kr. eftir gangverði 

31. desbr. 1904 2 eee eee sr 262027 50 

Bankavaxtabrjef  . . . eee eee eee 996000 00 

5. Skuldabrjef Reykjavikur kann „staðar eee eee re ure 1800 00 
6. Hlutabrjef (tilh. fyrv. sparisjo0i Reykjavikur; . . . . . . — 5000 00 

flyt kr. 2734013 00 
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flutt kr. 2734015 00 

7. Oinnleystir vixlar . . . 2 — 542455 88 

s. Óinnleystar åvisanir . . 1486 57 

9. Fasteignir lagdar bankanum út fyrir lánum. 0 — 2938 00 

10. Húseignir í Reykjavík 2. 2 — 5000 00 

11. Bankabyggingin með húsbúnaði . . . . . 2... 2. 2 — 80000 00 

12. Útbú bankans á Akureyri . 0  258953 OL 

13. Útbú bankans á Isafirdi . 2. 0... — 25246 30 

14. Ýmsir debitorar. . 2 2 2 eee eee eee, rr 36740 10 

15. Óinnkomnir vextir tilh. reikningstímabilinu: 

a. fallnir í gjalddaga . ...... 0. . kr. 1937 85 
29 b. ekki fallnir i gjalddaga . . . . . . . — 135215 2: 

o 
rt 

+ 
do

 
1 

=
 

1
 

Cu
 

16. Peningar Í sjóði. 2 20 eee eee eee rr 23 

Skuldir. 

1. Seðlaskuld bankans við landssjóð . . . . . . 2... . kr. 7350000 00 

2. Skuld við Landmandsbankann . .. 0. 235860 52 

3. Ekki utborgad af fje innheimtu fyrir adra eee eee rr 958 26 

4. Innstædutje å hlaupareikningi . . . . 2... 2 20. — 359358 55 

5. Innstæðufje í sparisjóði . 2. 1842229 09 

6. Innieign veðdeildar bankans . . . FA - 283192 90 

í. Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur (þaraf 5000 kr. í 

hlutabrjefum) 2 2 es eee eee re 9722 61 

8. Ymsir kreditorar 2 2... 2209 52 
9. Varasjóður bankans 2 2... — 406872 54 

10. Fyrirfram greiddir vextir, sem enn ekki eru lagðir til vara- 
SJÓÐS 2. 47004 64 

11. Til jafnaðar á móti eignaliðs 15 . . . 2. 2 0... 17158 05 

kr. 5954561 48 

Reikningur 
vfir tekjur og gjåld veddeildar landsbanka Íslands á tímabilinu frá 1. janúar 

til 31. desember 1904. 

Tekjur. 

1. Innieign hjá bankanum 1. jan. 1904 2 2 2... kr. 123812 20 

2. Utgefin bankavaxtabrjél . 2 2 0... — 295500 00 

3. Borgað af lánum. 2... — 191942 47 
    

flyt kr. 611254 67
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flutt kr. 611254 67 

  

Vextir: 

a. af lánum. . . . 0 2002... kr. 84129 24 

b. af bankavaxtabrjefum . . . ...0….. 0. — 3465 29 

—— 87594 53 
Varasjods og stjornarkostnadartillag: 

a. 1/,9/, af veittum lånum . . . . . . . kr. 9784 70 
b. tillag landssjóðs . . . 2 8 8. 5000 00 

———— — 14784 70 

kr. 715633 90 

Gjöld. 

Innleyst útdregin bankavaxtabrjef . . . ...0.0. Kr. 46300 00 

Lán veitt . 2, — 295500 00 

Útborgaðir vextir af bankavaxtabrjefum . . . . . . . . . — 85140 00 

Varasjods og stjornakostnadur: 

a. fyrir skrifstofuhald . . ......0.. kr. 3500 00 

b. Vanborgad af låni nr. 6266 . . ...….…. o — 1 00 

————————— — 3501 00 

Innieign hjá bankanum 31. desember 1904 . . . . . . . . — 283192 90 

kr. 713633 90 

Efnahagsreikningur 

veddeildar landsbanka Islands 31. desbr. 1904. 

Eignir. 

Skuldabrjef fyrir lånum FA kr. 1877497 73 

Ógoldnir vextir og varasjóðs og stjórnarkostnaðartillag til árs- 

loka 1904: 

a.2 fallið í gjalddaga . . . 2... kr 1065 33 

b. ekki fallið í gjalddaga . . . . . . . . -— 28261 89 

———— 24527 29 

Innieign hjå bankanum 31. desbr. 1904. . ....0.0. — 283192 90 

kr. 2185017 85 

Skuldir. 

Bankavaxtabrjef utgefin og ekki innleyst. . . . . . . .. kr. 2100400 00 

Ogoldnir vextir af bankavaxtabrjefum: 

a. fallnir í gjalddaga . . . ...0.0. 0... kr. 2900 25 

b. ekki fallnir í gjalddaga . . 2. 2... — 47?56 75 
— 50157 00 

Mismunur, sem er eign VAFASJÓÖS. 2 2 eee eee mm 34460 85 

kr. 2185017 85 
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Reikningur 

vfir tekjur og gjöld útbús landsbanka Íslands á Akureyri á tímabilinu 

  

frá 1. janúar til 31. desember 1904. 

, Tekjur. 
Í sjóði 1. janúar 1904 .… kr. 26906 89 

Borgad af lånum: 

a Fasteignarveðslán . . . .....- 0. . kr. 18060 00 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån . 0. — 74205 00 

c. Handveðslán. . . . . — 11365 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og & hæj jarfjelaga ofl. — 339 00 

ce. Reikningslán. . 2. 2. — 6691 87 
———— 110656 87 

Víxlir innleystir. 344486 40 

Ávísarnir innleystar — 39091 28 

Vextir innkomnir: 

a. af lånum. . . . . 00... kr. 12621 18 

(þaraf er áfallið fyrir lok reikn- 

ingstimabilsins . . . . . kr. 6879 03 

og fyrirfram greiddir vextir fyrir 

síðara reikningstímabil . . . . kr. 5742 15 

kr. 12621 18) 

b. af bankavaxtabrjefum 402 75 
— —  13023 93 

Diskonto . — 6491 03 

Tekjur í reikning Landsbankans . - 137962 09 

Innheimt fje fyrir aðra BA 21441 75 

Tekjur i reikningi Landmandsbankans 93041 89 

Innlög å hlaupareikning. . . . . . . . . kr. 22 23421 47 

að viðbættum vöxtum 1904 - 210 15 
- 223631 62 

Inlög í sparisjóð . . 0.0.0... kr. 48430 51 

að vidbættum våxtum 1904 . . ....…. — 1121 86 
———— — 49552 37 

Seld bankavaxtabrjef. — 1300 00 

Ýmsar tekjur. — 438 57 

kr. 1068024 69 

a. 

b. 

Gjöld. 
Veitt lán: 

Fasteignarveðslán 2 2. kr. 

Sjálfskuldarábyrgðarlán 

Handvedslån 2 2 0 0 eee eee rem C. 

194445 00 Flyt kr. 

42905 00 

141910 00 

9630 00 
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d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfjelaga ofl. 

e. Reikningslán 

Víxlar keyptir . . ... 0... 

Åvisanir keyptar . 

Ú tæjöld í reikningi Landsbankans . 

Ú tejöld í reikningi Landmandsbankans 

Útborgað fje innheimt fyrir aðra 

Utbor; vað hlaupareikningslje 

Útborgað sparisjóðstje . 

Kostn. við útbúið: 

a. Laun starfsmanna og húsaleiga 

b. Ýmislegar annar kostnaður 

Vextir útgengnir: 

a. af sparisjóðstfje 

b. af hlaupareikningsfje. . 

c. til Landmandsbankans fyrir 1903 

d. endurgreiddir vextir af lånum 

Ýms gjöld BA 

Í sjóði 31. desbr. 1904 

kr. 

| K 

194445 

1000 

37276 
  

r. 2899 

— 455 

k r. 1121 

— 210 

Efnahagsreikningur 

útbús landsbanka Islands á Akureyri þ. 

Eignir. 
Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarlánum . 

b. HÁ sku a rá byrgðarlánun 

c. Handveðslánum 

d. l ánum gegn ábyrgð sveita- og -bæjarfjol. ga ofl. 

e. Reikningslánum =. . 

Víxlar óinnleystir 

Bankavaxtal jet 

öl. 

Óinnkomnir vextir tilheyi andi reikningstímabilinu 

Peningar í sjóði 

231 

64 

desembe 

1030 

30584 

  

00 

00 

10 

80 

92 

86 

15 

88 

30 

r 

00 

00 

00 

00 

25 

kr. 252721 

350664 

35409 ; 

68016 

65921 

21441 

231827 

30089 í 

1628 
44 

26912 

10 

40 

39 

D1 

24 

TÐ 

10 

ss
 

>
 

19 

5ð 

61 

kr. 

1904. 

kr. 

1068024 

224184 

1187239 

7700 

173 

2691? 

kr. 377209 

69 

23 
00 
00 
Or 

61 

09 
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Skuldir. 
Skuld við Landsbankann . . 

Skuld við Landmandsbankann í Kau pmannahöfn 

Innstæðufje í sparisjóði 

Innstæðufje í hlaupareikningi 

Fyrirfram greiddir vextir FR 

Hreinar tekjur iss, sem enn ekki eru færðar bankanum 

til góða . 0. 

Til jafnaðar á móti eignalið 4 

Reikningur 

kr. 2589355 0 

40548 37 

44200 59 

— 18686 55 

— 574? 15 

9105 3 
— 178 25 

kr. 377209 09 
  

yfir tekjur og gjöld útbús landsbanka Íslands á Ísafirði á tímabilinu 

frá 1. jan. til 31. desbr. 1905. 

, Tekjur. 
I sjóði 14. mai 1904 SA 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán . . . 2. . 2 2... kr. 16165 00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . . . .  — 43635 00 

c. Handveðslán . 2. 2 0 0 eee er 200 00 

Vixlar innleystir. 

Á vísanir innleystir . 

Tekjur í reikningi Landsbankans. …… FR 

Tekjur í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn . 

Tekjur i reikningi Laane- og Diskontobanks 

Tekjur í reikningi fyrv. sparisjóðs Ísafjarðar 

Innheimt fje fyrir aðra 

Innlög í sparisjóð 2 kr. 102741 45 

að viðbættum vöxtum 1904. 2... 9067 54 

Innlög í hlaupareikning . . . . . . . .. kr. 1816835 64 

að viðbættum vöxtum 1904. 0. 0. — 93 10 

Seld bankavaxtabrjef 

Vextir innkomnir: 

a. af lánum . . kr. 12541 58 

(þaraf tilheyrandi reiknin gs- 

tímabilinu . . . „0. kr. 4936 62 

tilheyrandi síðari reiknings- — 1404 96 

kr. 12341 58) 

kr. 39074 33 

— 60000 00 

— 181105 00 

— 6010 00 

— 181041 77 

12863 99 

— 3120 60 

832 50 

1995 Tí 

111808 79 

181776 74 

37500 00 

  

Flyt kr. 12341 58 kr, 823327 49
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Flutt kr. 

b. af bankavaxtabrjefum . . 

Diskonto AÐ a . 

Hlaupareikningsinnstæða fyrv. sparisj. Ísafj. 

Tekjur af fasteignum útbúsins 

Ýmsar tekjur: 

12541 

(06 ) ” 
BT! 

a. innkomnar fyrir byrjun reiknings timabilsins kr. 7030 86 

b. innkomnir å reikningstimabilinu 

Gjöld. 
Veitt lán: 

a. Fasteignarveðslán . . kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 
c. Handveðslán 

d. Reikníngslán 

Víxslar keyptir 

Avísanir keyptar oo .. 

Grjöld í reikningi Landsbankans …… . 

568 

358880 

51810 

2100 

10578 

Gjöld í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn 

Gjöld í reikningi Laane- og Diskontobank 

Gjöld fyrir fyrv. sparisjóð Ísafjarðar 

Útborgað fje innheimt fyrir aðra. 

Útborgað sparisjóðstje. 

Útborgað hlaupareikningstje 

Keypt bankavaxtabrjef 

Vextir útgengnir: 

a. af sparisjóðsfje . 2. 0. kr. 

b. af hlaupareikningstje 

c. af bankavaxtabrjefum . …… . 

d. til fyrv. sparisj. Ísalj. al bankavaxtabrjefum 

1905 RA 

e. til Landsbankans af skuld fyrv. sparisj. Ísa 

fjarðar 

Kostnaður við fasteignir útbúsins 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun starfsmanna . . . A kr. 

h. Eldiviður, ljós og ræsting 

c. Ritföng, prentun og auglýsingar. 

Flyt kr. 

US 

10 

88 

50 

Á 

15047 

1607 

410 

489 

7598 
  

kr. 103968 

181935 

21511 

195714 

10428 

167691 

5000 

10563 

— 417 

96 

08 

"í 
00 

94 

kr. 846481 24 

41 
00 

80 

70 

44 

00 

16 

71 

  

1905 

65
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65 > 

15. 

16. 

17. 

18. 

181594 

5109 

36 

30000 

1030 

24780 

104 

flutt kr. 2455 27 kr. 

d. Öpinber gjöld, vátrvggingar ofl. . 2... 114 25 

ce. Ymislegar kostnaður . . . 01 539 57 

Ýms gjöld . . . a — 

Borguð skuld fyrv. sparisj. Ísafi. við Landsbankann re sm 

Til jafnaðar á móti tekjulið 17 a. a 

1 sjóði 31. desbr. 1904 2. er er rr 

kr. 

Efnahagsreikningur 

útbús landsbanka Íslands á Ísafirði þ. 31. desember 1904. 

Eignir. 
Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðslánum . . ... 0... . kr. 165605 00 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlånum. . . . . . .  — 83025 00 

c. Handveðslánum 2 2 eee 0... 2100 00 

d. Reikningslånum 2 2 2 0 en 10578 41 
- a kt 

Oinnleystir víxlar 2 eee er rr kr TT 

Oinnleystar ávísanir 

Húseignir 

Bankavaxtabrjef BE 

Óinnkomnir vextir tilh. reikningstímabilinu: 

a. fallnir í gjalddaga . 2 2 0 0 keen kr. 2500 

b. ekki fallnir í gjalddaga . 2 2. 2 201410 101 25 

Peningar í sjóði 

kt. 

Skuldir: 

Innstæðufje Í sparisjóði 2 2. 20201241 e . kr. 

Innstædufje i hlaupareikningi 

Skuld vid Landmandsbankann 2 2 

Skuld vid Landsbankann . 

Varasjóður fyrv. sparisjóðs Ísafjarðar . 

Til jafnaðar á móti eignalið 6 

Fyrirfram greiddir vextir . . 

Hreinartekjur útbúsins, sem enn ekki e ru ið: w bankanum tilgóða 

846481 * 

261908 

3175: 

15501 

15000 

4500 

09 

45 

00 

86 

15 

24 

41 

5 00 

80 

00 

00 

26 29 

  

285240 

14085 

2455 

25246 

17409 

126 

1404 

1622 

  

88 

30 

09 

30 

03 

25 

96 
40 

”, 353570 21
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Efnahagsreikningur 

landsbanka Íslands með útbúunum á Akureyri og Ísafirði þ. 

Eignir. 

51. desbr. 1904. 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteienarveðslánum kr. 573584 86 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlånum 1261235 15 

c. Handvedslånum NF 114965 55 

d. Lánum gegn ábyrgð sveita- og bæjartje- 

laga ofl. 117395 12 

e. Reikningslánum 125339 46 

f. Akkreditivlánum. — 1000 00 

——— kr. 2191520 14 

2. Kgl. ríkisskuldabrjef að upphæð kr. 167100 00 eptir gangverði 

31. desbr. 1904 RE — 163758 00 
3. Önnur erlend verðbrjef að upphæð kr. 291000 00 eptir gang- 

verði 31. desbr. 1904 — 262027 50 

4. Bankavaxtabrjef AÐ 608200 00 

5. Skuldabrjef Revkjavíkurkaupstaður … 1800 00 

;. Hlutabrjef (tilh. fyrv. spårisjodi Reykjavíkur 5000 00 

T. Óinnleystir víxlar — 6592447 88 
8. Óinnleystar ávísanir FA 30369 17 

9. Fasteignir lagðar bankanum út fyrir lánum 2938 00 

10. Húseignir í Reykjavík. 9000 00 

11. Húseignir á Ísafirði 15000 00 

12. Ýmsir debitorar 36740 10 

15. Bankabyggingin med húsbúnaði 80000 00 

14. Óinnkonmir vextir tilh. reikningstímabilinu: 

a. fallnir í gjalddaga kr. 1962 83 

b. ekki fallnir í gjalddaga 15489 72 
— — 17452 55 

15. Peningar í sjóði 288888 13 

kr. 4401141 47 

Skuldir. 

1. Seðlaskuld bankans til landssjóðs 4 . kr 750000 00 

2. Skuld til Landmandsbankann í Kaupmannahöfn 278643 98 

5. Ekki útborgað af fje innheimtu fyrir aðra 958 26 

4. Innstæðufje á hlaupareikningi . — 392130 18 

5. Innstæðufje í sparisjóði 2171670 56 

6. Inneign veddeildarinnar 285192 90 

7, Ymsir kreditorar 2209 52 

flyt kr. ; 878805 40 

1905
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65 flntt kr. 3878805 40 
38. Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavikur FF 9122 61 

9. Varasjóður fyrv. sparisjóðs Ísafjarðar (409 03 

10. Varasjóður bankans . . . . eee un 406872 54 

11. Tekjur, sem enn ekki eru lagðar við var asjóð 

a. fyrirfram greiddir vextir . . . . . . .. kr. 60151 75 

hreinar tekjur utbusins å Akureyri . . . - 9105 39 

c. hreinar tekjur útbúsins á Ísafirði. 2... 1622 40 
—- — 70879 54 

12, Til jafnadar å måti eignalid 14. 2 2 TíAÐ2 óð 

2 4401141 47 

-
 

Os
 

=>
. ða- og tapsreikningur landsbanka Íslands 1904. 

Tekjur. 

   
1. Yfirfærðir fyrirfram greiddir vextir frá fá. . 2. 2 2... kr 38555 28 

2. Vaxtatekjur: 

a. af lánum kr. 102324 14 

b. af verðbrjefum . 2 0 0 eee eee 2432 46 

c. ofreiknaðir sparisjóðsvextir fá... 36 139 
— 15479? 

3. Diskonto . . FA 38726 

4. Tekjur af útbúinu á Aktireyri 1903 202 4629 

ð. Á góði við sölu á húseign 2 2 eee eee ae eu re 1319 5 

6. Borgað fyrir skrifstofuhald veðdeildarinnar  . . 5900 

7. Ymsar tekjur (provision Mi. 2.2 2 0 0 eee eee 9908 

8. Tekjur af fasteignum ENA 1185 27 

kr. 2582553 í 

Gjöld. 
1. Tap á vixlum og lánum . . kr 1290 00 

2. Verðfall á útlendnm verdbrjefum FR 2047 75 

3. Kostnaður: 

a Laun kr. 243591 07 

b. Eldiviður, ljós og ræsting a 1179 97 

c. Ritföng, bækur og prentum 2. - 9467 60 

d. Burðargjald ofl. . 2. 2 2 0 eee 4% - 1140 42 

ce. Opinber gjöld 2 2 0 eee eee em 591 70 

f. Kostnaður við bankaby GUNN . 0... — 3729 55 

g Ýmislegur kostnaður 2655 48 
--— - 35935 19 

flyt kr. 39273 D4 
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Gjold vid fasteignir 

Vaxtagjöld: 

a. af seðlaskuld bankans við landssjóð . . .. kr, 7300 00 

b. af hlaupareikningsfjö 2. 2 . . 1... 10429 28 

c. af sparisjodstje 22 eee eee - 60693 59 

d. Ymsir aðrir vextir . . . 57239 94 

Lagt til varasjóðs: 

a. Vextir af honum sjálfum 2 0. 12320 17 

Hreini ágóði bankans á árinu „2... 42547 91 

Fyrirfram greiddir vextir vfirfærðir til næsta árs 

Athugasemdir. 

Fasteignarveðslán. 

Bankinn átti 1. jan. 1904 útistandandi 675 

fasteignarvedslån, ad upphæd . . . . . . kr. 4592980 14 

Arið 1904 voru veitt 106 lán, að upphæð sam- 

ts ERE 159450 00 

kr. 591750 14 

Af þeim var endurborgað á árinu . . - HE 395 28 

Atti bankinn þannig útistandandi í árslok 1904 í fasteignar 

veðslánum, sem voru 614 að tölu . 

Úthúið : Akureyri átti 1. jan. 1904 útistand- 

andi Í fasteienarveðslánun kr. 18800 00 

Árið 1904 voru veitt lán að upphæð = . 42905 00 

kr. 61705 00 

Af þeim var endurborgad å årinu . . . . 18660 00 

Átti útbúið þannig útistandandi í árslok 1904 í fasteignar- 

veðslánum, sem voru 25 að tölu. 

Útbúið á Ísafirði átti 14. maí 1904 útistand- 

andi í fasteignarveðslánum . . . kr. 142890 00 

Å re ikningstimabilinu voru veitt lån nm ad upph: vd B8880 00 

kr. 181770 00 

Af þeim var endurborgað á reikningstímabilinu 16165 00 

Átti útbúið þannig útistandandi í árslok 1904 í fasteignar 

veðslánum, sem voru 175 að tölu 

Samtals 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

59275 54 

1245 00 

115862 81 

54867 38 

47004 64 

258253 ) 57 

364354 86 

45645 00 

165605 00 

5173584 86 

1905 

65
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Sjálfskuldarábyrgðarlán. 

Jankinn átti þ. 1. jan. 1904 útistandandi 969 

sjálfskuldarábyrgðarlán, að upphæð . . . . kr. 897756 98 

Á árinu voru veitt 643 lán, að upphæð . . 867459 80 

kr. 1765216 78 

Af beim var endurborgad å årinu  . . . . — 726281 63 
  

Åtti bankinn pannig utistandandi i årslok sjåltskuldaråbyrgd- 

arlán 1037 að tölu, að upphæð alls. 

Útbúið á Akureyri átti 1. jan. 1904 útistand- 

andi 118 sjálfskuldarábyrgðarlán, að upphæð kr. 1570 00 

A árin voru veitt lán að upphæð  . . . . — 141910 00 

Af þeim var endurborgað á árinu... 14205 00 
  

Átti útbúið þannig í árslok 1904 útstandandi sjálfskuldar- 

ábyrgðarlán, 164 að tölu, að upphæð alls 
Uthuid á Ísafirði átti 14. maí 1904 útistand- 

andi sjálfskuldarábyrgðarlán að upphæð . . kr. 74850 00 

Á reikningstímabilinu voru veitt lán að upphæð — 51810 00 

kr. 126660 00 

Af þeim var endurborgað á reikningstímabilinu — 43635 00 

Atti útbúið þannig í árslok 1904 útistandandi sjálfskuldar- 

ábyrgðarlán, #9 að tölu, að upphæð. 

Samtals 

Handveðslán. 

Bankinn átti þ. 1. jan. 1904 útstandandi 82 

  

handveðslán, að upphæð . 2. 2 0... . kr. 152794 85 

A árinu voru veitt 29 lán, að upphæð . . . — 35366? 25 

kr. 186457 O8 

Af þeim var endurborgað á árinu . . . . — 77841 55 

Átti bankinn þannig útistandandi í árslok 1904 handveðslán, 

73 að tölu, að upphæð a 

Utbúið á Akureyri átti 1. jan. 1904 útistand- 

  

andi 8 handveðslán, að upphæð. . . . . . kr. 5383 00 

Å årinu voru veitt lån ad upphpæd . .….. 9630 00 

kr. 15015 00 

Af þeim var endurborgað å årinu . . . . . - 11565 00 

Átti útbúið þannig útistandandi í árslok 1904 handveðslán, 4 

að tölu, að upphæð 

flyt 

kr. 

kr. 

kr. 

1038935 15 

215480 00 

139275 00 

83025 00 

1261235 15 

108615 55 

5650 00 

117265 55
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em 

, flutt kr. 112265 55. 65 

Utbúið å Isafirdi åtti 14. mai 1904 tutistand- 

andi 2 handveðslán, ad upphæd . . .. . kr. 200 00 

Å reikningstimabilinu voru veitt lån, ad upphæð 2100 00 

kr. 2900 00 

Af þeim var endurborgað á árinu =... 200 00 

Átti útbúið þannig útistandandi í árslok 1904 1 handveðslán, 
Að Upphæð 2 2100 00 

Samtals kr. 114965 55 

Lán gegn ábyrgð sveita, bæja- og sýslufjelaga, prestakalla o. fl. 

Jankinn átti 1. jan. 1904 útistandandi 60 slík 

lán, að upphæð . . 2. 0. 0. kr. 105,508 00 

Á árinu voru veitt lán að upphæð . . .. 17,830. 00 

kr. 121, 338 00 

Af beim var endurborgad å årinu . . .. 10,972 88 

Átti bankinn þannig útistandandi í árslok 1904 slík lán, 73 

að tölu, að upphæð „2. kr. 110365 12 

Útbúið á Akureyri átti 1. jan. 1904 útistand- 

andi slík lán að upphæð . . .… kr. 6,365 00 

Á árinu var veitt slíkt lán að upphæð . - 1000 00 

kr. 7,365 00 

Af þeim var endurborgað á árinu 330 00 

Átti útbúið þannig útistandandi í árslok 1904 slík lán, 2 að 

tölu, að upphæð. so kr. 7030 00 

Samtals kr. 117395 12 
heikningslán. 

Bankinn átti 1. jan. 1904 útistandandi 3 reikn- 

ingslán að upphæð . 2. kr 10,88? 50 

Á árinu veitt lán að upphæð 20. 198,382 69 

kr. 209,265 19 

Af þeim var endurborgad å årinu . . . . 127,088 37 

Átti bankinn þannig útistandandi í árslok 1904 reikningslán, 

IÐ að tölu, að upphæð 2 2 kr. 82176 82 

Utbuid å Akureyri átti 1. jan. 1904 engin 

reikningslán. 

A árinu voru veitt reikningslán að upphæð . kr. 37276 10 

Af þeim var endurborgað å årinu . . . - 6,691 87 

Átti útbúið þannig útistandandi í árslok 1904 reikningslán, 

ð að tölu, áð upphæð kr. 30584 23 

fvt kr. 112761 05 
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Útbúið á Ísafirði átti 14. maí 1904 engin 

reiknineslán. 

Á reikningstímabilinu voru reikningslán veitt 

Að Upphæð 2 kr 10,578 41 

og var ekkert af þeim endurborgað . 

Átti útbúið þannig í árslok 1904 útistandandi reikningslán, 5 

að tölu, að upphæð. 

Samtals 

Akkreditivlán. 

Bankinn átti 1. jan. 1904 engin akkreditivlán. 

A árinu voru veitt slík lán að upphæð. . . kr. 244,300 00 

Af þeim var endurborgað á árinu  . . . . — 245,300 00 

Átti bankinn þannig í árslok 1904 útistandandi 1 slíkt lán 

að upphæð. 

Vírlar. 

Bankinn átti 1. jan. 1904 óinnleysta 706 
vixla, að upphæð alls . ..0.0.0... kr. 507,156 05 

A árinu voru keyptir 2839 vixlar að upp- 

hæð alls eee eee er ke - 5,009,174 64 

kr. 3,516,310 69 

Innleystir voru á árinu 2793 víxlar að upp 

hæð alls 2 2 eee eee 2 9735 854 81 

Átti bankinn þannig í árslok 1904 752 víxla óinnleysta ad 

upphæð samtals a 

Útbúið á Akureyri átti 1. jan. 1904 óinnleysta 

víxla, 207 að tölu, að upphæð alls „kr. 112,061 00 

Á árinu voru keyptir víxlar fyrir alls... 350,664 40 

kr. 462,725 40 

Af þeim voru innleystir samtals. . . kr. 544,486 40 

Átti útbúið þannig í árslok 1904 óinnleysta víxla, 236 að 

tölu, að upphæð alls FR 

Utbúið á Ísafirði átti 14. mai 1904 óinnleysta 

víxla, 20 að tölu, að upphæð alls. . 2. 2. kr. 30,925 00 

Á reikningstímabilinu voru keyptir 151 víxlar 

að upphæð 0 a 181,033 00 

kr. 212,858 00 

Af þeim voru innleystar á reikninestimabil- 

inu alls eee eu un 181,105 00 

Átti útibúið þannig í árslok 1904 óinnleysta víxla, 42 að tölu, 

að upphæð alls 

Samtals 

kr. 112761 05 

— 10578 41 
kr. 123339 46 

kr. 1000 00 

kr. 542455 88 

118259 00 

31755 00 

kr. 692447 ae
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Åvisanir., 

Bankinn átti 1. jan. 1904 óinnleystar 15 ávís- 

anir, að upphæð alls FR kr. 5,927 59 

Å årinu voru keyptar 200 ávísanir að up phæð - 218,800 66 

kr. 279,728 25 

Af þeim voru innleystar 204 åvisanir á árinu 
að Upphæð 00 7 264,860 88 

  

Atti bankinn þannig í árslok 11 ávísanir óinnleystar, að upp- 

hæð BER 

Utbúið á Akureyri átti 1. jan. 1904 óinnleystar 

ávísanir að upphæð alls . 2. 2. 2... kr 5681 89 

Á árinu vóru keyptar ávísanir alls . . . . — 35409 39 

kr. 39091 28 

Allar þessar ávísanir voru innleystar á árinu og átti útbúið 

því engar ávísanir í árslok 1904. 

Útbúið á Ísafirði átti 14. maí 1904 engar óinnleystar ávísanir. 

Á reikningstímabilinu voru keyptar 18 ávísanir 
að upphæð . 20 kr 21611 80 

Af þeim voru innleystar í á reikningtimabil- 

inu að Upphæð 2 0 eee ene ne em 6010 00   

Atti útbúið þannig óinnlevstar 6 ávísanir í árslok 1904 að 

upphæð 

Samtals 

Innlög á hlaupareikning. 

Hinn Í. janúar 1904 var innstæðufje á hlaupa- 
reikning í bankanum =. . 2. 2... kr 214715 16 

sem var eign 124 manna. 

Á árinu var lagt inn á hlaupareikning . . 2727681 24 
og vextir lagðir við höfuðstól . . 10429 28 

kr. 2952823 68 

Hjer af var útborgað á árinu alls. 0407 2593465 15 

Hlaupareikningsinnstæðufje í bankanum 

og voru eigendur þess 141 að tölu. 

Hinn 1. jan. 1904 var innstæðufje á hlaupa- 

reikning víð útbúið á Akureyri alls. . . kr. 26819 61 

Á árinu var lagt inn á hlaupareikning . . 223421 47 

og vextir lagðir við höfuðstól. 2... - 210 15 

kt. 250451 23 

Hér af var útborgað á árinu alls auk dagvaxta - 231764 90 

Hlaupareikningsinnstædufje vid utbuid var þannig við árslok 

samtals, og vorn eigendur þess 6l að tölu 

flytt 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

14,867 35 

  

359338 

18686 Gr
 

ðe 

ðí 

1
 

80 
17 

ð 
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Hinn 14. maí 1904 var innstæðufje á hlaupareikningi við út- 

búið á Ísafirði ekkert. 
Á teikningstímabilinu var lagt inn á hlaupa- 

reikning . 2 kr. 181683 64 

og vextir lagðir við höfuðstól . 2... — 93 10 

"kr. 181776 74 
Hér åf var utborgad å reikningstimabilinu . - 167691 44 

Hlaupareikningsinnstædufje vid útbúið var þannig í árslok 

kr. 318044 88 

  
samtals, og voru eigendur þess 10 að tölu kr. 14085 30 

Samtals kr. 392130 18 

il á sparisjóð. 

Hinn 1. jan. 1904 var funstædulje Í sparisjóði 

i bank anum samtals. .. oo... kr. 1562460 22 

og voru eigendur þess 6352 að tölu. 

Á árinu 1904 voru sparisjóðsinnlög alls . . kr. 1897287 26 

og vextir lagðir við höfuðstól . 2... . .— 60693 59 

kr. 3520441 07 

Hjer af var utborgad å årinu als . . . 1678211 98 

Sparisjóðsinnstæðufje í bankanum var því við árslok 1904 

alls, og voru eigendur þess 6931 að tölu. . . kr. 1842229 09 

Hinn 1. jan. 1904 var innstæðufje í sparisjóði 

við útbúið á Akureyri alls . . . . . . . kr, 724715 02 

og voru eigendur þess 70 að tölu. 

Á árinu 1904 voru sparisjóðsinnlög alls. . - 48450 51 

og vextir lagðir við höfuðstól . . ..….…. — 1121 86 

kr. 74267 39 

Hjer af útborgað á árinu auk dagvaxta . . — 50066 80 

Sparisjóðsinnstæðufje við útbúið var því í árslok 1904 alls, 

og voru eigendur þess 108 að tölu 

Hinn 14. maí var innstæðufje í sparisjóði við 

útbúið á Ísafirði alls . . .. „0. 0. kr. 249606 51 

og voru eigendur þess 1078 að tölu. 

Á reikningstímabilinu voru sparisjóðsinnlög alls — 102741 45 

og vextir lagðir við höfuðstól . . . . 0.0. — 9067 5 

kr. 361415 30 

Hér af var útborgað á reikningstímabilinu . — 16174 42 
  

Sparisjóðsinnstæðufje við útbúið var því við árslok 1904 alls, 

og voru eigendur þess 1129 að tölu. 

Samtals kr. 

44200 59 

285?40 88 

217 í 1670 56
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11, Seðlafúlga bankans. 

Seðlafulga bankans var í ársbyrjun 1904 þannig: 

ð0 kr. seðlar 

4722 st. = 236100 kr. 

Hjeraf varlands- 

Sjóðis skilað á 

árinu . . 

10 kr. sedlar 

42740 st.= 427400 kr. 

== 42000 8880 > = 88800 » 

353860 » 

  

= 338600 » 

Á árinu fjekk 

bankinn hjá 

landssjóði í nvj- 

um seðlum - 1200 > = 60000 » 8000 » = 80000 » 

Varpannigsedla- 

fulga bankins vid 

árslok 1904 . . 5082 st. == ?54100 kr. 41860 st. = 418600 kr. 

12. Varasjóður fyrverandi sparisjóðs Ísafjasðar. 

5 kr. seðlar 

17300 st. = 86500 

5840 » = 29200 

11460 » = 57300 
  

4000 » = 20000 
  

15460st. = 77300 

Bankinn stofnsetti á árinu útbú á Ísafirði, og tók að sjer spari- 
sjóð Ísafjarðar með öllum eienum hans og skuldum á þann 
hátt, að varasjóður sparisjóðsins, sem nú tvö er ár til trygg- 
ingar fyrir tapi å eigunum, stendur inni i vorzlum útbúsins 
gegn 5"/, voxtum p. a. 

13. Varasjédur fyrverandi sparisjåds Reykjavikur. ; 4 Í ; yk 
Varasjóðurinn var í ársbyrjun 9722 kr. 61 a. (þaraf 5000 kr. 
og breyttist ekkert á árinu. 

14. Varasjóður bankans. 

Varasjóður bankans var 1. 

Þar við bætist á árinu: 

a. Vextir af honum sjálfum 1904 . . . . . kr. 

b. Hreinar árstekjur bankans samkv. ágóða og 

tapsreikningi. 

jan. 1904 

Telst varasjóðurinn þannig við árslok 1904 

19. Af þeim 237194 kr. 77 a., bankinn 
a. Landssjóðsseðlum „2 kr. 
bh. Íslandsbanka seðlum 

c. Útlendum bankaseðlum 

d. Gullmynt 

e. Silfurmynt - 

f. Smápeningum. . „ ,., 

sem 

157480 

75835 

12758 

2626 

Varasjóðurinn var við árslok 1904. 

— 42547 9 

2115 00 

6580 00 

kr. 17409 03 

i hlutabrjefum) 

kr. 3532004 96 

54867 38 

kr. 406872 354 

átti i sjodi p. 31. desbr. 1904 voru i: 

kr. 237194 77 

1905 

65
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Veðdeild bankans. 

Bankavaxtabrjef. 

Hinn 1. janúur 1904 höfðu pessi bankavaxtabrjel verið gefin út al veð 

deildinni og ekki innleyst: 

A. 1000 kr. brjef B. 500 kr. brjet (. 100 kr. brjet 

117? st.=1172000 kr. 871 st.—4535500 kr. 2437 st. = 245700 kr. 

Å årinu 1904 gaf 

veddeildin út 

þessi brjef . .. 174st.= 174000 kr. 200 st. == 100000 kr. 215 st.= 21500 kr. 

1546 st.= 1546000 kr... 1071 st.= 535500 kr. 265? st. = 765200 kr. 

Innleyst voru å 

árinu 1904 þessi 

brjef....... 22st = 22000 kr. 34 st.= 17000 kr. 75 st.=— 7300 kr. 

Óinnleyst voru 

þannig við árs- 

lok 1904 þessi 

brjef. 2... 1324 st. = 1324000 kr. 103Tst:=518500 kr. 2579 st. =257900 kr. 

Alls 2100400 krónur. 

Þ. Lán. 

Hinn 1. janúar 1904 átti veðdeildin útistandandi 998 lán, sem 

samtals voru að upphæð . . . . . . . . kr. 1773940 20 

Å årinu 1904 voru veitt 176 lån, sem samtals 

voru ad upphæd . . 2 2 2. 0. 0. 0... 0. 295500 00 

kr. 2069440 20 

Endurborgað var å årinu 1904 alls . . . .- 191942 47 

Eptir voru þannig óborguð í árslok 1904 alls . . . . . . kr. 1877497 75 

og voru lánin þá 1109 að tölu. 

Stjórn landsbanka Íslands í Reykjavík 26. apríl 1905. 

Tryggvi Gunnarsson. Eiríkur Briem. Kristján „Jónsson. 

Agrip 

af reikningi Landsbankans frá 1. október til 31. desbr. 1904. 

| Tekjur. 

1. I sjodi 1. oktober 1904 . .. 0... 20.024... kr. 239607 00 

2. Borgað af lánum: 

flyt kr. 239607 00
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

. 

a. Fasteignarveðslin 2 . kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán. 

c. Handveðslán FRA 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga 

d. Reikningslán ER 

f. Akkreditivlán 2 2 2 — 

Víxlar innleystir 

Á vísanir innleystar 

Vextir 

Diskonto 

Tekjur í reikningi Landmannsbankans í Kaupmannahöfn 

Innheimt fé fyrir aðra 

Seld verðbrjef 

Innlög í hlaupareikning . kr. 

að viðb. vöxtum lögðum við höfuðstól . . — 

Innlög í sparisjóð 2 20 0 eee em 

ad vidb. voxtum lågdum vid håfudstol . . — 

Tekjur í reikningi útbúsins á Akureyri 

Tekjur í reikningi útbúsins á Ísafirði 

Frá veðdeild bankans 

Ýmsar tekjur . . 

Tekjur af fasteignum bankans 

Ýmsir debitorar 

Ýmsir ereditorar . 

Tekjur varasjóðs (vextir) 

Frá landssjóði í nvjum seðlum 

Til jafnaðar móti gjaldalið I' hb 

Gjöld. 
Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán . 2. 2 kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán FA 

d. Lán gegn áhyrgð sveita- og bæjarfjelaga 

ce. Reikningslán 

f. Akkreditivlán 

Víxlar keyptir 

102448 
578210 

17581 

6986 
80846 

243300 

843681 

10406 21 

557448 

5950? 

66900 

321735 

16562 

6800 

66008 

90500 

kr. 568506 

806226 

flyt kr. 15374735 24 

flutt kr. 259607 18 

36 

29 

50 

56 

97 

00 
829673 68 

1060637 21 

D4584 52 

62900 87 

9540 71 

512514 78 

— 29914 07 

… — 48800 00 

92 

— 8S54088 13 

80 

00 
— 616950 80 

29511 08 

26795 43 

205811 36 

11517 49 

— 1041 62 

1388 00 

- 2209 52 

— 12320 17 

40000 00 

2047 Tb 

kr. 4649714 57 

00 

80 

25 

00 

33 

00 
58 

86 

1905 

66
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16. 

17. 

18. 

19. 
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Avisanir kevptar 

Gjöld í reikningi Landmannsbankans í Kaupmannahöfn 

Útborgað fje, innheimt fyrir aðra 

Keypt verðbrjef a 

Útborgað hlaupareikningsinnstæðufje 

Útborgað sparisjóðsinnstæðufje 

Gjöld í reikningi útbúsins á Akureyri 

Gjöld í reikningi útbúsins á Ísafirði 
Til veðdeildar bankans 

Yms gjöld FR 

Kostnaður við bankahaldið (laun o. fl.) 

Kostnaður við fasteignir bankans 

Ýmis konar vextir útborgaðir 

Ýmsir debitorar 

Gjöld fyrir varasjóð: 

a. Ýms útgjöld (tap á lánum og víxlum) . . kr. 

hb. Verðlækkun á verðbrjéfum 2. . . . . . — 

S 

Atfhent landssjóði í ónýttum seðlum 

Í sjóði 31. desbr. 1904 

Agrip 
af reikningi veðdeldar Landsbankans frá 1. oktbr. til 31. desbr. 

Tekjur. 

Inneign hjá bankanum þ. 1. okt 1904. 

Bankavaxtabrjef gefin út 

Vextir af lánum o. fl. 

Borgað af lánum FR 

11, /, varasjóðs og stjórnarkostnaður 

Gjöld. 
Veitt lán FR 

Vektir af bankavaxtabrjefum 

Innleyst útdregin bankavaxtabrjef 

Varasjóðs- og stjórnarkostnaður; 

flutt kr. 

670 00 

2047 75 

kr. 

„Kr. 

flyt kr. 

1374744 

46845 

- 1054254 

35324 

108900 

971874 

524471 

49592 

47495 

4192 

1858 92 

10976 

15 

122546 

36721 

24 

65 

19 

65 

00 

03 

80 

59 

64 

1904. 

83574 

93360 

6653 

124701 

12572 

93300 

292 

400 

93992 

04 

00 

43 

58 

35 

00 

50 

00 

50
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flutt kr. 95992 50 67% 

Skrifstofuhald . . . ..0. 0.0, .,,- kr. 3500 00 

Vangoldid af låni n. 626, 2 2. — 1 00 
3501 00 

I sjodi 31. desbr. 1904 2 2 ae eee eee eee - 283192 90 

kr. 5380686 40 

Ågrip 68 
af reikningi útbús landsbankans á Akureyri frá 1. oktbr. til 31. desbr. 1904. 

Tekjur. 

1. 1 sjóði 1. oktbr. 1904 0. kr 575856 87 

2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán . 2... kr. 6980 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán  . . . — 29152 15 

c. Handvedslån . . 2002. 1950 00 
d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjel. o. fl. — 335 00 

ce. Reikningslán „2. - 6691 87 

— 45109 02 
3. Víxlar innleystir 0 118820 20 

4. Á vísanir innleystar HA FI 16093 50 

5. Tekjur í reikningi Landsbankans 2 . 2... - 30496 6535 

6. Tekjur í reikningi Landmannsbankans í Kaupmannahöfn 59077 69 

í. Innlög Í sparisjóð . . . 0. kr. 28757 07 
Vextir lagðir við höfuðstól oe eee - 1121 86 

—— 29878 93 
8. Innlög í hlaupareikning . 20... kr. 58285 04 

Vextir lagðir við höfuðstól . ... 8... — 210 15 
— 584953 19 

9. VæKtin 2 4736 9? 

10. Diskonto 2 7 1870 55 

11. Innheimt fje fyrir aðra . . 2 2 0 0 eee en nu em 12845 48 

12. Seld verðbrjéf 2 2 se eee een 200 00 

13. Ymsar tekjur se eee eee 147 96 

kr. 415106 42 

Gjold. 
1. Veitt lån: 

a. Fasteignarveðslán . 2... kr. 13940 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán FR 68220 00 

flvt kr. 82160 00
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c. Handveðslan 

flutt kr. 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjel. o. fl. 

e. Reikningslán 

Víxlar keyptir .. 

Ávísanir keyptar nn 

Gjöld í reikningi Landsbankans. . 

Gjöld í reikningi Landmannsbankans í Káu 

Útborgað sparisjóðsinnstæðufje 

Útborgað hlaupareikningsinnstæðufje 

Útborgað innheimt fje fyrir aðra 

Kostnaður við útbúið (laun o. fl. 

Yms gjöld: 

a. Vextir af innstæðufje 

b. Endurborgaðir vextir  . . 

c. Endurborgun Provision 

) Í sjóði 31. desbr. 

af reikningi útbús landsbankans á Ísafirði 1. 

Í sjóði 1. oktbr. 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán 

1904 

Ágrip 

Tekjur, 

hb. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjel. o. fl. 

c. Reikningslán 

Víxlar innleystir 

Ávísanir innleystar oe 

i reikningi Landsbankans Tekjur 

Tekjur 

Innlög í sparisjóð 

Vextir lagðir við höfuðstól 

82160 00 

1750 00 

pmannahöfn 

oktbr. til 31. desbr. 

kr. 8200 00 

21552 50 

í reikningi Landmannsbankans í Kaupmannahöfn 
kr. 58595 07 

0067 54 

flvt 

kr. 121186 10 

97290 00 

15858 50 

26985 85 

DD4?? 44 

14579 66 

70341 10 

14248 68 

869 10 

1412 58 

—… 26912 61 

kr. 415106 42 

1904. 

kr. 4715 94 

35552 50 

93575 00 

3960 00 

34721 58 

3937 15 

67660 41 

kr. 240122 58
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flutt kr 

Innlög í hlaupareikning . FR BR kr. 19882 56 

Vextir lagðir við höfuðstól . 95 10 

Vextir 

Diskonto FI . 

Iunheimt fyrir aðra FR eee er 
Ymsar tekjur 

  

240129 

19975 

4623 

658 

3426 
Sr 
ÐÐ Í 

Kr, 273144 
Gjöld. 

Veitt lán: 

a. Fasteignarveðslán FR kr. 14330 00 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån FR — 16910 00 

c. Handveðslán FR — 2700 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjel. o. fl. — » » 

e. Reikningslån 2 . 8... — 10578 41 

Víxlar keyptir 2 2 eee 7 
Ávísanir keyptar SE 

Gjöld í reikningi Landsbankans . oe eee 

Gjöld í reikningi Landmannsbankans í Kaupmannahöfn 

Gjöld í reikningi fyrv. sparisjóðs Ísafjarðar 

Útborgað af sparisjóðsinnstæðafje 

  

Utborgað af hlaupareikningsinnstæðufje 2 2 — 

Utborgað innheimt fje fyrir aðra 2 2 0 2 0 2 mm 

Kostnaður við útbúið laun 0. fi) 2. 2 0 er 

Yms gjöld: 

a. Vextir af sparisjóðsinnstæðufje . . . . . kr. 9067 34 

c. Vextir af hlaupareikningsinnstæðufje . . . —- 93 10 

l sjóði 31. desbr. 1908 2 2 2 eee eee rem 

ki 

Stjorn Landsbankans, Reykjavik 5. april 1905. 

Trygget Gunnarsson. Eiríkur Briem. Kristján Jónsson. 

Embættaskipun, veiting og lausn m. m. 

a. Lausn. 

31. maí var sóknarpresti í Möðruvallaklaustursprestakalli præp. hon. 

eptir eptirlannalögunum. 

sóknarprestur í Hrunaprestakalli í Arnesprófastsdæmi frá fardögum 1905 að telja. 

b. Veiting. 

34970 
24335 
3426 
1421 

9160 

24780 

58 

41 

00 

00 

51 

40 

59 

00 

97 

94 

44 
75 

2713144 15 

Davíð Guð- 

mundssyni r. af Dbr. af raðherranum veitt lausn frá fardögum 1905 að telja með eptirlaunum 

5. april var prófastur síra Kjartan Helgason í Hvammi skipaður af ráðherranum 

1905 

66
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8. s. m. var cand. juris G. Eggerz settur af rådherranum målaflutningsmadur. vid 

landsyfirrjettinn frá 1. maí 1905 að telja. 

29, s. m. þóknaðist hans hátign konunginum allramildilegast að kveðja til þingsetu 

  

sem konungkjörna þingmenn: 

fyrv. amtmann J. J. Havsteen, Komm. af Dbr. og Dbr. 

prestaskólakennara præp. hon. Eirík Briem r. af Dbr. 

prófessor dr. phil. Björn M. Ólsen r. af Dbr. 

ritstjóra Jón Olafsson 

útgjörðarmann Ágúst Flygenring og 

hreppsnefndaroddvita Þórarinn bónda Jónsson. 

25. maí var cand. juris Guðmundur Björnsson allramildilegast skipaður sýslumaður í 

Barðastrandarsýslu. 

7. júní veitti stjórnarráðið Guttormi bónda Vigfússyni, alþrn., á Geitagerði Múlasýslu- 

umboð frá 1. júní þ. á. að telja. 

S. d. veitti stjórnarráðið Árna bónda Árnasyni á Höfðahólum Þingeyrarklaustursum- 

boð frá fardögum þ. á. að telja. 

Útgerðarmannafjelagið við Faxaflóa hefir endurkosið Tryggva bankastjóra Gunnarsson 

í stjórnarnefnd lífsábyrgðar fyrir sjómenn, og hafði hann farið úr nefndinni eptir hlutkesti. 

Heiðursmerki. 

"7. apríl var præp. hon. Magnús Andrjesson að Gilsbakka allramildilegast sæmdur 

riddarakrossi Dannebrogsorðunnar. 

S. d. var prófastur síra Þorvaldur Jónsson að Eyri við Skutilsfjörð allramildilegast 

sæmdur riddarakrossi Dannebrogsorðunnar. 

S. d. var Hallgrímur hreppstjóri Hallgrímsson á Rifkelsstöðum allramildilegast sæmdur 

heiðursmerki Dannebrogsmanna. 

29. maí var konsúll Detlev Thomsen allramildilegast sæmdur riddarakrossi Danne 

brogsorðunnar. 

S. d. var stórkaupmaður William Theobald Thostrup allramildilegast sæmdur riddara- 

krossi Dannebrogsorðunnar. 

S. d. var stórkaupmaður Thor E. Tulinius allramildilegast sæmdur riddarakrossi 

Dannebrogsorðunnar. 

S. d. var stórkaupmaður Sigurður Jóhannesson allhamildilegast sæmdur riddarakrossi 

Dannebrogsorðunnar. 
, 
Oveitt embætti. 

Laust prestakall. 

Hvamms prestakall í Dalaprófastsdæmi (Hvamms og Staðarfells sóknir). 

Metið kr. 1357 62. 

Prestsekkja nýtur }/ ho af vissum tekjum brauðsins. 

Á því hvíla þessi embættislán: 1600 kr. til kirkjubyggingar tekið 1882, ávaxtast og 

endurborgist á 28 árum með 69/, af prestakallinu, að því leyti sem tekjur kirkjunnar hrökkv: 

ekki til þess, en þær gera það nú að mestu eða öllu leyti. Lán samkvæmt lhbr. 18. apríl 

1894 (Stj.tíð B. bls. 58), 3000 kr. til íbúðarhússbyggingar, ávaxtast og endurborgast á 28 

árum með 60/ 

Prestakallið veitist frá fardögum 1905 

Auglýst 10. april. 

Umsóknarfrestur til 25. maí.
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 Stjórnartiðindanna. 

Opið bvjef, er stefnir saman alþin | reglulegs fundar Í. júlí 1905, undir- 

skrifað af konungi í. febrúar 1905 (A 1 l bla. 23 

Tilskipun til bráðabirgða um breytingar á     7, april 1876 um þingsköp 

handa alpingi Islendinga, undirski >. mai 1905 (A nr. 2, bls. 4—7). 

  

    Brjef 

kosningu til bæ 

Eptir móttöki 

felldur úrskurður lagður á kæru 

  

     dags. 28, marz þ.á. er svo- 

  

hefir borizt frá Jörgen V. Bene- 

  

diktssyni á Seyðisfirði yfir bæjarstjór 

kaupstað 2. jan. þ. á. 

Í tæka tíð fyrir kosninguna afhenti kærandi 

39, 10. nóv. 1903 um leynilegar 

í kaupstöðum, lista, 

Búðareyri í Seyðisfjarð 

sning þeirri, sem framfór í nefndum 

    jarstjórna 

stungið var uppá Stefåni kaupmanni Steinholt á 

    in og var listinn daesettur á 

  

Seyðisfirði og undir a. I benna úrskurðaði kjör- 

  

stórnin ógildan af þeirri ástæðu, a eðmælendurni1 samkvæmt 1. hl. 

  

   2. gr. nefndra laga ritað á har i ” taði við nöfn Kærandinn telur 

listanum ólöglega hafnað með úrskurði þe n, þa hann kveðst skilja nefnd      

   

lagaákvæði svo, að eigi þurfi að tilgreina stöðu og heimili þegar enginn vafi geti 

verið á um, hverjir meðmælendurnir sjeu, oe Í eðmælendur nefnds 

lista hafi allir hlotið að vera | 

enda telur hann það verið hala skyldu oddvita 

galla við listann, þegar hani 

þessum ástæðum hefir kærandini 

ndur á Seyðisfirði, 

innar að benda sjer á 

á verið. Þegar af 

  

sjarstjórnakosning yrði 

  

ógilding kosningsarinnar ir gildi felld, en auk þess hefir hann sem ástæt 

t m að á leiðbeiningarskjali 

U 

fæ 

fyrir kjósendur, sem 

  

aðrar misfellur, er á henni hat að vera. svo 

armerkið, kross-    

  

inn, verið settur milli og að einum kjós- 

anda hafi verið leyft að standa 

leika þeirra fulltrúaefna, er stóði rum af listum 
Akvæðin í 1. hl. 2, er, fyrne ] aga um, ad medmælendur skuli til- 

2: tulka bar hæfi- 

  

kosid var um. 

  

greina stöðu. og við n sin, eru sett til leiðbeiningar fyrir kjörstjórnina, 

og getur hún því hein hinsvegar vera fullviss um að 

  

hafi tilgreint þetta tvennt við nöfnin á framboðslista, 

16. dag júnimánaðar 190 

um kæru útaf 
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í 

31. 

mal 

1 
mal 
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sjeu kjósendur, af því hún þekkir þá, eða meiri hluti hennar, þá hefir kjörstjórn 

bæði rjett og skyldu til að taka slíkan lista fullgildan. En við nefnda kosning 

hefir kjörstjórnin eigi þótzt hafa ástæðu til að sleppa þessum kröfum til listans, 

því, að í yfirlýsingu sem hún hefir gefið 27. mara þ. á., eptir áskorun stjórnarráðsins, 

hefir kjörstjórnin látið uppi, að hún eigi með fullri vissu einu sinni hafi getað 

vitað, að 5 af kjósendum bæjarins stæðu á hinum umrædda lista sem meðmæl- 

endur. Samkvæmt þessu verður bæjarstjórnarkosningunni eigi hrundið fyrir þá 

sök, að nefndur listi var felldur frá henni á áminnstan hátt, enda hafa lögin eigi 

lagt á oddvita kjörstjórnarinnar leiðbeiningarskyldu, eins og kærandi heldur fram. 

Að því er snertir aðfinninguna við leiðbeiningarskjalið, er það upplýst, 

að svigar voru um krossinn á lista þeim, sem getur um í 1. málslið 5. gr. nefndra 

laga, en ekki á leiðbeiningarskjali því, sem ræðir um í 3. málslið sömu gr, en 

eptir því sem atkvæði fjellu hafði þetta ekki nein áhrif á úrslit kosninganna. 

Loks hefir eigi gegn neitun kjörstjórnarinnar tekizt að færa sönnur á það, að 

hún hafi liðið kjósendum að vera í kjörstjórnarstofunni og mæla þar fram með 

sjerstökum lista eða fulltrúaefni, enda hefði það, þótt sannazt hefði, eftir atvikum 

eigi þurft að varða ógildingu kosningarinnar, heldur aðeins vítum fyrir kjörstjórnina. 

Samkvæmt þessu er hjermeð ákveðið, að óhaggaður skuli standa úrskurð- 

ur bæjarstjórnar Seyðisfjarðar 14. jan. þ. á. um að bæjarstjórnarkosningin 2. s. 

m. skuli gild. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birt- 

ingar og er um leið endursent leiðbeiningarskjal það, sem fylgdi framangreindu 

brjefi yðar. 

Brjef stjórnarráðsins #7 sýslumannsins í Skaptafellssýslu um end- 

urgjald á sveitarstyrk. 
Eptir að sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu með brjefi dags. 26. 

september f. á., hefir skotið undir úrskurð amtmannsins yfir Suður- og Vestur- 

amtinu ágreiningi milli yðar, herra sýslumaður, og sín um það, hverjum hreppi 

beri að endurgjalda Grindavíkurhreppi styrk að meðtöldum útfararkostnaði, að 

upphæð 149 kr. 88 aura, sem lagður var þar á árunum 1899—1902 gamalmenn- 

inu Sigríði Þórarinsdóttur, og eptir að stjórnarráðinu hefir í brjefi yðar, dags. 25. 

febr. þ. á., borizt umsögn yðar um málið, sem amtmaður hafði lagt fyrir yður að 

láta Í tje, er svofelldur úrskurður lagður á það. 

Mál þetta er svo vaxið, er hjer greinir: Sigríður, sem var fædd í Kleifa- 

hreppi hinum forna árið 1833, veiktist vorið 1899 í Kvíhúsum í Grindavíkurhreppi, 

svo að hún var ófær til að vinna fyrir sjer. Húsbóndi hennar sagði hana þá til 

sveitar og samdi hreppsnefnd tjeðs hrepps við hann að halda hana með 40 kr. 

meðlagi á ári og var hún haldin með því meðlagi, þangað til hún dó 13. febr. 1902. 

Hreppsnefndin tilkynnti síðan fæðingarhrepp Sigríðar styrkveiting þessa í tæka 

tid, og med brjefi 18. júlí 1900 viðurkenndi hreppsnefnd fæðingarhreppsins Sig-



riði sveitlæga þar í hreppnum, Kleifahreppi hinum forna, og lofaði að greiða 
hinn veitta styrk, þótt hann væri eigi veittur á sem formlegastan hátt, en 
krafðist jafnframt, að þurfalingurinn yrði sem fyrst flutt austur á sveit sína, en 
úr þeim flutningi varð eigi, þar eð hjeraðslæknir áleit frágangssök að flytja hana 
vegna veikinda hennar. Um haustið s. á. fannst það í kirkjubókum Kirkjubæjar- 
klausturs, að Sigríður fyrir mörgum árum hafði gipzt Oddi nokkrum Björnssyni, 
er hafði flutt suður í Gullbringu. og Kjósarsýslu; var þá farið að rannsaka, hvort 
Oddur væri á lífi, og reyndist það þá, að Oddur var giptur aptur og var því af 
hálfu rjettvísinnar höfðað og dæmt mál gegn honum fyrir tvíkvæni. Með því nú 
að Sigríður hlaut að eiga sömu framfærslusveit og eiginmaður hennar, Oddur 
Björnsson, var framfærslumál þetta tekið upp af nyju, og farið að leita eptir því, 
hvar Oddur Björnsson ætti framfærslusveit. Það er nú viðurkennt, að Oddur 
hafði ekki unnið sjer framfærslusveit utan fæðingarhrepps síns, Kleifahrepps hins 
forna, er hann flutti í Kjalarneshrepp vorið 1879, en þar dvaldi hann sem vinnu- 
maður þangað til vorið 1883, og næstu 4 árin þar á eptir var hann búandi í 
hreppnum. Vorið 1887 gjörðist hann húsmaður í sama hreppi, en vorið 1889 
kærði hreppsnefndin hann fyrir sýslumanni fyrir ólöglega húsmennsku, og fyrir 
lögreglurjetti er haldinn var út af því, gekk hann inn á að greiða sekt fyrir 
ólöglega húsmennsku. Í rjettarprófi þessu kveðst Oddur, þegar hann gjörðist 
húsmaður, hafa sótt til hreppsnefndar um húsmennskuleyfi, en hún hafi neitað 
sjer um það. Haustið eptir að hann var sektaður, sótti hann á ný um leyfi til 
húsmennsku, en hreppsnefndin neitaði að veita; hann hjelt þó áfram húsmennsku 
sinni þangað til í næstu fardögum vorið 1890, er hann tók jörð til ábúðar í 
hreppnum, og var búinn að búa þar í 9 ár, þegar Sigríður kona hans þáði styrk 
í Grindavíkurhreppi, sem fyr segir. 

Ágreiningurinn mili ykkar svslumannanna er nú um það, hvort sveit- 

festisdvöl Odds í Kjalarneshreppi hafi slitnað við húsmennsku hans 1887—1890 og 
við styrkveitinguna til konu hans 1899. Þjer teljið lögreglumálið og sektun Odds 
fyrir ólöglega. húsmennsku aðeins málamyndaverk hreppsnefndarinnar í Kjalarnes- 
hreppi og geti því eigi slitið sveitfestisdvöl hans þar, og að því er styrkveiting- 
una til Sigríðar snertir, teljið þjer hana eigi heldur bæra um að slíta sveitfestis- 
dvöl Odds, þar sem svo að segja engra fyrirmæla um lögmæta veiting sveitar- 

styrks hafi verið gætt við hana, sjerstaklega sje það eigi sannað, að Oddur hafi 

þá verið eignalaus. 

Það verður nú eptir málavöxtum að álíta, að húsmennskudvöl Odds í 

Kjalarneshreppi frá vordögum 1887 til vordaga 1890 geti eigi talizt lögmæt sveit- 

festisdvöl og að hann því hafi verið sveitlægur í Kleifahreppi hinum forna vorið 

1899, þegar Sigríður kona hans þáði í Grindavíkurhreppi. Styrkveiting þessa 
verður einnig að telja lögmætan sveitarstyrk til Odds, þar sem Kleifahreppur 

hinn forni, sem var framfærsluhreppur hans þá, hefir eigi hreyft neinum mót- 

mælum gegn lögmæti styrkveitingarinnar til Sigríðar, og það atriði, að fyrst 
seinna sannast, að hún var gift kona, gefur ekki rjett til að ganga frá viðurkenn- 
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ing þessari, þarsem aðeins styrkþörf Sigríðar eptir því sem á stóð kemur hjer til 
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m greina, enda endurgalt Oddur eigi styrki 

  

   

    

1 Samkvæmt þessu úrski 

  

að endurgjalda Grindavíkurhr Ss aura.    

  

Þetta er yður hjer ðí beiningar og frekari birt- 

ingar fyrir hreppsnefnd K pi í ( um leið beðinn að 

sjá um, að upphæð þessi verði sem fyrst greidd Grindavikurhreppi. 

3rjef stjórnarráðsins (il sýslumannsins í Norðurmáílasýslu um flutn- 
ing þingstaðar. 

p X » 7 na 1 
Eptir måttåku brjefs yðar, herra sýslur dagsetts 8. £. m., og eptir 

yðar og samkvæmt tillögum 

ið hjermeð samþykki sitt til 

3 ittur frå Fossvollum åa0 Kirkjubæ i 

  

beiðni hreppsnefndarinnar    sýslunefndarinnar í nefndri 

þess að þingstaður umgetins hrey 

Tungu, með því skilyrði að hreppsnefndin annist um að til verði hæfilegt hús til 

þinghalda á hinum nvja þingstað. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið yður til leiðbeiningar og til 

  

frekari birtingar. 

Brjef stjórnarráðsins #7 sýslumannsins í Norðurmálasýslu vm flutn- 

ing þingstaðar. 

Eptir móttöku brjefs yðar, herra sýslumaður, dagsetts 8. f. m., og eptir 

beiðni hreppsnefndarinnar í Hlíðarhrey | lu og samkvæmt tillåg- 

um syslunefndarinnar i nefndri sýsl | hjermeð samþykki sitt 

lt Fossvöllum að Sleðbrjót, 

um að tl verði hæfilegt hús til þing- 

  

     til þess að þingstaður umgetins 

  

með því skilyrði að hreppsnefndin 

halda á hinum nyja þingstað. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið yður til leiðbeiningar og til 

frekari birtingar.
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18. 

af 

til 

Í sjóði 1. janúar 1905 

Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán 

bh. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjartjel. 0. fl. — 

e. Reikningslån 

f. Akkreditivlán 

Vixlar 
Á vísanir 

Vextir 

Diskonto 

Tekjur í 

Tekjur í 

Tekjur í reikningi útbúsins á 

Innlög í hlaupareikning 

að viðbættum dagvöxtum 

innleystir 

innleystar 

reikningi 

Innlög í sparisjóð 

að viðbættum dagvöxtum 

Innheimt fje fyrir aðra 

Frá veðdeild bankans 

Seld innlend verðbrjef 

Ýmsir debitorar 

Ýmsir tekjur 

Frá landssjóði í nýjum seðlum 

Ágó ða- og tapsreikningur 

Lán veitt: 

a. Fasteienarveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

reikningi yfir tekjur og gjöld Landsbankans á 

öl. marz 

Ágrip 

tímabilinu 

1905. 

Tekjur. 

een 11762 16 

ure — 73423 72 

6945 48 

3961 25 

35168 84 

— 43000 00 

reikningi Landmannsbankans í Kaupmannahöfn  . - 

útbúsins á Akureyri 2 2 — 

Ísafirði 

2 196 65 16 

97 

kr. 

— 62 

kr. 452563 59 

- 114 09 

frå U 

Gjöld. 

29950 00 

170155 00 

200085 00 

kr. 

    

flyt kr. 

1. jan. 

174261 

394024 
2349 J9 

29636 

8493 

489868 

17775 

209728 

452677 

254928 

3159 

77000 

36671 

542 

30000 

10727 

". 2259011 
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1
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68 

65 

57 

00 

71 

26 

00 

79 

97 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

O
U
R
 

Go
 

0 
må

 
200085 00 

3550 00 

350 00 

11254 30 

40000 00 

flutt kr. 

c. Mandveðslán . 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjel. 0. „fl. — 

ce. Reikningslán „1 

f. Akkreditivlán 

Vixlar keyptir 

Á vísanir keyptar 2 2 0 eee eee eee 

Gjöld í reikningi Landmannsbankans í Kaupmannahöfn 

Gjöld í reikningi útbúsins á Akureyri 

Gjöld í reikningi útbúsins í Ísafirði. 

Útborgað hlaupareikningsfje 

Útborgað sparisjóðsfje . 

Útborgað innheimt fje fyrir aðra 

Kostnaður við bankahaldið 

Til veðdeildar bankans 

Keypt innlend verðbrjef. 

Keypt útlend verðbrjef 

Ýmsir debitorar. 

Ýmsir kreditorar 

Ýms gjöld. . 

Skilað landssjóði í ónyttum seðlum 

Í sjóði 31. marz 1905 

Ágrip 

af reikningi vfir tekjur og gjöld veðdeildar Landsbankans á 

frá 1. jan. til 31. marz 1905. 

Tekjur: 

Inneign hjá bankanum þ. 1. jan. 1905. 

Útgefin bankavaxtabrjet 

Borgað af lánum. 

Vextir innborgaðir 

Varasjóðs og stjórni arkostnadartillag . 

. — 383218 7 

355239 30 

495415 36 

21246 

— 88372 

— 42707 

35468 

- 240360 

368653 

3357 

— 807 

99783 

13500 

10480 

— 52 í 

2209 52 

873 

30000 00 

kr. 

timabilinu 

kr. 283192 90 

13400 00 

— 1863 28 

1207 

81 

. 359735
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1. 

127 

Gjöld. 
Innleyst útdregin bankavaxtabrjef 

Veitt lán 

Vextir útborgaðir 

Inneign hjá Bankanum 31. marz 

Ágrip 
af reikningi yfir tekjur o 

á tímabilinu frá 1. jan. til 31. desbr. 1905. 

Tekjur. 

Í sjóði 1. janúar 1905 
Borgað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán . kr. 12400 00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . — 135980 00 
c. Reikningslán —- 4914 03 

Víxlar innleystir 

Ávísanir innleystar 

Vextir 

Diskonto 

Tekjur í reikningi Landsbankans . NR 
Tekjur í reikningi Landmannsbankans í Kau pmannahöfn 
Innheimt fje fyrir aðra 

  

Innlög í hlaupareikning . kr. 10592 28 
að viðbætum dagvöxtum 2. 8 37 

Innlög í sparisjóð 

Seld verðbrjef 

Ymsar tekjur 

Gjöld. 
Lán veitt: 

a. Fasteignarveðslán . …… .……. . kr... 2800 00 
b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån  . . . 8... o — 17055 00 

flyt kr. 19855 00 

50400 00 

— 73400 00 

49383 00 

186562 47 

". 359745 47 

og gjöld útbús Landsbankans á Akureyri 

kr. 26912 61 

03 

00 

16 

3 17 

2 67 

> 80 

28 05 

58 28 

10600 65 

— 14555 54 

5800 00 

— 124 90 

224453 86



1905 128 

74 flutt kr. 19855 00 

c. Handveðslán  . .. a 1000 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjelaga — 3000 00 

e. Reikningslán 0. 29353 56 

—— kr. 53208 56 
2. Vixlar keyptir 2 20 1155 00 
3. Åvisanir keyptar . . . eee er 959 16 

4. Gjöld í reikningi Landsbankans SA 1525 Í 

5. Gjöld í reikningi Landmannsbankans í Kaupmannahöfn . . — 850 88 

6. Útborgað fje, innheimt fyrir aðra 2 2 — 1158 20 

í. Útborgað hlaupareikningsfje . . . . 0.0... 7 27951 88 

8. Uthorgad sparisjodsfje . 2... 000... 11479 19 
9. Kostnaður við rekstur útbúsins . . . 2 0 2 eee mm 770 97 

10. Keypt verdbrjef . . . BN 1000 00 

11. Tekjur fyrra árs færðar landsbank anum tilgóða FA 9105 39 

12. YmMS gjöld ss ere 14 45 
13. Í sjóði 31. mara 1905. . . 2 2 2674 65 

kr. 224453 86 

Agrip 
af reikningi yfir tekjur og gjöld útbús landsbankans á Ísafirði 

1. jan. til 31. marg 1905. 

Tekjur. 
1. Í sjóði 1. janúar 1908... kr. 24T80 75 

2. NI af lánum: 

. Fasteignarveðslánum  . . . 2. 2... kr. 8000 00 

). Sjálfskuldarábyrgðarlánum =. 2... - 1050 00 

———— 9050 00 
3. Víxlar ó6innleystir 2 2 15708 00 

4. Ávísanir innleystar 2 2. = 15501 80 

Bb. Vextir. 2 ae es re 496 04 

6. Diskonto. . . . . FA eee 418 97 

í. Tekjur í reikningi Landsbankans NR . … — 19415 09 

8. Tekjur i reikningi Landmandsbankans i Kaupmannahöfn „0. —- 30647 85 

9. Tekjur varasjóði fyrv. sparisjóðs Ísafjarðar NR rem 870 82 

10. Innlög í hlaupareikning 2 2. 2 — 16322 04 

flyt kr. 133204 í
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129 

flutt kr. 133204 36 
Innlög i sparisjóð . ....0.0.0.,, kr. 28196 46 
að viðbættum daevöxtum 3 51 

— — — 28129 97 
Seld verðbrjef 

Ymsar tekjur 

Gjöld. 
Veitt lán: 

a. Fasteignarveðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

d. Reikningslán. 

Vixlar keyptir . 

Gjåld i reikningi Landsbankans … 

Gjöld í reikningi Landmandsbankans í Kaupman 

Útl Jorgað hlaupareikningsfje 

Útborgað sparisjóðsfje . . 

Kostnaður við rekstur útbúsins SR 

Vextir af varasjóði fyrv. sparisj. Ísafjarðar 

Ýms gjöld . 

Í sjóði 31. marz 1905. 

Efnahagsreikningur Landsbankans 

Eignir. 
Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðslánum . . „2 kr 

. Sjálfskuldarábyrgðarlánum 

Handveðslánum . . . 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæ jarfjel: 1ea ofl. 

e. Reikningslán 

Oinnleystir vixlar 

Oinnleystar ávísanir 

2800 00 

"kr. 164441 35 

kr. 8250 00 

— 4490) 00 

— 8097 25 

—- kr. 20837 2 

— 30524 1 

20808. —— 16022 2 

nahöfn „0. — 15624 1 

— 19130 5! 

— 25761 9 

— 993 1 

— 870 82 

— 152 06 

— 36525 20 

kr. 164441 35 

  

31. marz 1905. 

2. DOZDLL 

1135646 43 

105220 07 

106755 87 

158262 28 
-——— kr. 1888405 35 

643846 69 

12614 08 

1 
1 

Kgl. ríkisskuldabrjef að upphæð kr. 168100 00 eptir gangverði 

31. desbr. 1904 16473 38 00 

flyt kr. 2709604 12 
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flutt kr. 

5. Önnur erlend verðbrjef að upphæð kr. 501000 00 eptir gang 

verði 31. desbr. 1904 

6. Bankavaxtabrjef FE 

1. Skuldabrjef Reykjavíkur kaupstaðar. . . 

8. Hlutabrjef (tilh. fyrv. sparisjodi Reykjavikur 

9. Fasteignir lagdar bankanum ut fyrir lánum . . . . 2. 

10. Húseignir í Reykjavík. 2 eee re er ker Te 

11. Bankabyggingin med husbunadi 

192. Uthu bankans å Akurevri 22 eee er rem 

13. Útbú bankans á Ísafirði 2 2. 

14. Ýmsir debitorar 

15. Peningar í sjóði — 

kr. 

Skuldir: 

1. Seðlaskuld bankans við landssjóð . kr. 

9. Skuld vid Landmandsbankann i Kaupmannahåfn . . . . . — 

3. Ekki útborgað af fje innheimtu fyrir aðra 

4. Tnnstæðufje í hlaupareikningi 

5. Innstæðufje Í Sparisjóði 2. kr re TT 

6. Inneign veðdeildar bankans. so eee er rr re TT 

T. Fyrirframborgun fyrir akkreditivlánum 

s. Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur 

9. Varasjóður bankans 1. jan. 1905 HA 

10. Tekjur, sem enn ekki eru lagðar við varagjóð 2 . 

kr. 

Reykjavík, 31. mai 1905. 

Stjórn Landsbankans. 

Tryggvi Gunnarsson. Eiríkur Þriem. 

Óveitt embætti. 

Embættið sem hjeraðslæknir í Mýrahjeraði. Árslaun 1300 kr. 

Auglýst lanst 16. júni 1905. 

Umsóknarfrestur til 31. ásúst 1905. 

Sá er embætti þetta fær, er skyldur til að setjast að öðrn hvorn megin 

næst þjóðveginum. 

2709604 

271527 50 

592500 00 

1800 00 

5000 00 

2938 00 

5000 00 

80000 00 

283886 96 

22383 73 

121 37 

383218 

4357980 

00 

00 

28 

T 97 

1926253 46 

186562 47 

2000 00 

9792 61 

406872 34 

87456 01 

4357980 44 

Kristjån Jønsson. 

Hitarår sem



Stjornartidindi B. 6. 131 1905 

Þ e.s | 

Rheglugjörð 75 
um breytingu á Reglugjörð fyrir hreppana í Árnessýslu vestan Hvitár og Ölfusár “ """ 

um notkun afrjetta, fjallskil, rjettahöld, meðferð á óskilafjenaði, grenjaleitir 

og refaveiðar, 3. júlí 1895. 

Amtstáðið í Suðuramtinu gjörir kunnugt: Samkvæmt lögum 22. marz 

1830, um löggiltar reglugjörðir sýslunefnda og lögum 24. nóvbr. 1893, um breyting 

á o. gr. Í fyrnefndum lögum 22. marz 1890, er hjermeð staðfest og löggilt eptir- 

fylgjandi 

Reglugjörð 

um breytingu á Reglugjörð fyrir hreppana Í Árnessýslu vestan Hvítár og Ölfusár 

um notkun afrjetta, fjallskil, rjettahöld, meðferð á óskilafjenaði, grenjaleitir og 

refaveiðar, 3. júlí 1895, sem samin er af sýslunefndinni í tjeðri sýslu, og skal 
reglugjörðin öðlast gildi 1. septbr. 1905: 

Vid 27. gr. 

Å eptir ordunum »fyrir Biskupstungnahrepp< falli burt orðin >1. pridjudag- 
inn<, en Í stað þeirra komi >1. föstudaginn. 

2 Amtsråd Suduramtsins, Reykjavik, 22. juni 1905. 

J. Havsteen, 

Guðlaugur Guðmundsson forseti amtsráðs Norðuramtsins kunngjörir: Sam- 76 

kvæmt lögum 22. marz 1890 um löggildar reglugjörðir sýslunefnda, cfr. lög 24. 19. júni 

nóv. 1893, og með skirskotun til álvktunar amtsráðsins á aðalfundi þess 13.—15. 

þ. m., staðfesti jeg og löggildi eptirfylgjandi: 

Reglugjörð 
fyrir Húnavatnssýslu um fjallskil og fl. 

I. kafli. 

Um stjórn fjallskilamála. 

l. er. 

Samkvæmt tilskipun 4. mai 1872, hefir syslunefndin yfirstjórn allra 

fjallskilamåla, en hreppsnefndir annast alla stjórn og framkvæmd á þeim. 

2. or. 

Hreppsnefndir geta, hver í sínum hreppi, gjört nákvæmari ákvarðanir 

um fjallskil í einstökum atriðum. Þó má eigi þar með raska reglugjörð þessari, 

og skulu hreppnefndir gæta þess, að farið sje í öllu eptir ákvæðum hennar. 

16. dag ágústmánaðar 1905. Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja.
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IL kafli. 

Um smålun og fjårgæzlu å vorum. 

D. ET 

Allir þeir, sem jörð hafa til ábúðar, eru skyldir að smala heimalönd sin 

á vorum eptir því, sem hreppsnefnd ákveður. Þar sem heimalönd eru viðáttu- 

mikil hálsa- og fjallalönd, er búast má við, að margir úr upprekstrarfjelaginu eigi 

fjárvon í, mega hlutaðeigandi hreppsnefndir skipa yrir um, að hágrannar og aðr- 

ir, sem þar eiga fjárvon, hjálpi til við smölunina, eptir því sem hreppsnefndum 

þykir sanngjarnt vera. 

4. er. 

Hreppsnefnd hefur heimild til, að skipa fyrir um smölun geldfjár á vor 

um til rúnings, þegar hentugast þykir. Ef þörf gjörist, má hún láta göngur far: 

fram á afrjettum. Hið sama gildir, að því er snertir smölun til fráfærna. 

Ð. ST. 

Þegar alment er hætt að hysa fje á vorum, hefir hreppsnefndin vald til, 

svo fje manna ekki sleppi í ullu til afrjetta, að skipa vörð fyrir framan byggðir 

á hentugum stöðum, fram að rúnings tíma á geldfje. Skal vörðurinn haldinn á 

kostnað fjáreiganda þeirra í upprekstr angi u, sem hlutaðeigandi hreppsnefnd 

eða hreppsnefndir álita að not hafi varðarins. Nú nota tveir hreppar sömu af- 

rjett, en önnur hreppsnefndin vill ekki Kaka tiltölulegan þátt í varðkostnaðinum, 

hefur þá sú hreppsnefndin, sem sett hefur vörðinn, vald til að selja eigendum í 

hinum hreppnum allt það fje, er kemur af varðstöðvunum, þegar því er smalað 

eptir ákvörðun hreppsnefndar, ofan til 3 eða teiti, ef svo tilhagar, af fremstu 

bæjum í upprekstrarfjelaginu. Hið sama gildir um fje innanhreppsmanna, sem 

eigi taka þátt í varðkostnaðinum, nema varðstöðvalandið eigi. 

Gjald þetta má aldrei yfirstíga 50 aura hverja kind. 

Hið sama gildi um vorgöngur á afrjetti, þar sem tveir hreppar eru í upp- 

rekstrarfjelagi. 

6. gr. 

Sje það gjeldfje eða lambær, sem sloppið hefur úr löndum eiganda, eða 

kemur fyrir fjarri eigendum, þegar rúning er afstaðin, er finnandl skyldur að hirða 

honum er auðið; skal hann rýja gjeldfje og ær þegar tími er til þess kominn. 

Sömuleiðis skal hann marka ómörkuð lömb. Gjörir hann eiganda full skil á ull- 

inni, og grein fyrir marki, kyni og öðrum einkennum á hverri kind, sem hann 

rýr eða markar, en fyrir ómak sitt ber finnanda borgun, sem eigi má þó yfirstíga 
20 aura fyrir að ryja kind, en 10 aura fyrir að marka lamb. 

IIL kafli. 

Um rekstur til afrjetta. 

í, er 

Hreppsnefnd skal sjá um, að stóðhross, dilkar og geldfje, þegar það er 

komið úr ulln, sje rekið til afrjetta svo tímanlega að vorinu, sem árferði og önn 

ur atvik leyfa. Áður en fráfærnalömb eru rekin á fjall, skal sitja þau heima



> eigi skemur en 3 sólarhringa: þó má hreppsnefnd eptir atvikum veita undanþágu 

frá reglu þessari, ef nefndarmenn allir verða á eitt sáttir. Reka skal á miðjan 

afrjett, nema hreppsnefnd hafi öðruvísi ákveðið. Sjeu viðlend heimalönd notuð 

til upprekstrar, skal reka þangað, sem búsmali sízt gengur, og með leyfi landeiganda. 

Með samþykki svslunefndar, geta hreppsnefndir sett ítarlegri reglur um 

hvernig haga skal rekstrum á afrjettarlöndin. 

3. gr. 

Hreppsnefnd skal annast um, að lömb og dilkar, hross og geldfje sje rek- 

ið á afrjett frá fleiri en einum bæ í samlögum, er nefndin þá flokkar niður, og 

skal hún þá jafnan fela einum af rekstrarmönnum hvers flokks, að hafa umsjón 

og ábyrgð á því, að hið rekna fje og hross sje rekið eptir ákvæðum 7. greinar. 

Reka skal þannig gegnum heimalönd manna, að sem minnstur bagi verði að. Skal 

gæta þess sjerstaklega, að málnvtupeningur manna fari eigi saman við. Enginn 

má reka stóðhross á afrjett fyr en hreppsnefnd hefur ákveðið. 

Q. op 

Hver sem heimildarlaust rekur fjenað sinn, sem á afrjett á að fara, í 

annars land til beitar um sumar, hvort heldur það er heimaland, fjallland eða 

afrjettarland, greiði skaðabætur til landráðanda eptir mati hreppsnefndar í þeim 

hreppi, er landráðandi á heima í. Mati þessu má skjóta tii hlutaðeigandi sýslu- 

nefndar. 

10. gr. 

Enginn má hafa stóðhross, geldfje eða dilkær í heimahögum að sumrinu, 

nema hreppsnefnd og nágranni leyfi; en neiti nágranni um leyfið, skal eigandi 

ábyrgjast, að fjenaður gjöri honum engan skaða. 

Nú eru stóðhross eigi rekin til afrjetta eptir skipun hreppsnefndar, má 

hún þá láta reka þau á kostnað eiganda. Verði einhver fyrir ágangi al stóð- 

hrossum, sem eru í óskilum í heimahögum að sumrinu, annaðhvort af því, að þau 

hafa alls ekki verið rekin til afrjettar, eða þá fyr en hreppsnefnd hefur ákveð- 

ið, má taka þau í gæzlu og gjöra eigendum aðvart, innan tveggja sólarhringa 

um, að leysa þau út gegn gæzlukaupi, 10 aura fyrir hvert hross um sólarhring- 

inn, auk ómakslauna fyrir tilkynninguna, sem Þborgist um leið og hrossanna er 

vitjað. 

Vitji eigendur ekki hrossa sinna innan þriggja sólarhringa, frá því þeir 

fengu tilkynninguna, er geymanda heimilt að reka þau til þeirra á kostnað þeirra. 

Skal hreppsnefnd þess hrepps, þar sem geymandi á heima, meta og ákveða kostn- 

að þennan sem og borgun fyrir tilkynninguna. 

11. gr. 

Ef stóðhross eða sauðfje gengur úr afrjett á sumrum, skal sá, er fyrir 

ágangi verður, gjöra hreppsnefndaroddvita aðvart um það, og skipar hann þá 

fyrir um rekstur þess til afrjettar. Enginn má reka fjenað þann, er úr afrjett 

sengur, til sveitar eða á nágranna. Kostnaður við rekstra þessa borgist að 1/, 
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hlut af landráðanda, en að 3/, úr sveitarsjóði eða sveitasjóðum upprekstrarfjelags- 

ins tiltölulega við það, er hver hreppur leggur til gangna (sbr. 1. gr.). 

Ef fleiri upprekstrarfjelös eiga upprekstrarland í sameiningu, skal kostn- 

aðurinn við rekstra þessa, að svo miklu leyti, sem hann á að greiðast úr sveit 

arsjóði, borgast úr hlutaðeigandi sveitarsjóðum, eptir tölu þeirra hrossa, sem í 

upprekstrar eða afrjettarlandið eru reknir. 

Þó hafa hlutaðeigandi hreppsnefndir heimild til að gjöra um þetta sjer 

staka samninga. 

Nú þykir hreppsnefnd eða hreppsnefndum eins upprekstrarfjelags ástæða 

til, að losa sveitarsjóð við kostnað af rekstrum stóðhrossa á sumrum til afrjetta 

og rjettun þeirra á haustum. Skal þá hreppsnefnd eða hreppsnefndir hafa vald 

til að jafna honum niður á stóðhrossaeigendur eptir tölu stóðhrossa, sem að vor- 

inu eru rekin á afrjetti eða fjalllönd þau, sem liggja innan takmarka upprekstr- 

arfjelagsins, eða skylt er á afrjetti að reka. Niðurjöfnun þessi skal gjörð eptir 

staðfestri framtalsskýrslu frá hreppstjóra, en stóðhrossaeigendur skulu skyldir til 

á vorhreppaskilum, að gjöra hreppstjóra fullnægjandi grein fyrir tölu stóðhross- 

anna. Undanskilin gjaldi þessu eru stóðhross, sem að sumrinu eru seld á mark- 

að. Ákvæði þessarar greinar um stóðhross ná ekki til Vindhælishrepps, Engi- 

hlíðarhrepps eða Bólstaðahliðarhrepps, nema stóðhross úr hreppum þessum sjeu 

rekin á afrjett í öðrum upprekstrarfjelögum. 

Ágreiningsatriðum útaf fyrirmælum greinar þessarar skal skjóta til endi. 

legra úrslita svslunefndar. 

12. gr. 

Eigi má ónáða fjenað á afrjettum, og eigi heldur, nema með leyfi hrepps- 

nefndar, taka þaðan fje eða hross, nema málnytupeningur sje, eða tamin hross. 

IV. kafli. 

Um fjallskil. 

15. gr. 

Fjallskilaskyldur er hver fjáreigandi og hver, sem á hross á afrjett, hvort 

ys
 

heldur er búandi eða búlaus. Skal hver leggja til fjallskila á þann hátt, er 

hreppsnefnd ákveður. Hreppsnefnd skal meta allan fjallskilakostnað upprekstr 

arfjelagsins til peningaverðs og jafna honum á alla upprekstrarskylda sauðfjár- og 

hrossaeigendur upprekstrarfjelagsins. Skal þá jafnt auratal lagt á hvert hross, 

sem á 3 kindur, en sjeu leigufærar ær látnar ganga með dilkum og reknar á 

afrjett, skulu hverjar 2 þeirra metnar til fjallskila jafnt og 5 kindur. Skyldur 

er hver húsbóndi að inna fjallskil af hendi fyrir hjú sín og aðra heimamenn, 

gegn endurgjaldi frá fjenaðareiganda. — 

14. gr. 

Skyldur er hver maður að gjöra fjallskil á þeirri afrjett, og á þau lönd, 

sem liggja til leitar að lögrjett eða aukarjettum þeim, sem liggja í því upprekstr 

arfjelagi, sem fjáreigandi á heimili í Nú notar einhver til uppreksturs aðra af 

rjett eða heimaland, en þar sem honum ber upprekstur, skal hann þá gjöra þar
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fjallskil tiltolulega ad hålfu móts við fjallskil annara í því upprekstrarfjelagi. %6 

Auk þess skal hann eptir sömu reglu vera fjallskilaskvldur í því upprekstrarfje- 19. júni 

lagi, þarsem hann er búsettur. 

Ef eitthvert upprekstrarfjelag, eða einstakur maður á og notar afrjettar- 

land, sem öðru upprekstrarfjelagi ber að leita, samkvæmt þessari grein, skal það 

eða hann gjöra þar full fjallaskil eftir fjenaðarfjölda þeim, sem tekinn er á af- 

rjettarlandið samkvæmt sömu reglum og fjenaðareigendur upprekstrarfjelags þess, 

er leita ber. Þó hafa hlutaðeigandi hreppsnefndir heimild til að gjöra um þetta 

sjerstaka samninga. 

Sá er notar land utan upprekstrarfjelags síns, skal hafa tilkynnt það 

hreppsnefndinni í þeim hrepp þar sem hann á heima, áður 12 vikur eru af sumri. 

Í tilkynning þessari sje fjenaðurinn greinilega sundurliðaður. 

Ib. gr. 

Þar sem tveir eða fleiri hreppar nota sömu afrjett, skulu hlutaðeigandi 

hreppsnefndir eiga fund með sjer í 17. viku sumars, til að semja um, hvernig 

fjallgöngum skuli haga. Oddviti í þeim hreppi, þar sem aðalrjett stendur, kveð- 

ur til þess fundar. Skal þá hver hreppsnefnd leggja fram skýrslu um tölu fjár 

og stóðhrossa manna í hreppnum að vorinu, staðfesta af hreppstjóra og fer eptir 

því, hve marga menn hver hreppur leggur til í göngurnar. 

Meta skal til verðs göngur hvers gangnaflokks. Verði ágreiningur um 

þetta milli nefndanna, sker sýslunefnd úr því eða oddviti hennar til bráða- 

byrgðar. 

16. er. 

Nú eiga nokkrir fjáreigendur að gjöra fjallskil í öðrum hreppi en þeir 

eru búsettir í, skal þá hreppsnefndin, þar sem þeir eru búsettir, senda hrepps- 

nefnd, er hlut á að máli, skýrslu um fjáreign slíkra manna eptir vorframtali, áð. 
ur Í4 vikur eru af sum. 

lí. gr. 

Fjallgöngur skulu hvert haust að minnsta kosti tvennar. Jafnframt afrjett 

um, skal í fyrri og seinni göngum smala til rjettar afskekkt og víðlend heima 
lönd, er afrjettarfjenaður gengur í að jafnaði. 

Gangnadagana er stranglega bannaður allur heimarekstur afrjettarfjenað- 

ar á einstaka bæi. 

Leiki grunur á, að fje hafi orðið eptir á afrjettum, hefur hreppsnefndin 

vald til að skipa 3. göngur og ráða menn í þær gegn endurgjaldi af sveitarsjóðn 
um. 

Þar sem tveir hreppar eiga upprekstrarland saman, skal hreppsnefndin í 

þeim hreppi, er nær liggur afrjettinni, annast um göngur þessar, gegn endur 

gjaldi af sveitarsjóðum upprekstrarfjelagsins Ennfremur hafa hreppsnefndir 

vald til að láta gjöra eptirleitir á afrjettarlöndum, víðlendum heimalöndum og 

fjalllöndum og skulu þær koma sjer saman um það við síðari eða síðustu rjett, 

eða á hausthreppaskilum og má borga þær af hlutaðeigandi sveitarsjóðum.
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18. er. 

Allri skylduvinnu og öðrum kostnaði við fjallskil skal hreppsnefnd jafna 

niður á fjenaðareigendur í tæka tíð. Aðfinningar við niðurjöfnunina skal bera 

upp brjeflega fyrir oddvita hreppsnefndarinnar fyrir 20. október og fer um þær 

eptir því, sem fyrir er mælt um útsvarskæru Í 1. gr. laga 9. jan. 1880 um breyt- 

ing á tilskipun 4. mai 1872. 

19. er. 

Hreppsnefndin eða kjörinn maður úr nefndinni, er nefnist fjallskilastjóri, 

kveður hreppsbúa með gangnaboði til fjallskila, nægum tíma áður en fjallgöngur 

byrja. Í gangnaboðinu skal nákvæmlega taka það fram, er hverjum ber að 

leggja til fjallskila það haust. Ef einhver vanrækir að gjöra þau fjallskil, sem 

hann er kvaddur til, skal hann borga þau eptir mati hreppsnefndar. Auk þess 

varðar það sektum, er hækka, ef brotið er ítrekað. 

Ekkert má fyrirskipa i gangnaboðinu, er getur komið í bága við full- 

tryggjandi fjárskil eða ákveðin rjettarhöld innan sýslu. 

20. er. 

Hreppsnefnd eða hreppsnefndir hlutaðeigandi upprekstrarfjelags skipa 

einn duglegan aðalgangnastjóra fyrir hvern gangnaflokk. Gangnaforinginn skal 

skipa fyrir um tilhögun gangna og hafa alla stjórn á þeim. Skal hann sjá um, 

að fjársöfnin sjeu rekin með reglu til rjettar, og kveðja menn til að gæta safns- 

ins, un“ vöktunarmenn hafa tekið við því. Hver gangnamaður er skyldur, að 

hlýða gangnaforingja sínum. Öll óhlýðni við skipanir hans varðar sektum. 

21. gr. 

Nú hafa fjáreigendur ráð á fleiri mönnum en einum, hefir þá hrepps- 

nefnd eða fjallskilastjóri vald til að kveðja til gangna þann, sem hæfastur er, 

svo og til hvers annars starfa, er útheimtist til góðra fjallskila. Ef einhver send- 

ir mann Í göngur, sem gangnaforingi sannar með vottorðum tveggja gangna- 

manna, að hafi reynzt óhæfur eða ófullnægjandi gangnamaður, er hann skyldur 

að borga gangnaskilin að öllu leyti. 

Borgun fyrir vanrækslu í fjallskilum má verja til að kaupa mann til 

fjallskilanna, ella falli hún í sveitarsjóð eða sveitarsjóði upprekstrarfjelagsins. 

Reynist einhver óhæfur eða ófullnægjandi sem gangnamaður, skal gangna- 

stjóri skyldur að kæra það fyrir hlutaðeigandi hreppsnefnd. Tauna má gangna- 

stjóra sanngjarnlega, annaðhvort með ívilnun í gangnaskilum eða af sveitarsjóð- 

um upprekstrarfjelagsins, en vanræki hann skyldur sínar, varðar það hann 

sektum. 

22. er. 

Ef fjáreigandi hefur engan hætan mann til gangna og getur eigi útvegað 

hann, skal hann tilkynna það skriflega hreppsnefnd eða fjallskilastjóra 6 dögum 

áður en fjallgöngur byrja og borgar þá fjáreigandi göngurnar sektalaust; en 

hreppsnefnd eða fjallskilastjóri annast um, að útvega mann í göngurnar fyrir 

sanngjarna borgun. Á sama hátt skal útvega hesta, fæði og annað, sem vantar,
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Ef krafizt er, skal fjáreiganda skylt að borga sanngjarnlega ómök og fyrirhöfn 

hreppsnefndar eða fjallskilastjóra. 

25. gr. 

Hreppsnefndir skulu sjá um, að koma upp hentugu skyli fyrir gangna- 

menn á afrjettum þar sem þess er þörf, og skal kostnaður sá, er af þessu leiðir, 

greiðast af sveitarsjóðum upprekstrarfjelagsins. 

V. kafli. 

Um hreinsun heimalanda og fjárgæzlu á haustum. 

24. gt. 

Hver búandi eða landráðandi er skyldur að hreinsa heimaland sitt á 

haustum svo opt, sem hreppsnefnd fyrirskipar, þótt hann eigi þar ekki fjár von 
> sjálfur, og gilda um það fyrirmæli 3. greinar. 

25. gr. 

Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skal skipa fyrir um reglulegar heima- 

landsgöngur jafnframt hverjum fjallgöngum. Skulu göngur þessar fara fram undir 

umsjón manns, er hreppsnefnd skipar, með samlögum búenda eptir því sem bezt 

hagar á hverjum stað og með samtökum við næstu sveitir, þar sem það á við. 

Allan fjenað, er kemur fyrir, skal reka skilvíslega til rjettar þeirrar er 

hann á að ganga til. Verði ágreiningur um hvert fjenaður skuli ganga, sker 

svslunefnd úr því, eða oddviti hennar til bráðabirgða. 

26. er. 

Hreppsnefnd skal sjá um, að eptir rjettir á haustum sjeu öll heimalönd 

rækilega smöluð sama dag viku, og að rekstur gangi þá eptir töfludrætti bæ frá 

bæ, nema hreppsnefnd áliti annað haganlegra. 

27. gr. 

Á haustum eptir rjettir, þangað til fje almennt er tekið til hýsingar, hafa 

hreppsnefndir vald til að skipa samskonar verði, sem nefndir eru í 5. gr. og gilda 

um verði þessa sömu ákvæði, sem um vorverðina. 

VI. kafli. 

Um fjárrekstra bæja á milli haust og voi 

28. gr. 
Skyldur er hver búandi að hirða tje það, er finnst í heimalandi hans eptir 

að fjallgöngum er lokið, og reka til næsta bæjar þá leið, sem það á að ganga. 

Hreppsnefndir hafa vald til að ákveða rekstrarleiðir innan hrepps og út úr hreppn- 
um. Sleppi nokkur fjárrekstri, sem á að ganga bæ frá bæ, varðar það sektum. 

Hið sama gildir um fjárrekstur að vorinu. 

29. gr. 

Ef enginn tekstrarfær maður er heima, er rekstur kemur á bæ, skal 

rekstrarmaður skilja úr fje það, er eptir á að verða, en reki svo reksturinn 
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76 áfram til næsta rekstrarfærs manns, en skylt er þeim, er við rekstri skyldi taka, 
19. júni að greiða rekstrarmanni þóknun eptir áliti hreppsnefndar. 

VII. kafli. 

Um rjettir og rjettahöld. 

30. gr. 

Eptir tillögum hreppsnefnda ákveður sýslunefnd, hvar aðalrjett og auka- 

rjett skal vera, sömuleiðis undir hverja aðalrjett hver aukarjett heyrir, og enn- 

fremur hverja afrjett og heimalönd ganga skal til hverrar rjettar, og ráða sýslu- 

takmörk, nema öðruvísi sje ákveðið. 

öl. er. 

Allir búendur eru skyldir til, hver að sínum hluta, að vinna að byggingu 

rjetta og viðhaldi þeirra, eptir því sem hreppsnefnd ákveður. Við hverja aðal- 

rjett skulu allar jarðir í upprekstrarfjelaginu eiga nægilegt dilksrúm hver fyrir 

sig, eða fleiri í samlögum: eru ábúendur jarðanna skyldir að kosta byggingu 

dilkanna og viðhald þeirra eptir rjettri tiltölu. Ennfremur skulu vera sjerstakir 

dilkar, einn eða fleiri, fyrir fje úr öðrum hreppum, er hlutaðeigandi hreppar 

byggi og viðhaldi á sinn kostnað. 

Þar sem hlutaðeigandi hreppsnefndum þykir við þurfa, skal upprekstrar- 

fjelagið eiga við hverja aðalfjárrjett sjerstaka hrossarjett, er byggð sje og við- 

haldið eins og fjárrjettin, á kostnað þess. 

52. 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 dilksbvggingu, má hreppsnefnd 

útvega mann til þess á kostnað hans. 

38. gr. 
Hreppsnefndir skulu skipa duglegan tjettarstjóra við hverja aðalrjett og 

aukarjett, og má telja rjettarstjórnina með gangnaskilum. Rjettarstjóri skal vera 

kominn til rjettar í tæka tíð hvern rjettardag. Skipar hann fyrir, hvernig fjár- 

drætti skal haga, og heldur mönnum til starfa. Hann bannar stranglega alla 

óreglu, er veldur hindrun við rjettarstörfin. Sýni nokkur í rjettinni óhlýðni gegn 

skipunum hans, varðar það sektum. 

34. er. 

Rjettarstjóri skal skipa áreiðanlega menn til að rannsaka fje utansveitar- 

manna, áður enn það er rekið frá rjettinni. Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skal 

við hvert dilksfjelag skipa dilkstjóra, til að vera tjettarstjóra til aðstoðar við 

rjettarstörfin. Enginn má hleypa út úr dilk fyr en rjettarstjóri leyfir, enda sje 

þá allt fje komið í rjett og fjárdrætti því nær lokið. 

5. er. 

Rjettarstjóri annast um, að ómörkuð lömb sjeu hirt í rjettinni og dregin 

í dilk sjer, svo að eigendum gefist kostur á að láta lumbsmæður helga sjer þau
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Við aukarjett má engan ómerking selja. Þó nær ákvæði þetta ekki til Lands- 19. júní 

endarjettar eða Mjóadalsrjettar. Enginn má helga sjer marklausa kind af fjár- 

bragði sínu. *Rjettarstjóri kveður menn til að skoða úrtíning vandlega eptir 

markaskrám í fyrstu sem síðari rjettum, og mega þeir ekki yfirgefa þann starfa, 

fyr en lokið er. Allir fjáreigendur skulu gæta þess, að fje þeirra verði eigi eptir 

í úrtíningi. Þegar búið er að skoða úrtíning í fyrstu rjett, skal fjallskilastjóri í 

þeim hreppi, þar sem aðalrjett stendur, koma honum í gægzlu milli rjetta og telst 

hún með gangnaskilum. 
36. gr. 

Frå hverri aukarjett skulu tilkvaddir menn reka urtining tafarlaust til 

aðalrjettar, svo að hann sje þangað kominn, áður fjárdrætti er lokið. 

37. gr. 

Í fjárrjettinni má enginn afmarka fje, án þess hann jafnframt skýri fyrir 

hreppstjóra eða rjettarstjóra hverja heimild hann hafi til afmörkunarinnar. 

Hreppstjóri eða rjettarstjóri skal samstundis rita hjá sjer nafn hins fyrra eiganda 

kindarinnar, et hann ekki er nærstaddur, og mark hennar áður en því var breytt, 
og undir hvers mark hún er mörkuð. 

VIL. kafli. 

Um hirðing fjár og hrossa í utanhreppsrjettum. 

38. gr. 

Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skal skipa hæfa menn til að fara í rjettir, 

á hreppaskil og að vera við úrtíningssölu annara sveita, þar sem helzt eru fjár- 

samgöngur, til að hirða þar fje og hross hreppsbúa sinna. Hafi sá, sem gjört er 

að skyldu að leggja til tjeðra starfa, engan hæfan mann til að inna þau af hendi, 

hefur hreppsnefnd eða fjallskilastjóri vald til að kveðja til þess hvern þann, sem 

hæfastur er í hreppnum, annaðhvort í mannaskiptum, eða gegn fullu endurgjaldi 

frá þeim, er tillaginu á að svara. Reynist sá, sem sendur er að hirða fjenað ut- 

anhrepps, ónýtur eða ófullkominn til þess starfa, gilda um hann ákvæði 21. gr. 

um ófullkominn gangnamann. 

39. gr. 

Sá maður, sem sendur er til að hirða fje í rjettum eða á hreppaskilum 

annara svelta, má eigi fara þaðan, fyr en búið er að skoða úrtining vandlega 

eptir markaskrám og selja, þar sem sala fer fram. Sannist það, að hann láti 

þar verða eptir fje eða hross sveitunga sinna, sem er með glöggu skrásettu marki, 
varðar það sektum og skaðabótum, nema málsbætur sjau. 

IX. kafli. 

Um smölun, rjettun og hirðingu hrossa. 

40. gt 

Í síðari göngum á haustum skal ásamt fje smala stóðhrossum af afrjettum, 

og úr heimalöndum og rjetta þau í síðari rjett, annaðhvort á undan eða að af- 
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76 loknum fjársundurdrætti. Undanþága veitist frá þessum ákvæðum, ef meiri hluti 

19. júni hreppsnefndar eða hreppsnefnda telur annað hagfeldara, sem þó aldrei má koma 

í bága víð næstliggjandi upprekstrarfjelög. Auk þess skal fara fram almenn 

smölun á hrossum í heimalöndum fyrsta virkan þriðjudag í mánuðunum nóvem 

ber, desember og janúar, en sje sá dagur helgur eða veður banni, skal smala 

hinn næsta dag og skal þá í hverjum hreppi, á stöðum þeim er hreppsnefnd 

ákveður, fara fram sundurdráttur á hrossum, er koma fyrir. 

Hross þau, sem ekki þekkjast eða enginn hirðir, skal fara með sem óskila- 

fjenað samkvæmt reglugjörð þessari. 

41. er. 

Stóðhross skulu dregin sundur i aukarjettum og aðalrjettum; skal úrtin- 

ingur sá, er verður í aukarjettum, rekast tafarlaust til aðalrjettar. Hross þau, 
sem eptir verða óhirt, þegar sundurdrætti er lokið, skal fara með sem óskilafje 

eptir reglugjörð þessari; þá skulu þau seljast með þriggja vikna auglýsingarfresti 

fyrir söludag og sex vikna innlausnarfresti eptir söludag. Hross eru ekki í ábyrgð 

kaupanda fyr enn að innlausnarfresti liðnum. Gjaldfrestur á söluverðinu sje 

einnig sex vikur. Vöktunarkaup fyrir hvert hross má ekki fara fram úr 20 

aurum um sólarhringinn. Ákvæði þessarar greinar gilda um hross þau, er koma 

fyrir eptir seinni rjettir, en vöktunarkaup fyrir þau má ekki fara fram úr 10 

aurum, nema hrossin komi á hús og hey. 

Á meðan á tjettun stendur, skal rjettarstjóri gæta þess, að hryssum gefist 

kostur á að helga sjer ómörkuð folöld og skal hann kappkosta að öðru leyti, að 

haga allri meðferð á hrossunum þannig, að ekki hljótist slys af. 

X. kafli. 

Um meðferð óskilafjenaðar. 

42. gr. 

Eptir að töfludrætti er lokið í seinni eða síðustu rjett, skal úrtiningssauð- 

fjenað afhenda til sölu þegar í stað hreppstjóra í hreppi þeim, þar sem aðalrjett 

stendur. Skal hreppstjóri ásamt 2 markglöggum og valinkunnum mönnum, er 

hreppsnefnd eða hreppsnefndir hafa þar til kjörið, skrásetja mörk, lit, aldur og 

auðkenni hverrar kindar, sem seld er, svo rjett og ákveðið sem framast má verða. 

Marklysingamenn skulu fá hætilega þóknun fyrir starfa sinn af sveitar- 

sjóði eða sveitarsjóðum upprekstrarfjelagsins eptir mati hreppsnefndar. Enginn, 

sem ekki er öðrum háður, getur skorazt undan þeim starfa, nema hann hafi 
forföll. 

45. gr. 

Við sölu óskilafjár er enginn innlausnarfrestur; bå skulu hrutar, sem 

eptir áliti hreppstjóra og söluvotta eru hætir til kynbóta, svo og forustusauðir, 

seldir með 4 vikna innlausnarfresti. Um Þborgunarfrest og ábyrgð gilda sömu 

ákvæði og í 41. gr.
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44. er, 46 

El óskilafje og hross koma fyrir af fjalllöndum eða í heimhögum eptir 19. júní 

rjettir, skal tafarlaust afhenda það hreppstjóra. Finnist eigendur að slíku fje, í 

næstu hreppum, eptir markaskrám, skal hreppstjóri hlutast til um, að þeim gefist 

kostur á að vitja þess. En sá fjenaður, sem eigi þekkist eða enginn getur helg- 

að sjer, svo sem kaleyrt fje, evrnalaust eða marklaust, eða hross með vafamarki, 

skal seldur við uppboð, er auglýst sje með nægum fyrirvara. 

45. gr. 

Finnist óskilakind í fje manna, eptir að fje er almennt tekið til hýsingar, 

skal eiganda kindarinnar gjöra aðvart um að vitja hennar, sje hann í næstu 

hreppum. Verði að selja slíkt óskilafje, borgast ekkert gæzlukaup fyrir það, og 

ber sá, er það finnst hjá. sölukostnaðinn nema málsbætur sjeu. 

46. gr. 

Fyrir lok hvers års skal hreppstjori senda manni, sem kosinn er af syslu- 

nefnd, greinilega lýsingu á öllu óskilafje, er selt hefur verið í hreppnum. Hinn 

kjörni maður sendir endurrit af lýsingum þessum til birtingar í einhverju útbreiddu 

blaði í Reykjavík. Í prentunarkostnað og ómagslaun ber honum 30 aura fyrir 

hverja kind og hross, er hreppstjóri skal senda honum með marklýsingunni. 

AT. gr. 

Af andvirði óskilafjenaðar þess, er selt verður, borgist: 

a. gæzlukaup, 

b. sölulaun og innheimtulaun, 

c. prentunarkosnaður marklysinga, 

d. fundarlaun, eða Þbjörgunarlaun. 

Að öðru leyti greiðist fjárverðið til eiganda, ef hann innan septemberloka 

næst á eptir sannar eignarrjett sinn. Annars fellur verðið í sveitarsjóð, eða 

sveitarsjóði upprekstrarfjelagsins, að rjettri tiltölu við fjárfjölda. 

XI. kafli. 

Um eptirleitir einstakra manna. 

48. er. 

Þegar hinum fyrirskipuðu fjárleitum í hverju upprekstrarfjelagi er lokið, 

skal einstökum mönnum heimilt, með samþykki meiri hluta hreppsnefndar eða 

hreppsnefnda, þar sem fleiri hreppar eru í upprekstrarfjelagi, að gjöra eptirleit á 

afrjettarlöndum upprekstrarfjelagsins og semja um borgun fyrir slíkar eptirleitir, 

er greiðist af sveitarsjóðum upprekstrarijelagsins, að tiltölu eptir niðurjöfnuðum 

sangnakostnaði. Komi fyrir í leitum þessum hross eða sauðfje úr öðrum sýslum, 

sem hafa önnur ákvæði í þessu tilliti, geta hreppsnefndirnar eptir atvikum metið 

sanngjörn fundarlaun fyrir skepnur þessar, er greiðist af sveitarsjóðum þar sem 

eigendurnir eiga heima. . 

Eptirleitarfjeð, sem á heima utansýslu „skal selt við opinbert uppboð, ef 

nauðsyn er til vegna fjarlægðar og fær eigandi það, sem afgangs er fundar og
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nppboðslaunanna. Björgunarlaun þess fjár, sem næst úr ógönguklettum, á hvaða 

tíma árs sem er, ákveðist af hreppsnefndinni og greiðist á sama hátt. Fyrir 

heimanað sloppið fje, sem finnst í eptirleitum, borgi eigendur eptir mati hrepps- 

nefndar. 

Skylt er að hver fjáreigandi auðkenni með glöggu marki, er eigi máist 

af, allt fje sitt á haustum, jafnóðum og það heimtist. 

Vanræki fjáreigandi að auðkenna þannig fje sitt, skal hann borga fyrir 

hverja sína kind, er á afrjettum finnast í eptirleitum, sem heimt væri og heim- 

anað sloppið. 

XII. kafli. 

Um fjármörk og hrossamörk. 

49. gr. 

Fje skal draga eptir mörkum. Það er skylda hvers fjáreiganda, að hafa 

glöggt markeinkenni á öllu sínu fje og svslu- og hreppsbrennimörk á öllu hyrndu 

fje. Sýslunefnd skal svo opt sem þurfa þykir, og að minnsta kosti 5. hvert ár, 

láta prenta markaskrár fyrir alla sýsluna. Skal sjerhver markeigandi koma 

marki sínu í hana og borga fyrir það í prentkostnað, það sem syslunefndin ák veð- 

ur, en hvert heimili skal fá ókeypis eitt eintak af markaskránni. Markið helgar 

markeiganda kind, sem markið ber, nema full sönnun komi fyrir að annar eigi. 

Kind, sem ekki ber rjett mark manns, er heimildarlaust að draga sjer, þótt lítið 

eitt vanti á fullt mark. Ef kind hefur evrnamark eins manns, en hornamark eða 

brennimark annars manns, þá skal sá talinn eigandi, sem á hornamarkið eða 

brennimarkið, og skal hann þó, ef eigandi eyrnamarks krefst þess, gjöra grein 

fyrir, hvernig hann er að henni kominn. Kind, sem hefur eyrnamark eins manns, 

hornamark annars og brennimark hins þriðja, skal talinn eign þess, er brenni- 

markið á; þó skal hann, ef eigendur hinna markanna krefjast þess, gjöra grein 

fyrir, hvernig hann hefur eignazt kindina. 

Nú er kind ómörkuð eða afeyrð, eða á henni er óglöggt mark eða myjetið 

og vill maður þá eigna sjer hana af líkum, þá skal hann skýra hlutaðeigandi 

hreppstjóra frá. Hreppstjóri kveður þá til fjóra skynsama og óvilhalla menn, er 

skulu ásamt honum sjálfum skoða kindina og meta líkur þær og ástæður, er hinn 

hefur til síns máls. Ef þeir þá allir í einu hljóði kveða upp þann úrskurð, að 

það sje miklu líklegra að hlutaðeigandi eigi kindina, heldur en hann eigi hana 

ekki, þá má hann hirða hana, sem sína eign, ella telst hún með óskilafje. Þessi 

ákvörðun nær eigi til ómerkinga, er ær helga sjer. Rjett er að forustufje, sem 

á afrjett gengur, hafi til auðkennis bjöllu eða bjöllukeng í horni. 

Hross skulu eins og fje hafa glöggt markeinkenni, er skráð sje í marka- 

skrá sýslunnar. Komi hross fyrir með óglöggu marki eða skemmdum eyrum, sem 

einhver vill helga sjer, þá gilda um það sömu reglur og fyrir er mælt í grein 

þessari um sauðfje með óglöggu marki. 

50. gr. 

Ef menn nota mörk, sem eigi eru prentuð í markaskrá sýslunnar, t. d.
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þeir, er flutzt hafa úr 6drum syslum, skulu beir lýsa mörkum sínum á vorhreppa- 
skilum fyrir hreppsnefndinni þar, sem þeir eru búsettir. Mörk þessi skal hrepps- 

nefnd skrifa upp og senda, áður 10 vikur eru af sumri, til hreppsnefnda og 

hreppstjóra í nálægum hreppum, innan sýslu og utan, þar sem helzt eru fjár- 

samgöngur. 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. 

KI. kafli. 

Um rekstur á sölufje. 

bl. gr. 

Allt fje i sålufjårekstrum skal vera merkt med skýru rekstrarmerki, er 

sje svo glöggt, að það sjáist tilsýndar í björtu, og svo traust, að það máist eigi 

af, þótt votviðri gangi. 
52. gr. 

Svo skal rekstrum haga, åd sem minnstur bagi verði að, þeim er þau 

lönd eiga, sem um er rekið eða í er áð. Varast skal að rekstrar lendi saman 

við annað fje. Eigi má halda áfram með tekstra úr því farið er að skyggja 

nema brýn nauðsyn beri til, svo má og aldrei leggja upp með rekstra fyr en 

markljóst er orðið. 

55. gr. 

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 og tekstrarfjeð dreifir 

sjer til muna, telja rekstrarfjeð. Enginn, sem á bænum er viðstaddur, og til 

þess er fær, má skorast undan að kanna tekstur ásamt rekstrarmönnum og ber 

Nú ber svo við, að öðru fje lendir saman við rekstur, skal þá strax á 

vfirmanni rekstrarins að greiða þóknun eptir úrskurði sýslumanns, ef á greinir, 

en aðgang á hann að eigendum fjárins með þá borgun, ef honum hefur eigi 

sjálfum verið um að kenna. Sjá skulu rekstrarnmenn um að fje það, er saman 

við hefur komið, komist í átthaga sína, eigendum kostnaðarlaust. 

D4. gr. 

Verdi rekstrarmenn sånnir ad því, að hafa tekið fje annara í rekstur 

heimildarlaust, skal yfinmaður bæta eigendum það að fullu eptir samkomulagi, 

eða eptir mati óvilhallra manna, er sýslumaður kveður til þess, ef með þarf. 

Sannist það, að slíkt hafi verið gjört af skeytingarleysi, varðar það auk 

þess sektum. 

DD. gr. 

Hvort sem rekstrarmenn eru fleiri eða færri, skal ávallt einn vera vfir- 

maður, er annist um að þessum rekstrarreglum sje hlytt, og ber hann ábyrgð á 

því gagnvart þeim, er kynni að kæra, en hann á aptur aðgang að rekstrarmönn- 

um sínum, ef þeim er um áð kenna. 

1905 

16 
19. júní
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XIV. kafli. 

Almenn ákvæði. 

56. gr. 

Ef meiri hluti búenda í upprekstrarfjelagi samþykkir á almennum sveitar- 

fundi, að setja vörð eða girðingu til að varna því, að stóðhross gangi á sumrum 

úr afrjettar- og fjalllöndum í búfjárhaga manna, skal hreppsnefnd eða hrepps- 

nefndum upprekstrarfjelagsins í sameiningu heimilt, að setja reglur um slíkan 

vörð eða girðingar, þar sem nákvæmlega er mælt fyrir um alla tilhögun og fyr- 

irkomulag varðarins eða girðingarinnar, og skal kostnaði, sem af þessu leiðir, jafn- 

að niður á stóðhross upprekstrarfjelagsins, sem ber að reka á afrjett, og önnur 

hross, sem á afrjettina eru rekin. Skulu reglur þessar berast undir sýslunefnd 

til staðfestingar, og ef sýslunefndin samþykkir þær, öðlast þær gildi, sem bind- 

andi samþykkt fyrir hlutaðeigandi npprekstrarfjelag, um næstu 5 ár frá staðfest- 

ingardegi. 

57. er. 

Eigi má svelta fjenað við fjårrjettir nje i rekstrum frekar en minnst verd- 

ur hjá komizt; eigi má heldur misþyrma honum á nokkurn hátt í fjallgöngum, 

rekstrum til heiðar, bæjarrekstrum eða heimalandasmölun; sjerstaklega er bann- 

að að hundbeita fjenað í rekstri eða smölun, að óþörfu. Brot gegn þessu varði 

5-—-50 kr. sekt, nema þyngri hegning liggi við. 

58. gr. 

3rot gegn reglugjérd pessari vardar 5—80 kr. sekt, nema byngri hegning 

liggi við, eptir öðrum lögum Skal uppljóstrarmaður, ef nokkur er, hljóta helm- 

ing af sektafjenu, en hinn helmingurinn falli í sveitarsjóð eða sveitarsjóði hlut- 

aðeigandi upprekstrarfjelaga. 

59. ger. 

Með mál þau, seim rísa út af brotum gegn reglugjörð þessari, skal farið 

sem opinber lögreglumál: þó má, ef hlutaðeigendur koma sjer saman um 

það, skjóta einstökum ágreiningsatriðum til endilegra úrslita sýslunefndarinnar. 

Með relugjörð þessari er numin úr gildi reglugjörð fyrir Húnavatnssýslu 

um fjallskil o. s. frv. frá 21. júní 1898. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi hinn 1. dag septembermánaðar 1905. 

Þetta er öllum hlutaðeigendum til vitundar gefið. 

Akureyri 19. júni 1905 

fyrir hönd amtráðsins. 

Guðl. Guðmundsson.
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Fjaárgreiðslur úr landsjóði 
13. gr. A.b.5. 

sem veittar eru í 13. gr. A. b. 5 fjárlaganna fyrir þetta ár, auk 800 kr. 

ekknasjóðsins og vöxtum af svonefndum árgjaldasjóði, að upphæð kr 90,70, samtals kr. 4390,70, 

á þann hátt sem hjer segir og var úthlutun sú samþykkt með brjefi stjórnarráðsins, í dagsettu 

30. júní 1905, að því er landssjóðsstyrkinn snertir: 
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32. 

33. 

I. Uppgjafaprestar: 

Ingvar G. Nikulasson frå Gaulverjabæ 

Gísli Kjartansson frá Mýrdalsþingum 

Jón Jónsson frá Stað á Reykjanesi „2... 

Jón St. Þorláksson frá Tjörn á Vatnsnesi 

Il. Prestaekkjur: 

Guðlaug Guttormsdóttir frá Skeggjastöðum 

Guðríður Magnúsdóttir frá Kolfreyjustað 

Guðríður Jónsdóttir frá Ási 

Guðrún H. Jónsdóttir frá Vallanesi 

Helga Árnadóttir frá Skarðsþingum 

Guðrún Þorsteinsdóttir frá Þingmúla 

Kristín Thorlacius frá Saurbæ í Eyjafirði 

Ragnheiður Jónsdóttir frá Vestmannaeyjum . 

Solveig Einarsdóttir trá Holti undir Eyjafjöllum 

Margrjet Magnúsdóttir frá Hvammi í Dölum. 

Guðrún Pjetursdóttir frá Arnarbæli 

Margrjet Erlendsdóttir frá Stafafelli 

Ragnhildur Gísladóttir frá Eyvindarhólum . 

Kristín Ísleifsdóttir frá Stokkseyri 

Kamilla Sigr. Briem frá Hruna 

Metta Einarsdóttir frá Statafelli a 

tagnhildur Þorsteinsdóttir Briem frá Höskuldsstöðum 

Þorbjörg Jónsdóttir frá Kolfreyjustað. 

lannveig Gísladóttir frá Sauðlauksdal 

Ragnheiður Pálsdóttir frá frá Staðastað . 

Ástríður Petersen frá Svalbarði . 

Guðrún Björnsdóttir frá Sauðanesi 

Steinunn Eiríksdóttir frá Þingmúla 

Sigríður Þorkelsdóttir frá Reynivöllum 

Guðlaug M. Jónsdóttir frá Hjarðarholti. 

Vilborg Sigurðardóttir frá Laufási. 

Helga Arnórsdóttir frá Ísafirði . . 

Lilja Ólafsdóttir frá Breiðabólsstað í Snæf.. 

Guðrún J. Jónsdóttir frá Bergstöðum . 

Sigríður Snæbjarnardóttir frá Saurbæ á Hvalfj.str. . 

Guðrún Guðbrandsdóttir frá sama prestakalli. 

Margrjet Þórðardóttir frá Gaulverjabæ 

Guðrún Snæbjarnardóttir frá Otradal. 

Flyt kr. 

af 

  

vöxtum 

'. 200.00 

125.00 

50.00 

100.00 

130.00 

90.00 

100.00 

40.00 

35.00 

100.00 

60.00 

50.00 

80.00 

60.00 

30.00 

30.00 

60,00 

10.00 

30.00 

70.00 

15.00 

90.00 

100.00 

30.00 

80.00 

120.00 

100.00 

130.00 

50.00 

20.00 

30.00 

150.00 

140.00 

70.00 

50.00 

30.00 
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Flyt kr. 2835.00 

  

34. Steinunn Th. Guðmundsdóttir frá Suðurdalaþingum  . . -— 60.00 

35. Steinunn Jakobsdóttir frá sama prestakalli. . . . . . — 40.00 

36. Ragnheiður Jónsdóttir frá Breiðabólsstað í Vesturh.  . . — 50.00 

37. Ólína Jónsdóttir frá Stað á Reykjanesi . . . . . . . — 70.00 

38. Vigdís Einarsdóttir frá Stað í Grunnavík . . . . . .. — 120.00 

39. Valgerður Jónsdóttir frá Asam. . . 2... 2. 0... —— 100.00 

40. Sigurbjörg H. Þorgrímsdóttir frá Þingeyrakl. prestak. . . —- 30.00 

11. Hólmfríður Jónsdóttir frá Mælifelli. . . . . . . . — 80.00 

42. Þóra Rósa Sigurðardóttir frá Miklabæ . . . . . . . — 20.00 

43. Valgerður Jónsdóttir frá Völlum . . . . - — 100.00 

44. Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólsstað í Vesturhópi . ….… — 80.00 

{5. Anna Í. Kristjánsdóttir frá vorvd dsstað . . . 0.08... — 100.00 

46. Kristbjörg Þórðardóttir frá Valþjófsstað . 22 2 2 70.00 

47. Ragnhildur Metúsalemsdóttir frá Hjaltastað . . . . . — 80.00 

18. Solveig Björnsdóttir frá Grímsey . . .0.0.0202,0..— 100.00 

49. Þuríður Kjartansdóttir frá Hofi í Vopnafirði . . . . . — 80.00 

50. Valgerður Þorsteinsdóttir frá Lundarbrekku  . . . . . — 50.00 

5l. Vilhelmína Steinsen frá Árnesi . . . ,„ . 2. 2. — 100.00 

52. Ingibjörg Hinriksdóttir frá Stokkseyri . . . 0.08... — 170.70 

53. Guðbjörg Aradóttir frá Þóroddsstað . . . . . 2... — 30.00 

54, Guðríður Pjetursdóttir frá Höfða . . . . . . . 2. = 40.00 

55. Guðrún Ólafsdóttir frá Garpsdal . . 2. 0. 0. 0... — 85,00 

  

Í rr * 4 z % j Sýsluskipting. 

Amtsráð Suðuramtsins hefir á fundi sínum 22—24 júni þ. á. samþykkt ákvörðun 

sýslunefndarinnar í Kjósar- og Gullbringusýslu um skipting á sýslunni í tvö sýslnfjelög sam- 

kvæmt lögum nr. 22., 3. okt. 1905; fjárskiptin eru þannig, að í hlut Kjósarsýslu falla 43,06 3 2) > J f , / 

og Gullbringusýslu 56,94% af öllum eigum og skuldum hins forna sýslufjelags. i 5 2 v 9 

Embættaskipun, veiting og lausn. 

a. Lausn frá embætti. 

19. júlí var hjeraðslækni í Rangarvallahjeraði Ólafi Guðmundssyni allramildilegast 

veitt lausn í náð frá embætti frá Í. ágúst 1905 að telja með eptirlaunnm eptir eptirlaunalög- 

unum. 
b. Skipun. 

6. júlí var cand. med. á chir. Halldóri Gunnlaugssyni allramildilegast veitt hjeraðs- 

læknisembættið í Hornafjarðarhjeraði. 

4. ágúst var hjeraðslæknir Halldór Gunnlaugsson settur af ráðherranum til að þjóna 

Rangárvallahjeraði. 
Laust embætti, 
er konungur veitir. 

Embættið sem hjeraðslæknir í Rangárvallahjeraði. Arslaun 1500 kr. Auglýst laust 4. 

agust 1905. Umsóknarfrestur til 1. október 1905. 

Sá er embætti þetta fær, er skyldur til að setjast að í Hvolhreppi.



Stjórnartíðindi B. 7. 147 

Brjef stjórnarraðsins #7 sýslumannsins í Húnavatnssýslu um toll 
af „Roboransessens“. 

Með DÞrjefi, dagsettu 14. þ. m., hafið þjer, herra sýslumaður, skýrt frá, að 
umboðsmaður C. Höepfners verzlunar á Blönduósi hafi neitað að greiða toll af 48 
glösum af >Roboransessens<, er flutzt hafa til verzlunarinnar 30. april þ. á., með 

g aðeins saklaust meðal við 
Magaveikluns, og hafið jafnframt spurt fyrir um það, hvort yður beri ekki að 
heimta toll af ofannefndum >essens<, samkvæmt 1. er. 7 tolllaganna frá 8. nóvem- 
ber 1901. 

Útaf þessu er yður hjermeð tjáð, að yður ber að heimta toll af »essens« 
þessum, þareð enginn vafi getur verið á þvi, að hann heyrir undir bittertegundir 
þær, er ræðir um í 1. gr.7 tollaganna, enda er það, að því er tollgreiðslu snertir, 
þyðingarlaust atriði, hvort bittertezundin er áleng eða ekki. 

því að >essens< þessi væri allsendis Ódfengur os 

# e 

Å ol} IR | Auglýsing 
um 

austurlenzka kóleru í Prússlandi og 

gula hitasótt í ríkinu Louisiana. 

Samkvæmt opinberum skýrslum gjörir austurlenzk kólera til muna vart 
við sig í Vestur-Prússlandi um þessar mundir og gul hitasótt í ríkinu Louisiana. 

Því auglýsist hjermeð, að tjeð lönd ber að skoða sem sýkt af nefndum 
sjúkdómum. 

Ákvæðum laga nr. 34 frá 6. nóvember 1902, um varnir gegn því, að 
næmir sjúkdómar berist til Íslands, verður því nú beitt að því er snertir: 

allar hafnir í Vestur-Prússlandi og 

allir hafnir í Louisiana. 

Samkvæmt 22. gr. nefndra laga er hjermeð bannað að flvtja frá hinum 
olangreindu sýktu höfnum brúkað lín, föt og sængurfatnað, dulur, brúkað vatt, 
hnökraull, pappirsafklippur, hár, húðir og ávexti. 

Auglýsing þessi öðlast þegar gildi. 
Þetta birtist öllum þeim til leiðbeiningar, er hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 30. september 1905. 

Í fjarveru ráðherrans 

” Ld Å æ 

Jón Magnússon 
settur. 

Guðm, Sveinbjörnsson 

aðst. 

16, dag oktobermánaðar 1905. Reykjavík. Ísafoldarprentsmiðja. 

78 
30. sept.
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79 Skyrsla 
2. ågust 3 , . , 4 . er , = 

um fund amtsráðsins í Suðuramtinu 22.—24. júní 1903. 

Ár 1905 22. dag júnímánaðar var aðalfundur amtsráðsins í Suðuramtinu 

settur og haldinn í Reykjavík af forseta þess fv. amtmanni J. Havsteen ásamt 

amtstáðsmönnum Jóni bónda Einarssyni í Hemru (úr Vesturskaptatellssýslu) 

prestinum síra Skúla Skúlasyni í Odda (úr Rangárvallasýslu), prófasti sira Valdi- 

mar Briem á Stóra Núpi (úr Árnessýslu), Ágúst bónda Jónssyni í Höskuldarkoti 

(úr Gullbringusýslu), Þórði hreppstjóra Guðmundssyni á Neðra Hálsi (úr Kjósar- 

sýslu og prófasti síra Guðmundi Helgasyni í Reykholti (úr Borgarfjarðarsýslu). 

Forseti lagði fram tilkynningar um framfarnar amtsráðskosningar í Vest- 

urskaptafellssýslu og Kjósarsýslu. Kosnir voru í fyrnefndri sýslu, sem amtsráðs- 

maður Jón varamtsráðsmaður Einarsson í Hemru fyrir þann tíma, sem Guðlaug- 

ur sýslumaður Guðmundsson átti eptir að sitja Í amtsráðinu, semsje til 31. maí 

1907, og sem varaamtsráðsmaður Gunnar verzlunarstjóri Ólafsson í Vík. Í Kjós- 

arsýslu voru kosnir hreppstjóri Þórður dbrm. Guðmundsson á Neðra Hálsi sem 

amtsráðsmaður, og Björn hreppstjóri Bjarnarson í Gröf sem varaamtsráðsmaður, 

báðir fyrir tímabilið frá 1. janúar þ. á. til 31. maí 1910. 

Amtráðið samþykkti allar þessar kosningar, en gat þess að því leyti, sem 

bundin kosning hefði fram farið við kosning varaamtsráðsmannsins í Vestur- 

skaptafellssýslu, sem þó endaði með hlutkesti, að sú aðferð hefði eigi verið rjett, 

heldur hefði þegar átt að láta hlutkesti ráða, þegar atkvæði fyrst reyndust jöfn. 

Þessi mál komu til umræðu á fundinum. 

1. Forseti lagði fram Þrjef sýslumannsins í Gullbringu- og Kjósarsýslu dags í. 

matz 1905 og þarmeð fylgjandi tillögu nefndar þeirrar, sem kosin hafði ver- 

ið af sýslunefndinni til þess að koma fram með tillögur um fjárskiptin milli 
Gullbringu- og Kjósarsýslu, samkvæmt lögum 3. oktbr. 1903, um að skipta 

Kjósar- og Gullbringusýslu í tvö syslufjelög, með tilheyrandi skýrslum, og 

ennfremur ágripsendurrit úr gjörðabók sýslunefndarinnar, viðvíkjandi fund- 

arhaldi hennar 19. desbr. f. á., innihaldandi ákvörðun sýslunefndarinnar hjer 

að lútandi, sem gengur út á það, að tillögurnar voru samþykktar. 

Amtsráðsmönnunum úr Árnessýslu og Vesturskaptafellssýslu var fal- 

ið að vfirlita skiptagjörð þessa og koma fram með tillögu sína um hana. 

2. Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suðuramtsins 

fyrir 1904, og var hann falinn amtsráðsmönnunum úr Rangárvallasýslu og 

Gullbringusýslu til endurskoðunar. 

3. Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarða- 

landseta og ekkna þeirra í Suðuramtinu fyrir 1904 var fenginn sömu amts- 

ráðsmönnum til endurskoðunar. 

4. Forseti lagði þá fram reikning yfir tekjur og gjöld búnaðarskólans á Hvann- 

eyri, eða reikning yfir viðskipti amtsins við búnaðarskólastofnunina 1904— 1905, 

reikning skólastjóra yfir tekjur og gjöld skólabúsins eða efnahagsreikning 

búsins 1904—-1905, með tilheyrandi jafnaðarreikningi þess, 31. mai 1905, sjóðs-
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reikningi skólabúsins 1904— 1905, viðskiptareikningum við ýmsa, og skrá 

yfir eignir þess 6. júní 1909. 

Ennfremur voru framlagðir reikningar yfir tekjur og gjöld Hvann- 

eyrarkirkju fyrir 1903—-1904. 

Forseti gat þess, að svo hefði að vísu verið til ætlazt á amtsráðs- 

fundinum í fyrra (sbr. Stjórnartíðindi B 1904 bls. 249) að hinir vantandi 

reikningar fyrir 1903—1904 skyldu, þegar þeir kæmu fram eins og hægt 

væri að semja þá vegna brunans, sendir stjórnarnefndinni til endurskoðunar, 

og síðan forseta til úrskurðar, en þetta hefði samt eigi getað orðið fyrr en 

nú. Voru framlagðar í þessu skyni skrár yfir innistandandi og útistandandi 

skuldir 31. maí 1904, og jafnaðarreikningur skólabúsins 31. mai 1904, án 

nokkurra fylgiskjala. Ennfremur var framlagður reikningur yfir kostnaðinn 

við byggingu skóla- og íveruhússins með tilheyrandi fylgiskjölum og skyrslum. 

Allir þessir reikningar voru fengnir amtsráðsmönnunum úr Borgar- 

fjarðarsýslu og Kjósarsýslu til endurskoðunar. 

Með því kjörtími sýslumanns Sigurðar Ólafssonar í Kaldaðarnesi sem búnað- 

arþingsfulltrúa Suðuramtsins var á enda, var kosið í búnaðarþingið til næstu 

4 ára. Kosinn var Ágúst sýslunefndarmaður Helgason Í NEDEN 

Forseti lagði fram brjef sýslumannins í Mýra- og Borgarfjarða sýslu, dagsett 19. 

þ. m., sem borizt hafði forseta kveldið áður, og þar með fylgjandi fr umvarp til heil- 

brigðissamþykktar fyrir Ytri Akraneshrepp, til þess að amtsráðið staðfesti það. 

Frumvarp þetta hafði verið samið af hreppsnefndinni þar og hjeraðs- 

lækninum í Skipaskagahjeraði, en sýslunefndin, sem frumvarpið var lagt Íyr- 

, hafði á fundi sínum lýst því yfir, að hún hefði ekkert verulegt við það 

að athuga, og fól sýslumanni og sýslunefndarmanninum úr hreppnum, að 

yfirfara það, og semja endilegt frumvarp með ráði hjeraðslæknis. Þetta 

hafði svo verið gjört, og nokkrar breytingar gerðar á frumvarpinu, eins og 

það hafði legið fyrir sýslunefndinni. 

Frumvarpið er þannig eigi til orðið á þann hátt, sem fyrinmælt er Í 

1. gr. laga 23. oktbr 1903, um heilbrigðissamþykktir fyrir bæjar- og sveitar- 

fjelög, og neitaði því amtsráðið með 6 atkv. á móti 1 að samþykkja frumvarpið. 

Forseti skýrði frá fullnustu á tirskurðum amtsráðsins á þeim fáu athugasemd- 

um, sem gjörðar höfðu verið við sýsluvegareikninga úr 2 sýslum fyrir 1905. 

Forseti lagði fram sýslusjóðs- og sýsluvegasjóðsreikninga fyrir 1904 úr ölium 

sýslum amtsins; höfðu endurskoðendur í hjeraði endurskoðað reikningana, og 

forseti amtsráðsins yfirfarið þá. Athugasemdir þær, sem gjörðar höfðu verið 

við reikningana, voru því næst úrskurðaðar af amtsráðinu. 

Þá voru framlögð og yfirfarin endurrit af gjörðabókum sýslunefndanna. 

A. Úr Vesturskaptafellssýslu frá 26.—27. apríl þ. á. 

B. Úr Vestmannaeyjasýslu frá 30. júlí 1904 og 25. april þ. á. 

Sýslunefndin hefir jafnað niður sem sýslusjóðsgjaldi 766 kr. 51 e., en 

gjald það, sem má jafna niður án samþykkis amtsráðsins, nemur aðeins 6ð2 

kr. 64 a. Amtsráðið samþykkti þessa niðurjöfnun, enda er jafnaðarsjóðsgjald 

sýslunnar 150 krónur. 
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C. Úr Rangárvallasýslu frá 29. desbr. 1904 og 6.—8. april þ. á. 

Forseti skýrði frá því, að hann hefði uppá væntanlegt samþykki 
amftsráðsins samþykkt þá ályktun sýslunefndarinnar, að taka lán uppá 2000 
kr. handa austurhreppum sýslunnar, til þess að hjálpa þeim til að ná til sín 
eldiviðar- eða kolafarmi uppað hentugum stað í austurhluta sýslunnar, gegn 
undirábyrgð frá hlntaðeigandi sveitum eða fjelagi því, sem gengizt hefir fyr- 
ir þessu, og með því skilyrði, að skipið og farmur væri ekki á ábyrgð vöru- 
kaupenda; skyldi lánið vera endurborgað innan næstu ? ára. Amtsráðið 
fjellst á þetta. 

Forseti skýrði ennfremur frá því, að hann hefði upp á væntanlegt 
samþykki amtsráðsins leyft lántöku, að upphæð 800 kr., til 6 ára uppá sýslu- 
vegasjóð, til endurbóta á sýsluveginum frá takmörkun Landmannahrepps 
að þjóðveginum. Amtsráðið fjellst á þetta. 
D. Úr Árnessýslu frå 25—99, f, m. 

E. Ur ( Gullbringu- og Kjósarsýslu frá 19. desbr. 1904. 
F. Úr Gullbringusýslu frå 7.—8. april 1905. 
G. Ur Kjosarsyslu frå 14. f. m. 
H. Ur Borgarfjardarsyslu frå 5.—6. f. m. 
Forseti lagði fram hinar fyrir kipuðu skyrslur um efnahag styrktarsjóða 
handa alþyðufólki fyrir 1904 úr Vestmanneyjasýslu, Árnessýslu, Gullbringu- 
og Kjósarsýslu og Borgarfjarðarsýslu. Skýrslur þessar voru yfirlarnar með 
hliðsjón af hinum framlögðu endurritun af gjörðabókum sýslunefndanna, og 
fannst ekkert við þær að athuga. Forseta var falið að heimta hinar vantandi 
skýrslur úr Vesturskaptafellssýslu og Rangárvallasýslu. 
Forseti skýrði frá því, að hann hefði fyrir hönd amtsráðsins samþykkt, 
að sýslunefnd Gullbringusýslu hafði á fundi sinum TR. april þ. á. ályktað 
að leggja 2100 kr. úr sýslusjóði á yfirstandandi ári til vegagjörðarinnar milli 
Hafnarfjarðar og Vogastapa, sbr. skýrslu um fund amtráðsins 23—-94. júní 
1904 (Stj.tíð. 1904 B. bls. 251) á móti 2800 kr. úr landssjóði, samkvæmt fjár- 
lögunum 1904-—-1905, 12. gr. 10 ec, en úr sveitarsjóði Garðahrepps verða 
greiddar 700 kr. til nefnds fyrirtækis. Hot sýslumannsins hjeraðlútandi 
6. maí þ. á. var framlagt. Amtsráðið fjellst á þetta. 
Amtsráðið fjellst ennfremur á, að forseti hafði fyrir hönd þess samþykkt, að 
sýslunefndin í Gullbringusýslu hefði á fundi sínum 7. —-8. apríl þ. á. ályktað 
að jafna niður 3500 kr. sem sýslusjóðsgjaldi fyrir yfirstandandi ár. Var 
framlagt hjeraðlútandi brjef sýslumannsins, dags. 2. maí. þ. á. 

    

Amtsráðið samþykkti, að sýslunefndin í Vestmannaeyjasýslu mætti hækka 
sýsluvegagjaldið á yfirstandandi ári uppí 2 kr. 25 a. fyrir hvern verkfæran 
karlmann, samkv. lögum 23. okt. 1903 um breyting á lögum nr. 8 um vegi 
frá 13. apríl 1894.  Samskonar ályktanir syslunefndanna í Árnessýslu og 
Kjósarsýslu voru einnig samþykktar. Skyldi gjaldið í Árnessýslu hækka 
uppi Í kr. %ð fyrir hvern verkfæran karlmann og Í Kjósarsýslu uppí ? kr. 
Amtsráðið samþykkti frumvarp til Reglugjörðar um breytingu á Reglugjörð
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fyrir hreppana í Árnessýslu vestan Mvítár oe Ölfusár, um noktun alrjetta. 
fjallskil, rjettahöld, meðferð á óskilafjenaði. grenjaleitir og telaveiðar 3. júli 
1853, og skyldi þessi breyting öðlast gildi 1 septbr. þ. á. 
Forseti lagði fram Þrjef sýslumannsins Árnessýslu, dags. 2. maí þ. á., við. 
víkjandi þeirri tillögu sýslunefndarinnar i Árnessýslu, að lögð viði niður lög- 
ferjan á Hvítá að Arnarbæli í Grímsnesi, þegar brú væri komin á Sogið hjá 
Alviðru, þó svo að póstur yrði fluttur yfir við Arnarbæli eptir sen áður. 

Amtsráðið sá sjer eigi fært að leyfa hina eptiræsktu niðurlagning 
lögterju þessarar, á meðan hún væri á póstleið. 
Forseti lagði fram brjef sýslumannsins í Árnessýslu, dagsett 2. maí þ. á, 
viðvíkjandi þeirri tillögu sýslunefndarinnar þar, að lögferjan á Þjórsá að 
Þjórsárholti væri lögð niður, en þó með því skilyrði, að þar væri jafnan til 
hæfilegur bátur, svo að flytja mætti, þegar nauðsyn krefði. 

Ámtsráðið gat heldur eigi samþykkt niðurlagning hinnar hjerum 
ræddu lögferju, vegna þess að hún væri skilyrði bundin, en vildi benda 
sýslunefndinni á, að rjettur vegur til þess að bæta kjör ferjubóndans væri 
sá, að fá ferjulögunum breytt, að því leyti, er taxtana snerti. 
Amtsráðið veitti sæluhúsverði Guðna Þorbergssvni á Kolviðarhóli 200 kr. 
styrk úr amtsjafnaðarsjóði. 

Amtsráðið veitti skógræktarfjelagi Reykjavíkur 150 kr. úr antsjáfnaðarsjóði 
fyrir yfirstandandi ár. 

Framlagt var brjef forstöðukonu kvennaskólans í teykjavík, dagsett 5. þ.m., 
innihaldandi skýrslu um skólahaldið 1904— 1905 oe bænarskrá un styrk frå 
stjornarnefndinni, og reikning vfir tekjur og gjöld skólans 1903— 1904. 

Amtsráðið veitti skólanum hinn venjulega styrk, 100 krónur. 
Forseti lagði fram brjef búnaðarfjelags Íslands. dags. 30. maí þ. á., þar sem 
það mælist til þess, að amtsráðið taki til wfirvegunar fyrirhugaðar eða vænt- 
anlegar breytingar á fulltrúakosningu til búnaðarþings, og er þetta gjört 
samkvæmt þeirri ályktun búnaðarþingsins á fundi þess 1905, að stjórn fje- 
lagsins leiti álits amtsráðsins um framkomnar tillögur um að breyta nefndri 
fulltrúakosning, en tillögur þær, sem fram voru komnar, voru þær, að bún- 
aðarfjelög út um landið eða formenn þeirra kysu fulltrúa. 

Amtsráðið ljet þá skoðun uppi, að ef svo færi, að amtsráðin yrðu af 
numin, þá væri rjettast, að sýslunefndin í hverjum fjórðungi kysi 2 fulltrúa 
úr fjórðungunum til búnaðarþingsins eptir þeim reglum, sem áður giltu um 
kosningu til amtsráðsins, samkvæmt 46. er. tilsk. um sveitastjórn á Íslandi, 
4 mai 1872, og lögum 16. desbr. 1885, um breyting á nefndri lagagrein. 

Þá var aptur lagt fram brjef sýslumannsins í Gullbringu- og Kjósarsýslu, 
dags. í marz þ. á. með tilheyrandi skjölum, viðvíkjandi skiptunum milli 
Gullbringu- og Kjósarsýslu, og voru þau samþykkt eða staðfest, samkvæmt 
tillögum þeirra amtsráðsmanna, sem rannsakað höfðu skiptagjörðina og til 
heyrandi skjal, að óskertum rjetti þeirra, sem eiga ábyrgðarkröfur á hendur 
Gullbringu- og Kjósarsýslu, sem var. 
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79 29. Þá voru framlagðir aptur reikningar yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suð- 

2. ágúst uramtsins 1904 og reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og 

þurfandi þjóðjarðalandsseta og ekkna þeirra í Suðuramtinu 1904, og voru 

þeir samþykktir án athugasemda. 

23. Framlagðir voru aptur reikningar yfir tekjur og gjöld búnaðarskólans á 

Hvanneyri, eða reikningur yfir viðskipti amtsins við búnaðarskólastofnunina 

1904— 1905, reikningur skólastjóra yfir tekjur og gjöld skólabúsins eða efna- 

hagsreikningur búsins 1904—-1905 með tilheyrandi jafnaðarreikningi þess 51. 

maí 1905, sjóðsreikningi skólabúsins 1904—1905, viðskiptareikningum við 

ýmsa, skrá yfir eignir þess, 6. júní 1905, reikningur yfir tekjur og gjöld 

Hvanneyrarkirkju fyrir 1903—-1904, reikningur yfir kostnaðinn við byggingu 

íveru- og skólahússins og reikningsskil, sem til voru fyrir 1903— 1904. 

Þeir 2 amtsráðsmenn, sem kosnir höfðu verið til þess, að rannsaka 

alla þessa reikninga, höfðu ekki fundið annað að athuga, en það, að afslátt- 

ur hefði eigi fengizt af timburverði á reikningi Waardahls, að upphæð 7942 

kr. 14 a. og væntir amtsráðið, að skólastjóri gefi upplýsingar hjeraðlútandi. 

Reikningarnir voru samþykktir. 

Skýrsla um kennsluna fyrir 1903—1904 og 1904—1905 var ókomin 

enn. Á skólanum höfðu verið 10 hið umliðna skólaár, og af þeim útskrifast 

6. Aðeins 1 hefði bægzt við að svo komnu, svo að tala lærisveina er nú ó. 

Kostnaður við byggingu íveru- og skólahússins hefir hlaupið alls 

17912 kr. 85 a., og er í þessum kostnaði falið óendurgoldið tillag skólahúss- 

ins (fæði o. s. fr.) 1585 kr. 10 a., sem amtsráðið ályktaði, að skyldi endur- 

borgast búinu þannig, að upphæðin til hjúalauna, verkalauna, kaupstaðar- 

varnings og fl. í áætluninni teljast 500 kr. á skólaárinu 1905—-1906, auk 

launa bústýru, sem tilfærð eru sjerstaklega í áætluninni yfir tekjur og gjöld 

skólans fyrir 1905—-1906. 

Kostnaðurinn við kaup á timbri og fl. til kirkjubyggingarinnar hafði 

orðið 2440 kr. 49 a. 

Íveru- og skólahúsið er á lengd 32 áln., á breidd 14 áln. og tvilopt- 

að með steinlímdum kjallara undir öllu húsinu, sem er járnvarið að öllu 

leyti. Húsið er virt á 20000 kr. og vátryggt fyrir þessari upphæð. 

Forseti skýrði frá því, að hann vegna þessa kostnaðar hefði eigi 

komizt hjá því að nota heimild þá, sem amtsráðið hefði veitt sjer, til þess 

að taka 2500 kr. lán í þarfir skólastofnunarinnar. Lánið var tekið í Íslands- 

banka 1. nóvbr. f. á. til 10 ára með 50/, vaxtagreiðslu. Eins og búizt var 

við, tókst það eigi, að koma upp kirkjunni í fyrra sumar, en nú yrði byrjað 

á henni. Amtsráðið hafði byggt á því, að koma mætti kirkjunni upp fyrir 

3500 kr., en forseti hafði eigi getað gjört annað, en fallizt á þá tillögu sjera 

Guðmundar prófasts Helgasonar í Reykholti og skólastjóra, uppá væntanlegt 

samþykki amtsráðsins, að hafa kirkjuna veglegri, en áður hafði verið ætlað, 

og látið smíða hana eptir teikningu byggingarfróðs manns. Hefði verið fengin 

teikning hjá Rögnvaldi arkitekt Ólafssyni, og verður byggingin sniðin eptir
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henni. Kostnadurinn vid byggingu þessarar kirkju, sem verður aðeins 14 = 79 

áln. löng og 10 áln. breið, er áætlaður, að verði allt að 4500 kr. Samkvæmt 2. ågust 

því, sem komið hefði til tals á fundi amtsráðsins í fyrra, var það nú afráðið, 

að kaupa handa skólanum jörðina Kvígsstaði í Andakílshreppi, sem sjera 

Guðmundur prófastur Helgason hafði eptir aftali fest kaup á. Jörð þessi á 

semsje gott engjastvkki áfast Hvanneyrarengjum, sem skólabúinu er mikil 

þörf á að hafa ráð yfir, eptir því sem á stendur. 

Jörð þessi er að dýrleika 18,1 hndr. með 4 kúgildum og 40 króna 

landsskuld. Kaupverðið er 1650 kr. 

Sökum þess kostnaðar, sem af kirkjubyggingunni leiðir, tekjuhalla 

nokkrum samkv. viðskiptareikningi amtsins við skólastofnunina, og jarðar- 

kaupunum og til lúkningar eptirstöðvum af byggingarkostnaði skólahússins, 

ar nauðsynlegt, að taka enn lán í þarfir skólastofnunarinnar. Amtsráðið 

ályktaði því, að taka lán, að upphæð 7000 krónur, að fengnu samþykki 

stjórnarráðsins, með svo vægum kjörum að því leyti, er snertir vaxtagreiðslu 

og endurborgun, sem hægt væri að fá, og fól amtsráðið forseta sínum, að 

gjöra allar nauðsynlegar ráðstafanir í þessu efni. 

Framlagt var brjef stjórnarnefndarinnar, dagsett 7. þ. m., sem hefir inni 

að halda Ýmsar tillögur skólastofnuninni viðvíkjandi, sem þegar hafa verið 

teknar til greina að nokkru leyti, og var svo með hliðsjón af þeim samin 

eptirfylgjandi 

Aætlun 

um tekjur og gjöld búnaðarskólans á Hvanneyri fyrir 1905—-1906. 

Tekjur: 

1. Landssjóðsstyrkur á árinu 1906 . . . . . . . . kr, 2500 

2. Gjald úr jafnaðarsjóði á árinu 1905 eptir 1. gr. laga 

4. júní 1898, um breytingu á gjaldheimtum til amts- 

sjóða og sýslusjóða BER 840 

3. Tillag ur jafnadarsjo0i (af jafnadarsjodsgjaldinu fyrir 

1905) 2 eee eee eee 5900 

——— kr. 6840 

Gjöld: 

1. Afborganir og vaxtagreiðslur: 
a. tilLandssjóðs . . . . . . . kr. 1504 00 

b. — Landsbankans . . . . . . — 1025 00 

c. — Kirkjusjóðs . . . 2. . 2. — 120 00 

d. — Íslandsbanka . . . . . „ — 362 50 
———— kr. 3011 50 

2. Laun skólastjóra . 2. 7 1200 00 

5. Laun aukakennara . . . 2. 300 00 

4. Laun bustyru 2 ....….. 4 150 00 

flyt kr. 4661 50
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flyt kr. 
Til hjúalauna, verkalanna og kaupstaðarvarnings, 

fóðurbætis m.m. . 

Til bókakaupa handa kerisveinum 

Vaxtagreiðsla af væntanlegu láni 

Tekjuhalli frá í fyrra 

Önnur útgjöld 

Yfirlit 

  

. 

4661 50 

300 00 

10 00 

530 00 

459 97 

S48 55 

kr. 6840   

wtir efnahag búnaðarskólastofnunarinnar á Hvanneyri í fardögum 1905. 

Eignir: 

Hvanneyri . 0... kr. 18000 00 

Hus og husaefni . 41290 00 

Keypt efni til kikja. .c, 2500 00 

Lifandi peningur NR 10802 00 

Jarðyrkjuverkfæri, heyvskaparáhöld, reið 

skapur m.m. . … 1787 00 

Bækur og kennsluáhöld 364 50 

Smidatol og fl. . 225 75 

Skip og veiðarfæri 410 00 

Heyfvíningar og búsatleifar öð41 00 

Annað lausafje. . 4022 65 

Utistandandi skuldir. 949 83 

Í sjóði hjá skólastjóra 30 69 

—— kr. 85923 42 

Skuldir: 

Oborgud lån: 

a. úr landssjóði: 

1. eptirst. afláni frá #4, 85 Kr. 555 ST 

2. sl 860 — 1461 26 

D. Sl, 92 6994 77 

4. 102 94 2219 62 

>. Lån án afborg. #4, 88 11800 00 

kr. 25071 52 
b. úr Landsbankanum: 

1. eptirst. af láni frá?%/, 95 kr. 450 00 

9 20, 98 2000 00 

kr. 2450 00 

c. úr Kirkjusjóði frá #4 94 500 00 

d. úr Íslandsbanka frá ? 1 04. 2500 00 

Innistandandi skuldir búsins 812 17 

Mismunur 56589 73 
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Þá var rædd og sampykkt åætlun um tekjur og gjåld jafnadarsjédsins å år- 
inu 1906. 

Tekjur: 

1. Væntanlegar eptirst. vid årslok 1905 . . . . . kr. 1000 00 

2. Jafnaðarsjóðsgjöld, þarmeð talið gjald samkv. 1. er. 

laga 4. júní 1898 um breyting á gjöldum til amts- 

sjóða og sýslusjóða . . . 2. — 5700 00 
—— kr. 6700 

Gjöld: 
1. Kostnaður við amtsráðið (þaraf til forseta kr. 500) kr. 1200 00 
2. 12. afborgun uppi og vaxtagreiðsla af láni til 

Ölfusárbrúarinnar . . . ..... 941 32 
3. Kostnaður samkv. lögum 2. oktbr. 1891, um skip- 

un dýralækna á Íslandi. . .. 0... 7 100 00 
4. Menntamál (Kvennaskólinn í Rey kjavík) „0... — 100 00 

5. Gjald til búnaðarskólans á Hvanneyri, samkvæmt 
1. gr. laga 4. júní 1898, um breyting á gjöldum 
til amtssjóða og sý slusjóða BA 40... — 840 00 

6. Tillag til búnaðarskólans á Hvanneyri 040... — 3500 00 
7. Ýmisleg útgjöld. 450 00 

8. Eptirstöðvar . 2. — 268 68 
———— kr. 6700 

Amtsráðið ályktaði að veita 25 kr. fyrir skriptir á amtráðsfundinum. 

Loks ályktaði amtsráðið, að beina þeirri áskorun til alþingis, að frumvörp- 
um þeim, er komið hafa frá milliþinganefndinni í fátækramálinu, öðrum en 
frumvarpinu um stofnun geðveikrahælis, verði ekki ráðið til lykta á þinginu 
í sumar, og ekki fyrri, en sveitarstjórnarvöldunum er gefinn kostur á að at- 
huga þau og segja um þau álit sitt. Sjerstaklega leggur amtsráðið áherzlu 
á þetta að því leyti, er snertir frumvarpið um gjöld til landssjóðs frá sýslu- 
fjelögum. 

Fleiri mál komu ekki til umræðu og var þá fundi slitið. 

J. Havsteen. Valdimar Briem. Skúli Skúlason. Jón Einarsson. 

Ágúst Jónsson. Þórður Guðmundsson. Guðm. Helgason. 

Amtsráð Suðuramtsins, Reykjavík 2. ágúst 1905 

J. Havsteen.
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Utskrift 
úr gjörðabók Vesturamtsins 1905. 

Ár 1905, þriðjudagínn 6. dag júnímánaðar var aðalfundur amtsráðsins í Vest- 

uramtinu settur í Stykkishólmi af forseta þess, sýslumanni Lárusi H. Bjarnason 

ásamt amtsráðsmönnunum: Jóhanni prófasti Þorsteinssyni í Stafholti (úr Mýrasýslu), 

Sæmundi kaupmanni Halldórssyni í Stykkishólmi (úr Snæfellsness- og Hnappa- 

dalssýslu), Birni sýslumanni Bjarnarson á Sauðafelli (úr Dalasýslu), Snæbirni 

hreppstjóra Kristjánssyni á Hergilsey (úr Austurbarðastrandarsýslu), Þorvaldi presti 

Jakobssyni í Sauðlauksdal (úr Vesturbarðastrandarsýslu) og Janusi prófasti Jóns- 

syni í Holti (úr Vesturísafjarðarsýslu). Úr Norðurísafjarðarsýslu og Strandasýslu 

mætti enginn, en aðalamtsráðsmennirnir þar og varaamtsráðsmaðurinn úr Stranda- 

sýslu höfðu boðað forföll. 

Eptirfarandi mál voru rædd á fundinum. 

1. Forseti lagði fram reikning yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Vesturamtsins 

1904, og var hann falinn amtsráðsmönnum Mýra- og Dalasýslu til endurskoð- 

unar. 

2. Þá var framlagður búnaðarskólasjóðsreikningur Vesturamtsins 1904 og Þbún- 

aðarsjóðsreikningur amtsins s. á., og voru þeir reikningar fengnir amtsráðs- 

mönnunum úr Snæfellsness- og Hnappadalssýslu og Austurbarðastrandarsýslu 

til athugunar. 

3. Loks var framlagður reikningur amtsbókasafnsins í Stykkishólmi 1904, og 

var hann fenginn amtsráðsmönnunum úr Vesturbarðastrandarsýslu og Vest- 

urísafjarðarsýslu til skoðunar. 

4. Forseti skýrði frá, að styrktarsjóðurinn >Þorvaldarminning< hefði átt 5480 kr. 

85 aura í Söfnunarsjóði 31. Desember Í. á. 

5. Forseti skýrði frá fullnustu á úrskurðum þeim, er amtsráðið hafði lagt á 

sýslureikningana 1905. 

Úrskurðunum á sýslusjóðsreikningi Dalasýslu hefir verið fullnægt að 

öðru leyti en því, að sýslusjóði hafa enn eigi verið greiddar þær 348 kr. er 

dánarbú Sigurðar Sverrisson sýslumanns skuldar sjóðnum.  Sýslunefndin 

gangi tafarlaust eptir nefndri skuld. Þá var og úrskurði amtsráðsins á sýslu- 

vegasjóðsreikningi Dalasýslu s. á., um að innheimta bæri 2 kr. 50 a. eptir- 

stöðvar hjá Skarðstrandarhreppi frá 1902, enn ófullnægt, og skyldi gengið 

eptir þeim þegar í stað. 

Útaf úrskurði amtsráðsins á sýsluvegasjóðsreikningi Strandasýslu 

ályktaði amtsráðið, að brýna enn einu sinni fyrir sýslunefnd og sýslumanni, 

að innheimta beri, samkvæmt lögum nr. 8 13. apríl 1894, 11. gr., sýsluvega- 

gjald hreppanna í peningum, en ekki megi með nokkru móti leyfa hrepp- 

unum að vinna það af sjer. Að öðru leyti þótti úrskurðunum á reikningin- 

um eptir atvikum fullnægt.
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bå var urskurdud 8. gr. athugasemdanna å syslusjodsreikningnum ur 

Dalasýslu 1901, útaf vantandi heimild fyrir 1159 kr. 18 a. úr syslusjóði til 

Laxárbrúarinnar, á þá leið, að við svo búið skyldi standa, enda hafði sýslu- 

nefndin í Dalasýslu samþykkt nefnda greiðslu á aukafundi 15. ágúst f. á 

Jafnframt var lagður fram lokareikningur Laxárbrúar'nnar með fylgi- 

skjölum, og var hann fenginn amtsráðsmönnum úr Myrasýslu- og Vesturbarða- 

strandarsýslu til athugunar. 

Forseti lagði fram sýslusjóðs- og sýsluvegasjóðsreikningana fyrir 1904 úr öll- 

um sýslufjelögum amtsins, endurskoðaða í hjeraði og yfirfarna af forseta, 

Reikningunum var skipt milli amtsráðsmannanna til yfirskoðunar. 

Þá lagði forseti fram útskriptir úr gjörðabókum allra sýslunefnda, er hann 

hafði yfirfarið 

I. úr Mýrasýslu: 

a. af aukafundi 21. júlí 1904 

b. af aðalfundi 1. maí 1905 

2. úr Snæfellsness- og Hnappadalssýslu: 

al aðalfundi 17. apríl 1905 

5. úr Dalasýslu: 

a. af aukafundi 15. ágúst 1904 

b. af aukafundi 28. desbr. s. á. 

c. af aðalfundi 3. apríl 1905 

4. úr Áusturbarðastrandarsýslu: 

af aðalfundi 5. mai 1905 

ð. úr Vesturbarðastrandarsýslu: 

af aðalfundi 12. april 1905. 

6. úr Vesturísafjarðarsýslu: 

al aðalfundi 22. febrúar 1905 

7. úr Norðurísafjarðarsvslu: 

af aðalfundi 3. april 1905 

S. úr Strandasýslu: 

af aðalfundi 6. marz 1905. 

Amtsráðið athugaði útaf aðalfundargjörðunum úr Mýrasýslu að sýslu- 

nefndin hefði eigi leitað samþykkis amtsráðsins til þess að leggja niður lög- 

ferjuna í Munaðarnesi, svo sem gjöra hefði átt samkvæmt fyrsta lið í 39. gr. 

sveitarstjórnartilskipunarinnar frá 4. maí 1872, og að ekki væri getið um 

það í fundargjörðunum, að fóðurbirgðaskýrslurnar hefðu verið lagðar fram á 

fundinum, svo sem gjöra bæri, samkvæmt lögum nr. 7 frá 9. febrúar 1900, 6. gr. 

Viðvíkjandi aðalfundargjörðunam úr Dalasýslu var athugað, að ekki 

mætti skulda sýslusjóð fyrir bandi stjórnartíðinda hreppstjóra, sbr. 47. gr. 
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hreppstjórareglugjörðarinnar 29. apríl 1880 og auglýsingu í Stjt. 1897 B. bls. 

282. 
Útaf sýslufundargjörðunum úr Austurbarðastrandarsýslu var athug- 

að, að ekki sæist á fundargjörðunum, að fóðurbirgðaskýrslur hefðu verið 

lagðar fram á fundinum, og að ekki ætti að gjöra í einu lagi áætlun um 

tekjur og gjöld sýslusjóðs og sýsluvegasjóðs, með því að reikningshald sjóð- 

anna ætti að vera í tvennu lagi. 

Útaf sýslufundargjörðunum úr Vesturbarðastrandarsýslu var athug- 

að, að sýslunefndin ætti sjálf að ráðstafa sýsluvegafje sínu en ekki fela odd- 

vita sínum ráðstöfun þess. 

Forseti lagði fram fyrirskipaðar skýrslur um hag alþyðustyrktarsjóðanna 1904 

úr öllum sýslufjelögum amtsins nema Austur- og Vesturbarðastrandarsýslu, 

og fól ráðið forseta sinum að ganga eptir skýrslum þessum. Að öðru leyti 

athugaði amtsráðið, útaf skýrslunni úr Ísafjarðarsýslu og kaupstað, að eigi 

beri að taka innheimtulaun af leyfisbrjefagjaldi lausafólks til alþýðustyrktar- 

sjóðs, sbr. 2. gr. laga nr. 30 frá 18. des. 1897, og að eptirlit með alþýðu- 

styrktarsjóðum kaupstaðanna heyrði nú, eptir 3. gr. nefndra laga, sbr. til- 

skipun 23. ágúst f. á., undir stjórnarráðið. Loks athugaði amtsráðið, að ept- 
irstöðvar alþyðustyrktarsjóðanna í Dalasýslu og Strandasýslu í ársbyrjun 1904 

kæmi hvergi heim við eptirstöðvar sjóðanna í árslok 1903, og fól jafnframt 

forseta sinum að ganga eptir skýrslu reikningshaldara um það, hvernig á 

þessu stæði. 

Þá var framlagt brjef J. Havsteen amtsmanns til amtsráðsins, dagsett 24. 

septbr. 1904 með 4 fylgiskjölum, útaf T. lið fundargjörða amtsráðsins 1904, 

Stjt. 1904 B. bls. 263. 

Þá var framlagt frumvarp til reglugjörðar fyrir Vesturbarðastrandarsýslu 

um eyðing refa, fjallskil, rjettarhöld o. fl. 

Amtsráðið lítur svo á, að 9. gr. frumvarpsins komi tæplega heim við 

1. gr. laga nr. 36 frá 24. nóvbr. 1893, að 19. gr. frumvarpsins komi vel 

nærri 50. gr. stjórnarskrárinnar, að ákvæði 34. gr. sbr. 33. gr. um að >rjett- 

arstjóric skuli selja ómerkinga o. s. frv. komi í bága við löggjöfina um op- 

inber uppboðshöld og að lágmark sektarinnar eptir 45. gr. komi í bága við 

2. gr. laga nr 11 frá 22. marz 1890. Með þessum athugasemdum ákvað 

amtsráðið að endursenda frumvarpið. 

Þá var framlagt brjef frá Búnaðarfjelagi Íslands, dags. 6. f. m. um breyt- 

ingar á fulltrúakosningum til búnaðarþingsins. 
Amtsráðið kaus prófastana Janus Jónsson og Jóhann Þorsteinsson og 

Lárus sýslumann H. Bjarnason til að athuga málið. 

12. Þá var framlagt brjef sýslumannsins í Mýrasýslu, dags 2. maí 1905 um sam- 

þykki amtsráðs til 1 kr. hækkunar fyrir hvern verkfæran mann á sýsluvega- 

gjaldi þar yfirstandandi ár, og brjef sýslumannsins í Snæfellsness- og Hnappa- 
rr dalasýslu, dags 17. s. m., um 75 aura hækkun á sýsluvegagjaldinu þar í ár. 

Amtsráðið samþykkti þetta.
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Þá var framlagt brjef sýslumannsins í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu fyr- 

1905 

80 

ir hönd sýslunefndarinnar, dags 17. f. m., um samþykki til 1000 krónu lán- 8. júní 

töku fyrir sýslusjóð, til brúargjörðar á Fossá í Neshreppi innan Ennis. Amts- 

ráðið samþykkti lántökuna. 
Framlagt brjef sýslumannsins í Dalasýslu, dags S. april þ. á., um samþykki 

til þeirrar ályktunar sýslunefndar, að sýslusjóður leggi til svsluvega 695 kr. 

10 aura, og var það veitt. 

Þá var framlagt brjef sýslumannsins í Dalasýslu, dags 8. april þ. á. um sam- 

þykki til þeirra ályktana sýslunefndarinnar, að sýsluvegurinn frá Knarar- 

höfn um neðri byggðina út undir Staðarfell skuli hjeðan af liggja um efri 

byggðina, að sýsluvegurinn, sem legið hefir um Nypurtún í Skarðsstrandar- 

hreppi, skuli fyrst um sinn liggja fyrir ofan túnið á Nyp, að sýsluvegurinn, 

sem legið hefir meðfram túninu á Mjóabóli í Haukadalshreppi vestanvert 

við Haukadalsá, skuli eptirleiðis liggja austan árinnar. Amtsráðið samþykkti 

þetta. 

Þá var framlagt frumvarp til heilbrigðissamþykktar fyrir hreppana í Vest- 

urbarðastrandarsýslu.  Amtsráðið telur það borgaralega kvöð að taka við 

kosningu í heilbrigðisnefndir, sem ekki verði greidd borgun fyrir úr opin- 

berum sjóði án lagaheimildar, sbr. sem dæmi lög nr. 30, 11. desbr. 1891, en 

í 30. gr. frumvarpsins er svo ákveðið að kaup fyrir starfann greiðist úr 

sýslusjóði. Amtsráðið gat því ekki orðið við tilmælum sýslunefndarinnar um 

að staðfesta frumvarpið. 

Sýslunefndin í Strandasýslu leitaði samþykkis amtsráðsins til þess að víkja 

frá 17. gr. fjallskilareglugjörðarinnar, að því leyti, að rjetta mætti í Bæjar- 

hreppi næstkomandi haust samdægurs og leitað er, í staðinn fyrir daginn eptir. 

Amtsráðið þóttist ekki geta orðið við tilmælum nefndarinnar, þar sem engar 

ástæður höfðu verið bornar fram fyrir breytingunni, en mótmælum hreyft 

gegn henni á amtsráðsfundinum. 

Útaf ályktun svslunefndarinnar í Austurbarðastrandarsýslu á aðalfundi 6. Í. 

m., að taka veginn norður yfir Tröllatunguheiði upp úr Geiradal norður til 

sýslumóta í tölu sýsluvega, höfðu amtráðinu borizt skrifleg mótmæli margra 

manna í 4 nærliggjandi hreppum. Ályktunin hafði verið samþykkt í sýslu- 

nefndinni með 3 atkvæðum gegn 2, en nefnd mótmælabrjef ekki legið fyrir 

nefndinni, enda ákvað amtsráðið, að leita umsagnar svslunefndarinnar um 

brjefin, áður en það staðfesti ályktun nefndarinnar. 

Fundi frestað til morguns. 

Miðvikudaginn 7. s. m. var fundi haldið áfram. 

Þá voru aptur framlagðir: búnaðarskólagjaldsreikningur Vesturamtsins 1904, 

búnaðarsjóðsreikningur Vesturamtsins 1904 og reikningur amtsbókasafnsins í 

Stykkishólmi s. á. og höfðu endurskoðendur ekkert við þá að athuga, enda 

voru þeir samþykktir athugasemdalaust. 

Þá voru aptur lagðir fram syslusjóðs- og sýsluvegasjóðsreikningar fyrir 1904 

úr öllum sýslufjelöguméfi í amtinuíog úrskurðaðir svo:
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80 A. úr Mýrasýslu: 

8. júní á. Ssvýslusjóðsreikningurinn. 

Áætlun yfir tekjur og gjöld sýslusjóðs reikningsárið fylgi reikninginum 

framvegis. 

b. sýsluvegasjóðsreikningurinn. 

Athugað var, að betur færi á að endurskoðari í hjeraði riti vottorð um 

endurskoðun á reikningana sjálfa. 

B. úr Snæfellsness- og Hnappadalssýslu: 

A. Ssýslusjóðsreikningurinn. 

b. sýsluvegasjóðsreikningurinn. 

Báðir reikningarnir voru samþykktir athugasemdalaust. 

C. úr Dalasýslu: 
a. syslusjóðsreikningurinn. 

1. gr. 

Reikningshaldari hafði innheimt 2? kr. 51 eyri meira en sýslunefndin 

hafði ákveðið að jafna niður á hreppana. 

Amtsráðið ályktaði, að við svobúið mætti standa. 

2. gr. 

Reikningshaldari hafði skipt niður á ábúðar- og lausafjárhundruð í 

hreppunum 2174 kr. T a. í stað 2174 kr. 34 a., og á verkfæra menn 1087 

kr. 44 a., í stað 1087 kr. 17 a., og vantalið verkfæra menn um Í. 

Amtsráðið ályktaði, að við svo búið mætti standa. 

3. gr. 

Reikningshaldari hafði í gjaldlið 1 ofborgað 8 kr. 4a., hafði borgað 

50 kr. 69 a., í stað 42 kr. 65 a. 

Amtsráðið álvktaði, að greiða bæri nefndar 8 kr. 04 a. í sýslusjóð. 

4. gr. 

Reikningshaldari hafði oftalið 4. gjaldlið um 10 kr. 

Amtsráðið álvktaði, að gjalda skuli nefnda upphæð sýslusjóði. 

5. gr. 

Gjaldlið 9 fylgdi ekki kvittun. 

Amtsráðið álvktaði, að senda skuli kvittanina. 

6. gr. 

Amtsráðið ályktaði, útaf gjaldlið 12, að skora á sýslunefndina að 

ganga eptir því, að farið verði nákvæmlega eptir reglugjörð sýslunnar um 

lækning hunda, frá 1. maí 1899, Stj.tíð. 1899 B. bls. TI—79,
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7. gr. 

Amtsráðið ályktaði að 1 kr. væri vangoldin eptir fylgiskjali 28 við 

gjaldlið 19. 

b. sýsluvegasjóðsreikningurinn: 

1. gr. 

Reikningshaldari innheimti hjá Skarðstrandarhreppi 2 kr. 50 a., sam- 

kvæmt úrskurði amtsráðsins 1904 á sýsluvegasjóðsreikninginum 1903. 

9. er 2. gr. 

Reikningshaldari hafði greitt 45 kr. meira en áætlað var til vega- 

gjörðar í Saurbæjarhreppi, en amtsráðið ályktaði, að við svo búið mætti standa. 

3. gr. 

Út af 6. gjaldlið var úrskurðað, að senda beri kvittun fyrir þar 

nefndum 200 kr. 

4. gr. 

Loks var úrskurðað, að telja bæri gjalda megin á næsta reikningi 

10 aura, sem eru oftaldir í 1. tekjulið á reikninginum f. á. 

D. úr Austurbarðastrandarsýslu. 

a. sýslusjóðsreikningurinn. 

1. gr. 

Reikningshaldara ber að senda skýrslu um niðurjöfnun syýslusjóðse 

gjaldsins á hreppana. 

2. gt. 

Reikningshaldari sendi vottorð stjórnar sparisjóðsins á Patreksfirði 

um innstæðu sýslusjóðs í sparisjóðnum. 

> mye 
Ð. ST. 

Reikningshaldari hafði greitt 107 kr. 50 a. úr sýslusjóði fyrir 
sóttvarnir. 

Amtsráðið ályktaði, samkvæmt 13. gr. laga nr. 2, 31. janúar 1896, 
að endurgreiða beri sýslusjóði í kr. 50 a., sem ofborgaðar. 

4. gr. 

Amtsrådid ålyktadi, ad innheimta skyldi tafarlaust 33 kr. 71 e. eptir- 

stöðvar hjá Flateyjarhreppi og 32 kr. 69 a. eptirstöðvar hjá Múlahreppi. 

b. sýsluvegasjóðsreikningurinn var úrskurðaður rjettur án athugasemda. 
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E. úr Vesturbarðastrandarsýslu. 

a. sýslusjóðsreikningurinn: 

1. gr. 

Reikningshaldari hafði oftalið lausafjárhundruð í Dalahreppi um 1 hndr. 
Amtsráðið ályktaði, að við svobúið mætti standa. 

9 *T. g 

Reikningshaldara ber að láta áætlun yfir tekjur og gjöld sýslusjóðs 

fyrir reikningsárið fylgja reikninginum. 

3. gr. 

Amtsráðið ályktaði, útaf aðfinningum endurskodara í hjeraði við 

sjúkrahúshaldið á Patreksfirði, að eptir atvikum mætti við svobúið standa. 

b. sýsluvegasjóðsreikningurinn. 

Amtsráðið ályktaði, að ganga beri tafarlaust eptir TO kr. eptirstöðv- 

um hjá Dalahreppi. 

F. úr Vesturísafjarðarsyslu. 

a. Sýslusjóðsreikningurinn. 

Reikningshaldari telur sóttvarnarkostnað 100 kr. en hjeraðslæknir 

kvittar fyrir „meira en 100 kr.<, án þess að frekari grein sje gjörð fyrir 

greiðslunni. 

Amtsráðið ályktaði, eptir framkomnum upplýsingum á fundinum, að 

við svo búið mætti standa. 

b. sýsluvegasjóðsreikningurinn vær úrskurðaður athugasemdalaust. 

G. úr Norðurisafjarðarsyslu. 

í. sýslusjóðsreikningurinn: 

1. gr. 

Amtsráðið ályktaði, að ganga skyldi eptir 59 kr. 14 a. eptirstöðvum 
hjá (Grunnavíkurhreppi. 

st. g 

2. gr. 

Útaf athugasemd endurskoðara í hjeraði við 8. gjaldlið var úrskurð- 

að, að við svo búið mætti standa. 

hb. sýsluvegasjóðsreikningurinn. 

Amtsráðið athugaði, útaf gjaldlið 2, 4 og 8, að samkvæmt 18. gr. o



163 1905 

laga nr. 8 frá 15. april 1894 sje ekki heimilt að leggja meira úr sýsluvega- 80 

sjóði til hreppavega en helming á móts við hreppavegagjaldið, en úrskurð- 8. júní 
aði jafnframt, að við svo búið mætti standa. 

H. úr Strandasýslu. 

a. svslusjóðsreikningurinn. 

1. gr. 

Reikningshaldari hafði lagt 918 kr. 41 e., í stað 919 kr. 31 e., af 
sýslusjóðsgjaldinu á ábúðar- og lausafjárhundruð í sýslunni og 460 kr. 55 a., 

i stað 459 kr. 65 a. á verkfæra menn. 

Amtsráðið ályktaði, að þetta mætti standa við svo búið. 

2. er. 

Amtsráðið úrskurðaði, að o. gjaldliður sje vantalinn um 70 a. og að 

kvittun beri að senda fyrir 62 kr. 7O a. greiðslu samkvæmt sama lið. 

8 
ð. ST. 

Amtsráðið úrskurðaði, samkvæmt 1. gr. laga nr. 36 frá 24. nóvbr. 

1893, að 11. gjaldliður sje oftalinn og að endurgreiða skuli sýslusjóði þar 

taldar 20 kr. 

4. gr. 

Aætlun yfir tekjur og gjöld sýslusjóðs fyrir reikningsárið á að fylgja 

reikninginum. 

b. sýsluvegasjóðsreikningurinn. 

Tekjuliður 3, 4. liður er oftalinn um 13 a., en amtsráðið ályktaði, að 
við svo búið mætti standa. 

Jafnframt athugaði amtsráðið, að þar til gefnu tilefni í reikningunum 
úr Dalasýslu, Barðastrandarsýslu og Ísafjarðarsýslu, að laun yfirsetukvenna 

ættu að teljast fyrir almanaksárið, en ekki fyrir fardagaárið. 

Þá brýnir amtsráðið það fyrir oddvitum sýslunefndanna, að þar til 

gefnu tilefni í reikningunum úr Dala-, Barðastrandar-, Ísafjarðar- og Stranda- 
sýslu, að gæta þess, að hreppstjórar vandi sem bezt tilbúning verkfærra- 

skránna, noti undir þær hin prentuðu eyðublöð, útfylli eyðublöðin nákvæm- 

lega og telji þar alla verkfæra. 

Loks leggur amtsráðið reikningshöldurunum fyrir, að ávaxta í spari- 

sjóði, þar sem því verður viðkomið, peningaeptirstöðvar sýslusjóða og sýslu- 

vegasjóða. 

Nefndin, sem kosin hafði verið til að athuga fyrirspurn landbúnaðarfjelags- 

ins, lagði það til, að sameinað alþingi kysi 6 af fulltrúum amtsráðanna til
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80 búnaðarþingsins og stjórnarráðið 2, ef amtsráðin verða lögð niður. Amtsråd- 

8. júni ið fjellst á tillögu þessa í einu hljóði. 

22. Þá kaus amtstáðið Jóhann prófast Þorsteinsson í Stafholti fulltrúa á búnað- 

aðarþingið til 3 ára í stað J. Havsteens amtmanns, sem genginn er úr amts- 

ráðinu. 

Þá var aptur lagður fram jafnaðarsjóðsreikningur fyrir 1904 og var hann 

samþykktur athugasemdalaust. 

DS
 

24. Þá var aptur lagður fram lokareikningur yfir bygging Laxárbrúarinnar með 

fylgiskjölum og úttekt landsverkfræðingsins. Reikningurinn hafði verið end- 

urskoðaður í hjeraði í júlímánuði f. á., síðan samþykktur í einu hljóði á 

aukasyslunefndarfundi 15. ágúst s. á., og loks rannsakaður hjer á fuudinum 

eptir föngum af amtsráðsmönnum Myrasýslu og Vesturbarðastrandarsýslu. 

Nefndir amtráðsmenn höfðu athugað, að reikningurinn væri ógreinilega sam- 

inn, eh með því að sýslunefndin hafði eins og þegar er drepið á samþykkt 

reikninginn í einu hljóði og reikningshaldari greitt hinar tilvantandi 232 kr. 

39 a., úrskurðaði amtsráðið með 5 atkvæðum gegn Í (amtstáðsmanns Dala- 

sýslu), að við svo búið mætti eptir atvikum standa, enda hafði engin ný 

kæra komið fram útaf reikninginum. 

25. Þá var samin svolátandi 

Áætlun 

um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs 1906. 

  

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar 2... kr. 1166 15 
2. Jafnað niður . 2... 2600 00 kr, 3766 15 

Gjöld: 
1. Kostnaður við amtstáðið  . . . . . . 0... kr. 1300 00 

Þar af 300 Kr. til forseta. 

2. Kostnaður samkvæmt 5. gr. laga 2. oktbr. 1891 

um skipun dýyralækna 2 . 2 2... — 100 00 

3. Amtsbokasafnid 2 400 00 

4. 9. afborgun upp i 12000 kr. bankalån frå 14. 

nóvbr. 1896, afborgun 600 kr. og vextir til 30. 

sept. 1906 300 kr. 000. 00 00 

5. 5. afborgun uppi 5000 kr. bankalán frá 30. júlí 

1900, afborgun 500 kr. og vextir til 50. sept. 

1906, 100 Kk. BO0 00 

6. Ýmislegt . 2 2 2 2 100 00 
7. Eptirstbdvar . . 20 0 eee, 366 15 — 3766 15 

26. Amtsráðið veitti 25 kr. fyrir skriptir á fundinum og 12 kr. fyrir húsaleigu. 

21. Þá var, eptir uppástungu amtsráðsmanns Vesturbarðastrandarsýslu, rætt um
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gufubátsferðir um Breiðaflóa og eptir nokkrar umræður samþykkt eptirfar- 

andi tillaga með 4 atkvæðum gegn 3. 

Amtsráðið telur það brýna nauðsyn fyrir hjeruðin í kringum Breiða- 

flóa, að gufubátur gangi um flóann, en álítur jafnframt gufubátinn >Guð- 

rúnu< gjörsamlega óhæfan til þess, vegna þess hve lítill hann er og lak- 

lega útbúinn. 

Fleiri mál komu ekki til umræðu, gjörðabók lesin og samþykkt. 

Fundi slitið 8. juni. 

Lárus H. Bjarnason. sjörn Bjarnarson. Sæm. Halldórsson. 

Snæbjörn Kristjánsson. Janus Jónsson. Þorvaldur Jakobsson. 

Jóhann Þorsteinsson. 

Ajetta útskript staðfestir 

Lárus H. Bjarnason. 

Eptirrit. 
af gjörðabók amtsráðs Norðuramtsins. 

Ár 1905, þriðjudag 13. júní kl. 11 f. h. var aðalfundur amtsráðsins í 

Norðuramtinu settur á Akureyri. 

Á fundinum mættu, auk hins reglulega forseta, sýslumanns og bæjarfó- 
geta Guðlaugs Guðmundssonar, amtsráðsmennirnir: Björn Sigfússon hreppstjóri 
á Kornsá fyrir Húnavatnssýslu, Ólafur Briem wmboðsmaður á Álfgeirsvöllum 
fyrir Skagafjarðarsvslu, Stefán Stefánsson kennari á Möðruvöllum fyir Eyjafjarð- 
arsyslu, og Árni Jónsson prófastur á Skútustöðum fyrir Suðurþingeyjarsýslu. 

Fundurinn tók til meðferðar þessi málefni: 

1. Forseti lagði fram ársreikninga eptirnefndra sjóða fyrir árið 1904, með til 
heyrandi fylgiskjölum: 

1. Jafnaðarsjóðs Norðuramtsins 

2. Bs Norðuramtsins. 

5.  Búnaðarsjóðs Norðuramtsins. 

4.  Þúsundára afmælissjóðs Eyjafjarðarsýslu. 

ð. Búnaðarsjóðs Eyjafjarðarsýslu. 

6. Styrktarsjóðs fátækra ekkna og munaðarlausra barna í Evjafjarðarsýslu. 

1
 Gróðrarstöðvarinnar á Akureyri. 

8. Bókasafn Norðuramtsins. 

Amtsráðsmennirnir skiptu þessum reikningum með sjer til endurskoðunar. 

2. Forseti lagði fram: 

a. Reikning kirkjunnar á Hólum í Hjaltadal fyrir árið 1904, saminn af 

kirjuhaldara, fylgiskjalalausan. 
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b. Reikning búnaðarskólans á Hólum í Hjaltadal, fyrir árið 1904, með fylgi- 

skjölum, saminn af skólastjóra. 

Amtsráðsmennirnir tóku reikninga þessa til endurskoðunar. 

Forseti lagði fram: 

a. Syslusjóðsreikninga fyrir árið 1904, með fylgiskölum, úr öllum sýslum 

amtsins. 

b. Sysluvegasjóðsreikninga fyrir árið 1904, með fylgiskjölum, úr öllum sýsl- 

um amtsins. 

c. Reikning fyrir árið 1904, yfir brúarsjóðsgjald úr Húnavatns- og Skaga- 

fjarðarsýslu, með fylsiskjölum. 

Framlögð voru og lesin upp endurrit af gjörðabókum allra sýslunefnda í 

amtinu frá fundum þeirra. 

a. Húnavatnssýslu dagana 13.—18. marz 1905. 

b. Skagafjarðarsýslu dagana 27. febr—-3 mara 1905. 

c. Eyjafjarðarsýslu dagana 2.—'. marz 1905. 

d. Suðurþingeyjarsýslu dagana 27. febrúar til 2. marz 1905. 

Við fundargjörðirnar fann amtsráðið ekki neitt að athuga. 

Framlagðir voru reikningar yfir styrktarsjóði alþýðufólks 1904, og yfirlit yf- 

ir efnahag styrktarsjóðanna og fann amtsráðið ekki neitt við hin framlögðu 

yfirlit að athuga. 
Forseti lagði fram: 

1. Beiðni um styrk frá kvennaskóla Húnvetninga á Blönduósi, ásamt árs- 

reikningi 1904, og skýrslu um vorprót. 

2. Beiðni um styrk frá kvennaskóla Eyfirðinga á Akureyri, ásamt prófskýrsl- 

um og reikningi skólans fyrir 1904. 

Amtsráðið samþykkti að veita skólum þessum, eins og undanfarið, ár 400 kr. 

hvorum úr jafnaðarsjóði. 

Samkvæmt tillögum sýslunefndarinnar í Húnavatnssýslu samþykkti amtsráð- 

ið, að taka skuli í tölu sýsluvega: 

a. Veg frá Efra Núpi í Torufstaðahreppi fremra, út að Vesturá. 

b. Veg frá StóruGiljá í Torfulækjarhreppi upp Reykjabraut að norðvestur- 

enda Svínavatns og þaðan að YtriVatnsvíkinni. 

Þá var framlögð beiðni frá syslunefnd Skagafjarðarsýslu um 2000 króna 

styrk til byggingar sjúkraskýlis á Sauðárkrók. 

Amtsráðið samþykkti að veita 1500 krónur til sjúkraskýlis á Sauðárkrók 

með því skilyrði að hlutaðeigandi skýlisfjelag taki að sjer ábyrgð á viðhaldi 

sjúkraskylisins, þegar það sje byggt, og að það leggi fram að minnsta kosti 

jafnmikla upphæð. 

Þegar að því kemur, að þessi upphæð verði greidd, ákvað amtsráð- 

ið, að hún skyldi tekin að láni og afborguð með jöfnum upphæðum á 10 árum. 

Þá voru framlagðir aptur reikningar þeir, er taldir eru í tölulið 1., endur- 

skoðaðir. 

Amtsráðið úrskurðaði reikninga þessa þannig:
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Reikning jafnadarsjods Norduramtsins: 

Samþvkktur án athugaseinda. 

Reikning Prentsmiðjusjóðs Norðuramtsins: 

Samþykktur án athugasemda. 

Reikning Búnaðarsjóðs Norðuramtsins: 

2 krónur 85 au. má endurgjalda dánarbúi P. Briems amtmanns. 

Þúsund ára afmælissjóðs Evjafjarðarsýslu: 

samþykktur án athugasemda. 

  

Reikning búnaðarsjóðs Evjafjarðarsýslu: 

Sambykktur án athugasemda. 

Reikning styrktarsjóðs fátækra ekkna og munaðarlausra barna í Evja- 

fjarðarsyslu: 

Samþykktur án athugasemda. 

T. Reikning gróðrarstöðvarinnar á Akureyri: 

Samþykktur án athugasemda. 

8. Reikning bókasafns Norðuramtsins: 

Samþykktur án athugasemda. 

Þá voru framlagðir aptur teikningar þeir, er taldir eru í tölulið ?, endur- 

skoðaðir. 

Amtsráðið úrskurðaði þessa reikninga þannig: 

a. Reikning kirkjunnar á Hólum: 

b. 

Þá 

IL 

III. 

Reikningur þessi er alveg fylgiskjalalaus, og að öðru leyti einnig 

ógreinilega saminn: verður því ekki endurskoðaður.  Reikninginn ber að 
senda heim aptur. 

Reikningur búnaðarskólans á Hólum: 

1. Á tekjulið 3. telst til ábyrgðar kr. 1,00. 
9, Å tekjulið 4. teljast til ábyrgðar kr. 2,00. 

3. Á gjaldið 4. teljast til ábyrgðar kr. 3.55. 

4. Kvittanir vanta fyrir 3 kr. 4 aurum á gjaldlið 5, og fyrir 11 kr. 40 
aurum á gjaldlið 6. 

voru framlagðir sýslusjóðsreikningar allra sýslna endurskoðaðir. 

Amtsráðið úrskurðaði þessa reikninga þannie: 

Húnavatnssvsla: 

I. Reikningur fyrir ritfangakostnaði er eigi undirskrifaður nje kvittaður. 
2. Yfirsetukvennalaun ársins virðast eiga að vera 540 kr, en útborgað 

er kr. 510,00. Þetta virðist stafa af því, að á fyrra ári eru fyrirfram 
greiddar 70 krónur, en á þessu ári 40 kr. 

Amtsráðið telur slíkar fyrirfram greiðslur ekki heimilar. 

5. Fyrir hundalækningameðul virðast vangreiddar kr. 8,80 (Fylgiskjal 44.) 
Skagafjarðarsvsla: 

Kvittun landsbankans fskj. 9 er eigi áteiknuð af bókara. 
Eptirstöðvarnar kr. 438 virðist reikningshaldari eiga að greiða. 

Evjafjarðarsxsla : 

samþykktur án athugasemda. 
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IV. Suður-Þingevjasvsla : 

samþykktur án athugasemda. 

Þá voru framlagðir sýsluvegareikningar úr öllum sýslum amtsins, endur- 

skoðaðir. 

Amtsráðið úrskurðaði reikningana þannig: 

I. Húnavatnssysla: 

Athugasemd amtsráðsins við reikning 1903 er fullnægt. 

Reikningur fyrir árið 1904 var samþykktur án athugasemda. 

2. Skagafjarðarsýsla: 

Samþykktur án athugasemda. 

3. Evjafjarðarsysla: 

1. Athugasemd amtsráðsins við reikning 1903, um vantandi skilagrein 

fyrir 25 krónum frá Hvanneyrarhreppi er eigi fullnægt. 

2. Reikningnum fylgir ekki skýrsla um vegagjörð í Öngulsstaðahreppi 

að upphæð kr. 55,00. Hana ber að útvega. 

4. Suðurþingevjarsýsla: 

Reikningnum fylgir ekki skýrsla um unnar vegagjörðir, heldur að- 

eins kvittanir fyrir fje því, er veitt hefir verið til sýsluvega, en í fund- 

argjörð sýslunefndarinnar 27. febr. til 2. marz 1905, tölulið 3, má sjá, að 

umræddar skýrslur hafa verið framlagðar á fundinum, og hefir sýslu- 

nefndin athugað, að í sumum hreppum sýslunnar hafði ekki verið unnið 

fyrir allt það fje, er veitt var og útborgað úr vegasjóði. 

Amtsráðið finnur því ástæðu til, að fela forseta að brýna það fyrir 

hlutaðeigandi reikningshaldara, að eigi sje heimilt, að færa til útgjalda í 

vegasjóðsreikningnum fjárveitingar til annara vegagjörða en þeirra, sem 

unnar hafa verið fyrir reikningslok, og að teikningunum eigi að fylgja 

árlega skýrslur um unnar vegabætur. 

Þá voru framlagðir reikningar yfir brúarsjóðsgjald úr Húnavatns- og Skaga- 

fjarðarsvslum, endurskoðaðir, og voru þeir samþykktir án athugasemda. 

Viðvíkjandi skólahaldinu á Hólum í Hjaltadal árið 1904—05, voru framlögð 

eptirfyvlgjandi skjöl: 

I. Skyrsla um búnaðarskólann á Hólum veturinn 1904--1905 með fylgi- 

skjölum A. —G. 

2. Skyrsla prófasts Zófóniasar Halldórssonar um kennslu hans í íslenzku við 

skólann. 

Amtsráðið athugaði þessi skjöl og fann ekki ástæðu tilað gjöra nein- 

ar sjerstakar ályktanir viðvíkjandi þeim. 

Amtsráðið samþykkti að láta prenta þessi skjölsem skólaskyrslu fyr- 

ir árið 1904—-1905. 

Þá voru framlögð eptirfylgjandi skjöl viðvíkjandi úttekt á búinu á Hólum 

og jörðunni, er fram fór 15.—18. maí þ. á. úr hendi fyrri ábúanda Flóvents 

Jóhannssonar til viðtakanda Guðfinns Trausta Friðfinnssonar. 

1. Úttektar- og afhendingargjörð dass. 1518. Í. ni.
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Lysing á húsum og mannvirkjum, er fylgja búinu á Hólum og virðing á 

húsum dags. Ís. f. m.: virðingarverð kr. 3377 50. 

Skrå yfir virðing á lifandi peningi og lausafje, tilheyrandi búinu á Hól- 

um í Hjaltadal dags. 18. f. m. virðingarverð kr. 8702 31. 

Skýrsla um mat á húsabótum og jarðabótum 1904—05 á Hólum. 

Brjef frá prófasti Zófóniasi Halldórssyni dags. 31. f. m. 

Brjef frá Flóvent Jóhannssyni dags. 6. þ. m. Skjöl þessi bera það með 

sjer, að af álagi á húsinu alls að upphæð . . . . . . . kr. 845 50 

hefir fråfararandi greitt 2 2 2 se 600 00 

og standa på eptir . . . . . . kr. 243 50 

Ennfremur hefir hann af leigufje búsins. sem hann tók við, ekki skilað 

nema 179 ám af 286, er hann tók við; ennfremur hefir hann eigi enn greitt 

þær kr. 299 74, er amtsráðið á fyrra ársfundi hafði gjört honum að skyldu 

að borga, sem eptirstöðvar af leigum og afgjaldi. Útaf þessu tók ráðið svo- 

felldar ályktanir: 

a. Að því er álag snertir á húsinu, þá tekur amtsráðið það fram, að það 

telur fráfaranda skyldan að svara álagi og ábyrgjast full skil á þeim 

húsum, er hann hefir tekið við í ábúðartið sinni og telur hann því skyld- 

an að greiða hinar eptirstandandi 243 kr. 50 aura 

Amtsráðið tekur það fram, að það getur alls eigi viðurkennt, að fráfar 

andi hafi rjett til þess, hvenær sem honum synist án samþykkis amts- 

ráðs, forseta þess, eða eptirlitsmanns, að taka úr sjálfs síns hendi þann 

leigupening, er honum sýnist, gegn því að borga virðingarverð leigupen- 

ingsins eptir virðing, er fram hefir farið löngu áður, og tekur það fram, 

að orðið ovirðingarverð< í 6. gr. miðar sig ekki við virðinguna 14. maí 

næsta á undan, ef Óskað er kaups á fjenu að hausti eða vetri næst á eptir. 

Ennfremur skal það tekið fram, að ær þær, er fráfarandi jarðar- 

innar hefir skilað, voru að mun lakari en þær, er hann tók við ímeðal- 
talsvigt: 1902 93 pd., 1905 82 pd.) og eins var með gemlinga (1902 48 pd., 
1904 45 pd. meðaltalsvigt). 

Þótt nú að vísu verðhækkun sú, er orðið hefir á sauðfje hin síðustu 

ár, hafi gjört það að verkum, að ær hafa verið virtar jafnhátt 1905 einsog 

1902, þá álítur þó amtstáðið slík skil af hendi Flóvents Jóhannssonar 
þannig löguð, að hann sje skyldur til að svara skaðabótum eptir 17. er. 

sambr. 6. gr. samningsins. 

Að svo stöddu finnur þó amtsráðið eptir atvikum eigi brýna nauð- 
syn til að fyrirskipa málshöfðun á hendur honum útaf þessu efni, ef 
önnur ágreiningsmál geta orðið útkljáð án málssókna. 

Þær kr. 299 "4, er amtsráðið hefir á fyrra árs fundi gjört fráfaranda að 
skyldu að greiða, ber að innheimta sem fyrst. Að svo miklu leyti, sem 
nauðsyn kann að bera til, að lögsækja fráfaranda, útaf því er fram er 
tekið um þessi efni, fól amtstáðið forseta sínum, að gjöra allar nauðsyn- 
legar ráðstafanir í umboði ráðsins 
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Útaf brjefi frá Flóvent Jóhannssyni 6. þ.m., tók amtsráðið fram, að það finn- 

ur eigi ástæðu til að færa niður álagsupphæð húsanna, nje heldur til að 

borga umboðslaun fyrir innheimtu gjalda at Hofi. 

Þá var framlagt brjef frá skólastjóra Sigurði Sigurðssyni, prófasti Zofóniasi 

Halldórssyni og Jósep J. Björnssyni, dags. 19. jan. 1905, um að byggja leik- 

fimishús og teiknisal á Hólum. 

Amtsráðið viðurkennir það að vísu, að hinar umbeðnu framkvæmdir 

sjeu brýnt nauðsynlegar, en sjer sjer eigi fært að svo stöddu að veita fje 

það, er til þessa er nauðsynlegt. 

Þá var framlagt brjef frá stjórnarráði Íslands, dags. 13. júní þ. á., þar sem 

lagt er fyrir amtsráðið, að láta uppi álit um það, hvar hinn fyrirhugaði 

bændaskóli, fyrir Norðurland, skuli standa, sjerstaklega hvort ekki muni vera 

heppilegt, að setja skólann á Kjarna í Eyjafirði, eins og milliþinganefndin Í 

landbúnaðarmálinu hefir lagt til. 

Amtsráðið ræddi þetta mál mjög ítarlega, og var það tekið fram, að 

fyrir amtsráðið væri það alerfitt á þessu stigi málsins, að gjöra tillögu um, 

hvar setja skuli bændaskóla fyrir Norðurland. Það væri einkum, ef fækkað 

væri búnaðarskólum í landinu, að spurning gæti orðið um, að hætta við 

skólahald á Hólum. En þar sem skólinn á Hólum nú hefir verið færður í 

sviplíkt horf, eins og hugsað er um bændaskólana, þá gæti það komið til 

álita, hvort ekki væri eins heppilegt, ef eigi verður fækkað búnaðarskólun- 

um, að veita Hólaskóla svo tiflegan styrk, að gjöra mætti skóla þennan að 

fullkomnari bændaskóla en hann er nú. Þetta mundi án efa verða ódýrara 

fyrir landssjóð, og fjártjón það, er af því leiðir, að leggja niður skólahald á 

Hólum, mundi þá verða fyrirbyggt. Væri aðeins tveir búnaðarskólar á land- 

inu, þá álítur meiri hluti amtsráðsins heppilegra, að skólinn fyrir Norðurland 

væri í Eyjafirði en á Hólum, þegar aðeins er tekið tillit til afstöðu og að- 

flutninga, en aptur á móti telur meiri hluti amtstáðsins það mjög vafasamt, 

hvort heppilegt er, að hala skólann á Kjarna fremur en á einhverri annari 

jörð í Eyjafirði, er væri vel fallin til skólajarðar. 

Að svo stöddu finnur því amtsráðið eigi ástæðu til að bera fram ein- 

drægar tillögur um mál þetta, en lætur í ljósi, að það mundi telja heppilegt, 

að sú regla yrði tekin upp, að sýslufjelögunum væri gefinn kostur á að bjóða fram 

fje til kostnaðar við bændaskóla, og að skólinn yrði að öðrum jöfnum skilyrðum 

stofnaður í því sýslufjelagi, er mest vildi leggja til árlegs kostnaðar við skól- 

ann. Þá mundi og eptirlitið með slíkum skólum verða nákvæmara og betra 

en ella, ef sýslufjelagið sjálft ætti að nokkru leyti, að hafa ábyrgð á honum. 

Amtsráðið veitti leyfi til, eptir þar um framkominni beiðni, að byggja mætti 

samkomuhús fyrir Hólahrepp í landi jarðarinnar Hóla, þó að því áskildu, 

að ábúandi jarðarinnar veiti til þess samþykki. Lóðina veitti amtsráðið án 

eptirgjalds. 

Þá var framlögð beiðni um land undir tilraunastöð, er fyrirhugað er að 

koma á fót í nánd við búnaðarskólann, að stærð 7T!/, dagsl., og hefir ábúandi
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veitt samþykki til þessa, að því tilskildu. að hann fái 10 kr. linun í eptir- 

gjaldi jarðarinnar. 

Amtsráðið veitti samþykki sitt til þessa, með því skilyrði, að fjárhús 

þau, er standa á landsspildu þeirri, er óskað er eptir, verði borguð fullu 

verði eptir samningi við ábúanda þegar þau þarf að flytja af lóðinni. 

Landsspildan sje eptirgjaldslaus, en fellur aptur til jarðarinnar, 

ef hætt verður að nota hana sem tilraunastöð. 

Framlögð var fjallskilareglugjörð fyrir Húnavatnssýslu, er samþykkt var å 

sidasta fundi nefndarinnar. 

Amtsrådid fol forseta að staðfesta reglugjörð þessa og ákveða hvenær 

hún gengur í gildi. 

Þá var framlagt brjef frá Búnaðarfjelagi Íslands dags. 30. f. m., um breyting 

á fulltrúakosning til búnaðarþingsins. Amtsráðið telur heppilegast, að þessar 

fulltrúakosningar verði, ef til þess kemur að gjöra á þeim breyting, faldar 

sýslunefndunum eptir nánari reglum. 

Framlagt var brjef frá Sigurði Jónassyni á Bakka um 100 kr. styrk til gisti- 

hússhalds á Bakkaseli. Amtsráðið samþykkti að veita þessa upphæð, 100 

krónur, með því skilyrði, að gistihúshaldið sje forsvaranlegt, eptir því er 

ákveðið var á síðasta fundi, og að öðru leyti viðunanlegt fyrir ferðamenn. 

Þá tók amtsráðið til athugunar um bókasafn amtsins, að nauðsynlegt væri 

að gjöra nokkrar breytingar á fyrirkomulagi þess. 

Framlagt var brjef frá bókaverði 6. febr. þ. á, þar sem hann skýrir 

frá, að hann hafi eigi getað komizt yfir að afgreiða lántakendur þann Í 

klukkutíma á viku, sem ákveðið er að bókasafnið sje opið. 

Ennfremur var skýrt frá, að í Akureyrarkaupstað hafi verið leitað 

samskota til bókasafnsbyggingar á Akureyri og er það og kunnugt amts 

ráðinu. að mikil nauðsyn er til að útvega safninu betra húsnæði. 

Amtsráðið ályktaði, að gefa Akureyrarkaupstað kost á því, að ganga 

inn í umráðarjett amtsráðsins yfir safninu með þeim skilyrðum: 

1. Að kaupstaðurinn byggi yfir safnið eldtraust geymsluhús og lestrarstofu. 

9. Að amtsbúar hafi rjett til að fá ljeðar bækur af safninu, eins og verið hefir. 

3. Að kaupstaðurinn annist allan árlegan kostnað at safninu eptirleiðis. 

Jafnframt samþykkti amtsráðið, að selja megi þann hluta af ráðhús 

inu, sem er eign jafnaðarsjóðs, og leggja upphæð þá, er fyrir þessa eign 

frost, til hinnar nýju byggingar fyrir bókasafnið. 

Verði tilboði þessu hafnað af hendi bæjarstjórnar Akureyrarkaup- 

staðar, samþykkti amtstáðið, að útlánstími á safninu haldist óbreyttur. 

Vilji Akureyrarkaupstaður fá útlánstímann lengdan, var forseta falið 

að leyfa það með því skilyrði, að kaupstaðurinn borgi þann kostnað, er af 

því leiðir. 
Það er skilyrði fyrir tilboði amtsráðsins að því er snertir umráð 

bókasafnsins, að bæjarstjórn kaupstaðarins hafi gengið að þeim áður en 6 

mánuðir ern liðnir frá þessum degi 
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Var forseta falið að semja nánar við bæjarstjórn kaupstaðarins um 

um þetta efni, á þeim grundvelli, er að framan er tekinn fram. 

Amtsráðsmaður Suðurþingeyjarsýslu óskaði þess getið, að hann greiddi 
atkvæði gegn tillögunum 1. 2. og 3. hjer á undan af því, að hann áliti að 

gjöra ætti fyrst sýslum amtsins kost á þessum kjörum, að þvi er bókasafnið 

snertir. 

Forseti skýrði amtsráðinu frá, að hann hefði af vöxtum prentsmiðjusjóðsins 

veitt 2 námspiltum á gagnfræðaskólanum á Akureyri, Páli Guttormssyni og 

Vigfúsi Guttormssyni 27 krónur hvorum, og 2 námsmeyjum á kvennaskóla 

Eyfirðinga, Axelinu Dúadóttur og Steinunni Bjartmarsdóttur 27 krónur hvorri, 

eptir tillögum skólastjórans við gagnfræðaskólann og forstöðukonu kvenna- 

skólans. 

Amtsráðið fann ekki neitt við þetta að athuga. 

Var samin og samþykkt svohljóðandi áætlun 

A ætlun 

um tekjur og gjöld búnararskólans á Hólum í Hjaltadal fyrir árið 1906. 

Tekjur: 

l. Væntanlegur styrkur úr landssjóði að meðtöldum styrk til 

verklegrar kennslu að minnsta kosti. . . . . . . . . kr. 4000 00 

2. Afgjald af Hofi og leigur af innstæðu „0. - 900 00 

3. TTillag úr jafnaðarsjóði 2 eee 3500 00 

kr. 8400 00 

Gjöld: 

1. Laun kennara: 

i. kennara . . 2 0. kr. 1200 00 

2. —- 800 00 

3. — ER . — 350 00 
4. tmakennsla . 2. 2. 2... — 350 00 kr. 2700 00 

2. Endurskoðun og eptitlit =. 2. 2 20 eee eee me 150 00 

3. Brunabótagjald FNF re 180 00 

4. Viðhald skólahúss 2 0 eee me 800 00 

5. Hiti, ljós og hirðing skólans. 2 2. — 400 00 

6. Bækur og áhöld 2. 2 eee eee 800 00 

T. Námsstyrkur 2 eee eee ere 500 00 

8. Til verklegrar kennsla. 2 2 eee eee ere 1000 00 

9. Vextir og afborgun láns 2 2. mm 1200 00 

10. Óviss gjöld . 2. 670 00 
  

Kr. 8400 00
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Var samin og samþykkt svohljóðandi 81 

| 3. júní A ætlun 13. júní 

um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Norðuramtsins fyrir árið 1906. 

1. Áætlaðar eptirstöðvar HR NEED kr. 600 00 
2. Jafnaðarsjóðsgjald . 2 + mr 6000 00 

Kr. 6600 00 

Tekjur: 

Gjöld: 

1. Kostnaður við amtstáð . .........,..,,, kr. 800 00 
2. Til menntamála: 

a. Til Kvennaskóla Eyfirðinga  . . . . kr. 400 00 
b. — — Hunvetninga. . . . — 400 00 
c. Til bókasafns Norðuramtsins . . . . — 300 00 

d. Til búnaðarskólans á Hólum: 

1. Búnaðarskólagjald . . kr. 870 00 

* Tillag úr jafnaðarsjóði . — 2630 00 — 2500 00 — 4800 00 
3. Tillag til Búnaðarfjelags Íslands 0 400 00 
4. Vextir og afborgun af spítalaláni 2. 0. 170 00 
ó. Til gistihúss á Bakkaseli „2. 100 00 
6. Óviss gjöld 2 330 00 

  

Krónur 6600 00 

Amtsráðið tók það fram viðvíkjandi tölulið ? c. gjaldamegin í áætlun jafn- 
aðarsjóðs, að sá liður fellur burt, ef safnið verður afhent Akureyrarkaupstað 
til umráða. 

Fleiri mál voru ekki borin upp á fundinum. 
Gjörðabók lesin og samþykkt. 

Fundi slitið. 

Gudl. Gudmundsson. Olafur Briem. Björn Sigfússon. 

Stelán Stefánsson. Arni Jónsson. 

Rjett eptirrit staðfestir: 

Guðl. Guðmundsson.
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Utskript 

úr gjörðabók amtsráðs Austuramtsins. 

Ár 1905, miðvikudaginn 7. júní var aðalfundur amtsráðs Austuramtsins 

settur og haldinn á Seyðisfirði af forseta amtsráðsins, sýslumanni og bæjarfógeta 

Jóh. Jóhannessyni á Seyðisfirði, aðalamtsráðsmanni Norðurþingeyjarsvslu Árna 

hreppstjóra Kristjánssyni á Lóni, varaamtsráðsmanni Norðurmúlasýslu sjera Birni 

Þorlákssyni á Dvergasteini, aðalamtsráðsmanni Suðurmúlasýslu sjera Jóni Guð- 

mundssyni á Nesi og varaamtsráðsmanni Austurskaptafellssyslu. Þorleifi hrepp 

stjóra Jónssyni á Hólum. 

Á fundinum voru þessi málefni tekin til meðferðar: 

1. Forseti las upp skipunarbrjef sitt, dags. 23. sept. Í. á. 

Forseti skýrði frá því, að kosinn hefði verið aðalamtsráðsmaður í Suðurmúla- 

sýslu í stað Friðriks kaupmanns Möllers, sem fluttur er til Akureyrar og fyr- 

ir þann tíma, er hann átti eptir að sitja í amtsráðinu, sjera Jón Guðmunds- 

son á Nesi. Amtsráðið samþykkti þessa kosningu. 

3. Forseti lagði fram reikninga yfir tekjur og gjöld eptirfylgjandi sjóða 1904 

með fylgiskjölum: 

a. Jafnaðarsjóðs Austuramtsins, 

bh. Búnaðarsjóðs Austuramtsins, 

c. Búnaðarskólasjóðs Austuramtsins, 

d. Gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar. 

Amtsráðsmennirnir ákiptu reikningum þessum með sjer til endurskoð- 
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unar. 

Reikningur Gjafasjóðs Pjeturs sýslumanns Þorsteinssonar 1904, sem 

amtstáðið á að hafa tilsjón með samkvæmt tilskipun 23. ágúst 1904, hafði 

eigi borizt amtsráðinu, og var forseta því falið að ganga eptir honum. 

4. Forseti lagði fram sýslusjóðsreikninga og svsluvegasjóðsreikninga fyrir 1904 

úr öllum sýslum amtsins, alla með tilheyrandi fylgiskjölum. 

Amtsráðsmennirnir skiptu reikningum þessum með sjer til endur- 

skoðunar. 

5. Framlögð voru og lesin upp endurrit úr gjörðabókum allra sýslunefnda í 

amtinu af fundagjörðum þeirra: 

a. Norðurþingeyjarsýsla frá 27.—-29. april bp. á. 

b. Norðurmúlasýslu frá 1%.—19. s. m. 

c. Suðurmúlasýslu frá 4.—6. Í. m. 

d. Austurskaptafellssýslu frá 2225. s. m. 

Amtsráðið hafði ekkert verulegt að athuga við fundargjörðirnar. 

6. Framlagðar voru skýrslur um hag styrktarsjóða alþýðufólks í Norðurþing- 

evjarsýslu, Norðurmúlasýslu og Suðurmúlasýslu fyrir árið 1904. 

Amtsráðið athugaði skýrslur þessar og fann ekkert við þær að at- 

ahuga, annað en það, að vottorð hreppsnefnda vantar, þar sem engum styrk



10. 
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12. 

hefir verið úthlutað úr sjóðunum, um að engin lögmæt umsókn um styrk 

hafi borizt þeim, en slík vottorð virðast nauðsynleg til þess að dæmt verði 

þýðustvrktarsjóðslaganna frá 11. júlí 1890 hafi verið fylgt, 

og áminnast sýslunefndirnar um að gæta þess, að þessu sje fylgt framvegis. 

i 

um, hvort 7. gr. al 

Ur Austurskaptafellssyslu var engin slik skyrsla komin, og var for- 

seta falið að ganga eptir henni. 

Forseti lagði fram teikning vfir tekjur og gjöld búnaðarskólans á Eiðum 

1904—-95 og jafnaðarreikning skólabúsins til o. júní 1905 ásamt athugasemd- 

um endurskoðanda, og tóku amtsráðsmennirnir úr Norðurmúlasvslu og Aust 

urskaptafellssýslu að sjer að endurskoða þá 

Forseti lagði fram reikning vfir tekjur og gjöld bókasafns Austuramtsins 1904, 2 

og tóku amtsráðsmennirnir úr Nordurpingeyjarsyslu og Suðurmúlasýslu að 
t 

sjer að endurskoða hann. 

Amtsráðið samþykkti þá tillögu sýslunefndarinnar í Suðurmúlasýslu, að sýslu- 

vegurinn sem nú er í Eiðaþinghá, verði lagður niður sem sýsluvegur, en 

að vegurinn frá Bergsvaði að Eyvindarárbrú verði hinsvegar tekinn í tölu 

sysluveg 

Eptir up bpåstungu sýslunefndarinnar í Suðurmúlasýslu samþykkti amtsráðið, 

að yfirsetukvennaumdæmun nar verði fjölgað um eitt. 1-—-6. umdæmi 

sýslunnar (sjá auglýsingu dags. 25. júlí 1898, sbr. Stjórnartíðindin s. á. B. 

bls. 121) haldast óbreytt. 

T. Vattarnessumdæmi nær yfir bæina frá Vattarnesi að Eyri, að þeim 

báðum meðtöldum. 

s. Reyðarfjarðarumdæmi nær yfir bæina frá Borgargerði að Hólmahálsi 

-14. umdæmi haldast óbreytt að öðru leyti en því, að töluröðin færist fram 

um einn. 

Eptir ósk sýslunefndarinnar í Norðurþingeyjarsýslu ákvað amtsráðið, að lög- 

ferja skuli vera á Brunná að Klifshaga og samþykkti taxta fyrir ferju- 

þessa, sem syslunefndin hafði sett. 

Eptir ósk sýslunefndarinnar í sömu sýslu veitti amtsráðið samþykki sitt til 

þess, að sýslan mætti takast á hendur ábyrgð á allt að 800 kr. láni handa 

Þórði hjeraðslækni Pálssyni til húsal Se á Skinnastað, með þeim skil- 

viðum, sem tekin eru fram á fundi sýslunefndarinnar 28. april þ. 

Forseti lagði fram brjef dagsett í gær frá bæjarfógetanum á seyðisfirði, þar 

sem hann fyrir hönd bæjarstjórnar kaupstaðarins sækir um 300 kr. styrk úr 

jafnaðarsjóði til sjúkrahússins á Seyðisfirði árið 1906: fylgdi brjefinu eptirrit 

af reikningi sjúkrahússins árið 1904.  Amtsráðið veitti sjúkrahúsinu hina 

umbeðnu upphæð. 

Forseti lagði fram beiðni dags. 7. f. m. frå byggingarnefnd sjúkrahúss á 

Eskifirði um 500 kr. styrk úr jafnaðarsjóði til fyrirtækisins. Amtsráðið veitti 

hina umbeðnu upphæð. 

Framlögð voru bónarbrjef frá sýslumönnunum í Evjafjarðarsýslu og Húna- 

vatnssýslu um 100 kr. styrk år jafnaðarsjóði til kvennaskólanna á Akureyri 
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og Blönduósi hvors um sig. Amtsrådid veitti hvorum skålanum um sig 100 

kr. fyrir næsta ár eins og að undanförnu. 

Lögð var fram beiðni dags. 25. febr. þ. á. frá stjórn Búnaðarsambands Aust- 

urlands um 500 kr. styrk úr jafnaðarsjóði handa fjelaginu næsta ár. Amts- 

ráðið veitti Búnaðarsambandinu hinn umbeðna styrk. 

Lögð var fram skýrsla frá sýslunefnd Suðurmúlasýslu um það, í hverju vega- 

bætur á sýsluvegunum þar árið 1903 hefðu verið fólenar. 

Lögð voru fram svör frá sömu syslunefnd upp á athugasemdir amtsráðsins 

við sýslusjóðsreikning Suðurmúlasýslu árið 1903, og fann amtsráðið þau full 

nægjandi að öðru leyti en því, að engin skýrsla um eignir og skuldir sýsl- 

unnar fyrir nefnt ár fylgdi þeim, jafnvel þó getið sje um í brjefi sýslunefnd- 

aroddvitans hverjar sjeu eignir sýslunnar, án þess að virðing fylgi, og hver 

  

sje hin árlega afborgun af skuld sýslusjóðsins, án þess að eptirstöðva henn- 
ar sje getið. 

Amtsráðsmennirnir lögðu fram reikninga þá, sem nefndir eru í þriðja tölulið 

a—d, og voru þeir samþykktir athugasemdalaust. 

Amtsráðsmennirnir lögðu fram sýslusjóðsreikningana, er þeir höfðu endur- 

skoðað. 

a. Við sýslusjóðsreikning Norðurþingevjarsýslu þótti athugavert, að kvittun 
frá syslunefndarmönnunum fyrir greiðslu dagpeninga þeirra væri ekki 

sem fullkomnust, þar sem aðeins var ritað >borgað< fyrir ofan undir- 

skriptir þeirra undir reikninginn. 

b. Við sýslusjóðsreikning Norðurmúlasyslu þótti ekkert athugavert, og var 
hann samþykktur athugasemdalaust. 

c. Við syslusjóðsreikning Suðurmúlasýslu þótti athugavert: 

1. Tekjuliður í (eptirstöðvar frá f. á er vantalinn um 10 kr., sem end- 
og færist til inntekta á reikningnum fyrir vfir- 

  

urgjaldist sýslusjóði 

standandi ár. 

Í gjaldlið 2 (tra B. 1, 4—6, fylgiskjöl nr. 4, 6, 7, 8 og 9) er talinn 

sýslusjóði til útgjalda kostnaður við rannsókn á alþingiskjörskrám 

sýslunnar, að upphæð 137,00 kr. Fyrir amtsráðinu liggja engin skilríki 

fyrir því, að hjer sje um kostnað að ræða, er greiða megi úr sýslusjóði 

samkvæmt 38. gr. alþingiskosningarlaganna frá 14. septbr. 1877, enda 

virðist amtsráðinu hjer muni vera um kostnað að ræða, sem greiða 

beri úr landssjóði, eins og annan kostnað við rannsóknir, sem eigi leiða 

til málshöfðunar. Amtsráðið leggur því fyrir hlutaðeigandi sýslunefnd- 

aroddvita að upplýsa mál þetta betur og frestar að samþykkja þessa 
greiðslu til næsta aðalfundar. 

ö. Kvittun fyrir launum ljósmóðurinnar í Álptafirði fylgiskjal 27) vantar, 

og ber að útvega hana og senda. 

4. Skýrslur um eignir og skuldir sýslunnar vantar; ber oddvita að semja 

bo
 

hana og senda.
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d. Við svslusjóðsreikning Austurskaptafellsséslu þótti ekkert athugavert, og 
var hann samþykktur athugasemdalaust. 

Amtsráðsmennirnir lögðu fram sýsluvegasjóðsreikningana, er þeir höfðu end- 
urskoðað. 

a. Við sýsluvegasjóðsteikning Norðurþingeyjarsýslu þótti athuga vert, að bæði 
vantar reikninga yfir kostnaðinn við aðgjörðir á sýsluvegunum og skyrsl- 
ur um, í hverju þær hafi verið fólgnar. Reikninga þessa og skýrslur ber 
reikningshaldara að útvega og senda. 

hb. Við sýsluvegasjóðsreikning Norðurmúlasýslu þótti athugavert. að á verk- 
færraskýrslu úr Fljótsdalshreppi er eitt nafn strykað út, þótt reiknings 
haldari hafi eigi tekið tillit til þess, enda engar ástæður færðar fyrir út- 
strykuninni á skránni. Amtsráðið telur rjett, að reikningshaldari grennsl- 
ist eptir því, hversvegna nafnið hafi verið útstrykað, og hvort útstrykun- 
in hefir verið á rökum byggð. 

c. Við sýsluvegasjóðsreikning Suðurmúlasýslu þótti athugavert: að skýrslur 
vantar um það, í hverju aðgjörð á sýsluveginum í Mjóafjarðarhreppi hefir 
verið fólgin. 

d. Við sýsluvegasjóðsreikning Austurskaptafellssýslu þótti ekkert athugavert, 
og var hann samþykktur athugasemdalaust. 

Lögð fram beiðni frá sýslumanni A. V. Tulinius á Eskifirði um 50 kr. styrk 
úr jafnaðarsjóði næsta år til leikfimistjelagsins bar, sem hann er formadur 
fyrir. Amtsráðið veitti fjelagi þessu 50 kr. styrk eins og að undanförnu. 
Lögð fram beiðni frá Þórarni B. Þórarinssyni, sem formanni leikfimisfjelags- 
ins „Friðþjófur< á Seyðisfirði, um styrk til leikfimiskennslu. ÁAmtstáðið 
veitti fjelagi þessu 50 kr. styrk næsta ár í þessu skyni. 
Amtsráðið kaus sjera Björn Þorláksson á Dvergasteini sem fulltrúa sinn á 
búnaðarþingi Íslands, í stað Páls sál. amtmanns Briems og fyrir þann tíma, 
sem hann átti eptir. 

Amtsráðið tók það atriði í hraðskeytasambandsmálinu til vfirvegunar, hvar 
heppilegast væri að landsími væri lagður gegnum amtið, ef til kæmi. Komst 
það að þeirri niðurstöðu, að hann ætti helzt að liggja gegnum byggð hjeruð 
og sem næst verzlunarstöðum. 

Amtsráðsmenn Norðurmúlasýslu og Austurskaptafellssésltu lögðu fram reikn- 
inga Eiðaskólans ásamt athugasemdum endurskoðanda og svörum stjórnar 
nefndarinnar, sem nú voru komin. Höfðu þeir endurskoðað reikningana, og 
voru þeir úrskurðaðir á þessa leið: 

a. Reisningur yfir tekjur og gjöld skólans 1904 1905: 

Athugasemd endurskoðanda takist til greina 

b. Jafnaðarreikningur skólabúsins 5. þ. m.: 

Við aðalvirðinguna skal framvegis virða torfhús skólans með sanngjörnu 
tilliti til kostnaðarins víð torfverkið í þeim. 

Amtsráðið veitti skólanun 500 kr. styrk úr jafnaðarsjóði og 100 kr. til 
bóka og áhaldakaupa, eins og að nndanlörnu. 

1905 

82 
mane 
(. juni
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Amtsbókasafnið: 

a. Amtsráðsmenn Suðurmúlasýslu og Norðurþingevjarsýslu lögðu fram bóka- 

safusreikninginn, er þeir höfðu endurskoðað. Var hann samþykktur með 

þeirri athugasemd. að váfrvegingargjaldið er ofreiknað um 5 kr., sem ber 

að endurgjalda. 

hb" Amtsráðið kaus þá bæjarfógeta Jóh. Jóhannesson, Kristján hjeraðslækni 

Kristjánsson, sjera Björn Þorláksson og Lárus bóksala Tómasson í bóka- 

safnsnefnd til næstu þriggja ára. 

c. Lögð fram umsókn með einu fylgiskjali frá Halldóri Skaptasyni á Seyðis- 

firði um sýslanina sem bókavörður við safnið. Var henni með skirskotun 

til 3. er. í reglum fyrir bókas fnið vísað til bókasafnsnefndarinnar. 

d. Lögð fram beiðni frá Sigurði hreppstjóra Jónssyni í Hrafnsgerði um það, 

að undirbókavörður verði skipaður í Fellahreppi. Amtstáðið vísaði 

málaleitan þessari til sýslunefndar Norðurmúlasýsta með skírskotum til 

5. gr, Í reglum safnsins. 

ce. Amtsráðið veitti bókasafninu 400 kr. styrk úr jafnaðarsjóði, eins og að 

undanförnu. 

Amtstáðið veitti 250 kr. styrk úr jafnaðarsjóði til gistihúss án vínveitinga á 

Seyðisfirði næsta ár, að því tilskildu, að eigi verði unnt að koma upp slíku 

húsi, svo að viðunandi sje, án styrks af opinberu fje, og að enginn maður hafi 

þar þá rjett til vínveitinga. 

Amtsráðið veitti sýslunefnd Norðurmúlasýslu heimild til þess að hækka sýslu 

vegagjaldið upp í 2 kr. fyrir árið 1906. 

Var samin og samþykkt svohljóðandi 

Áætlun 

um tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Austuramtsins árið 1906. 

Tekjur: 

Aætlaðar eptirstöðvar . a re 202004... kr. 1500 00 

Jafnadarsjodsgjald . . 0.0... . ER 3800 00 

Samtals kr. 5300 00 

Gjöld: 

Kostnaður við amtstáðið 2 en A a „kr 800 00 

Til menntamála: 

a. Til bókasafns Austuramtsins „kr. 400 00 

br kvennaskólans á Blönduósi . . . —— 100 00 

c. kvennaskólans á Akureyri . MN 100 00 

d. Eiðaskólans , 300 00 

e. sama skóla til bóka- og áhaldakaupa 100 00 1200 00 

Flyt: kr. 2000 00
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fluttar kr. 2000 00 82 

3, Til spítalans á Seyðisfirði 300 00 7. juni 

4. Styrkur til sjúkraskýlis á Éskifiði . 2... AA 500 00 

>. Afborganir og vextir af lánum jafnaðarsjóðsins úr viðlagasjóði 1168 00 

6. Tillag til Búnaðarfjelags Íslands. . 20... 0. 200 00 

7. Tillag til Búnaðarsambands Austurlands 500 00 

8. Styrkur til leikfimisfjelaga 22 2 aa eee eee ek rr 100 00 

9. Styrkur til gistihúss á Seyðisfiiði 2 7 250 00 

10. Til óvissra útgjalda 282 00 

Samtals kr. 5300 00 

Fleiri mál komu ekki til umræðu. 

Fundarbók lesin upp og samþykkt, og var svo fundi slitið 9. j 

Jóh. Jóhannesson. Björn Þorláksson. Þorleifur Jónsson. 

Arni Kristjánsson. Jón Guðmundsson. 

Rjetta útskript staðfestir. 

Jóh. Jóhannesson. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Suðuramtsins 1904. 

Tekjur: 

1. Eptirstöðvar við árslok 1905: 

a. Í Landsbankanum =. 2... „kr 1315 88 

b. Óendurgoldnar fyrirframborganir . HA 36 

Cc. Í peningum FF 115 59 
— kr. 

2, Jafnaðarsjóðsgjald . ou een 

3. Vextir af bankainnlögum til 51. desbr. 1904 

d. Endurgoldnar fyrirframborganir 

5. Skuld við reikningshaldara . BA LS — 

kr. 

Gjöld: 

i. Kostnaður við amtsráðið a. AR „kr. 

2. 10. afborgun uppí og vextir af láni til Ölfusárbrúarinnar 

3. Tillag til Hvannevrarskólans fyrir skólaárið 1904— 1905, sam- 

kvæmt 1. er. laga 4. júní 1898, um breyting á gjaldheimtum 

til amtssjóða og sýslusjóða . . HA . po mmm 

fyt kr. 

uni 1905. 

83 

1467 27 
6900 00 

840 00 

1811 81
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fluttar kr, 

Tillag til Hvanneyrarskólans fyrir skålaårid 1904—1905, sam- 

kvæmt ályktun amtsrådsins å fundi pess 25.—26. juni 1903 . — 

Styrkur til kvennaskålans i Reykjavik . . ....... 

Styrkur til skógræktarfjelags Reykjavíkur . .....…. — 

Ýmisleg Út 

Til jafnaðar færist tekjuliður 4. 2 2 2 0 0 er 

Eptirstöðvar: 

a. Í Landsbankanum . .....,... kr. 2199 61 

b. Óendurgoldnar fyrirframborganir . . . . — 18 73 

Amtsráð Suðuramtsins, Reykjavík 10. janúar 1905. 

J. Havsteen. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Vesturamtsins 1904. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar við árslok 1903: 

a. Ógoldnar fyrirframborganir  . . . . . . kr. 28 50 

b. I Landsbankanum - 693 65 

c. Í peningum . . FE 110 79 

——— kr. 

Jafnaðarsjóðsgjald 1904. 2. 2 re 

Vextir al sparisjóðsinnstæðu . 2 2. eee re 

Endurgoldnar fyrirframborganir: 

a. Frá sýslumanninum í Barðastrandarsýlu . . kr. 9 00 

b. - syslum. i Snæfellsness og Hnappadalssyslu 1 90 

Gjaldlidur 5 færist til jafnadar . - 

ki 

Gjöld: 

Kostnaður við amtsráðið . .. kt. 

Til amtsbókasafnsins í Stykkishólmi 

Afborganir og vextir af lánum. 2. ... 8... 
Ýmisleg gjöld 

Fvrirframborgnn …. 

flyt 

  

1811 81 

4000 00 

100 00 

150 00 

262 15 

17 25 

2148 36 
8489 GQ 1

 

832 94 

3300 00 

lí 53 

10 90 

1 20 

4168 57 

892 45 

400 00 

1610 00 

32 

20) 

3 97
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fluttar kr. 2095 97 S4 
6. Eptir úrskurði á reikningum 1903. . . 2 0 0 >» 60 
1. Tapað af tekjlið la 2 2 eee eee T 85 
8. Eptirstöðvar: 

a. Í Sparisjóði Stykkishólms. . . ..….. kr. 1132 61 
b. Ogoldnar fyrirframborganir . . . — 9 75 
ce. Í peningum em 5 79 

——— — 1166 15 

kr. 4168 57 

Amtsráð Vesturamtsins, Stykkishólmi 31. janúar 1905. 

Lárus H. Bjarnason. 

Reikningur = 
85 

yfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Norðuramtsins frá 1. jan. til 31. des 1904. 

Tekjur: 
I. Jafnaðarsjóðsgjald 1904 2. 2 kr. 6000 00 
2. Óvissar tekjur 18 00 

Alls kr. 6018 00 

Gjöld: 

I. Skuld sjóðsins 1. janúar 1904. 2. kr. 530 49 
2. Kostnaður við amtsráðsfund . 2 2 2 2 eee re 455 50 
5. Styrkur til Hólaskóla 2 2. 2180 00 

4. kvennaskóla Eyfirðinga . . . . 400 00 
BD. Húnvetninga „2 400 00 
6 bókasafns Norðuramtsins . 2. 500 00 
T Tillag til Búnaðarfjelags Íslands . 2... 400 00 
8. Vextir og afborgun af spítalaláni . 0. 180 00 
9. Laun amtstáðsforseta 149 3119 1904. . (5 00 

10. Ýmisleg gjöld . 0 er 197 99 
11. Eptirstöðvar 31. des. 1904 0 2 2 0 .…— 681 09 

Als kr. 6018 00 

Forseti amtsráðs Norðuramtsins 31. des. 1904. 

Guðl. Guðmundsson.



1905 

s6 

87 

O
Y
 

Ha
 

UC 
8
 

182 

Reikningur 
vfir tekjur og gjöld jafnaðarsjóðs Austuramtsins 1904 

Tekjur: 

Í sjóði frá fá. uu 
Sparisjóðsvextir 1904 (2... 

Jafnaðarsjóðsgjald: 

a. Úr Norðurþingeyjarsýslu (2 2... kr 745 38 

b. — Norðurmúlasýslu 1965 52 

C. Suðurmúlasýslu 2034 69 

d. — Austurskaptafellssýslu 5ð4 41 

Samtals 

Gjöld: 

Kostnaður við amtsráðið 

Til menntamála: 

a. Til bókasafns Austuramtsins . . . . . - - 400 00 

b. Til kvennaskóla í Húnavatnssýslu 100 00 

c. Til kvennaskóla Eyfirðinga 2 0 0. — 100 00 

d. Til Eiðaskólans FE 500 00 

e. Til sama skóla til bóka- og áhaldakaupa 100 00 

Til spitalans á Seyðisfirði. 

Til Búnaðarfjelags Íslands 

Afborganir og vextir af lánum. 

Til Leikfimisfjelags Eskifjarðar 

Ýmisleg útgjöld RN 

Í sjóði 31. desember 1904 

Samtals 

Amtsráð Austuramtsins, Seyðisfirði 31. janúar 1905. 

Jóh. Jóhannesson. 

Reikningur 

kr. 1517 

5300 00 

6847 39 

kr. 959 

1200 

200 

200 

1248 

50 00 

66 

2975 54 

kr. 6847 39 

yfir tekjur og gjåld bunadarssjods Vesturamtsins årid 1904. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar við árslok 1903: 

a. Í veðskuldabrjéfnm . . 2... kr. 9950 00 

b. Í Landsbankanum . . . . 0 3 56 

C. Í peningum NNA 14 32 
kr. 9972 68 

kr. 9972 68



Nb
 

Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum til 1/, 1904 kr 402 20 

b. Af sparisjóðsinnstæðu 3 65 

Afborgun 

ki 
Gjöld: 

Tillag til Búnaðarfjelags Íslands kt 

Til jafnaðar tekjuliði 3 

Eptirstöðvar við árslok 1904: 

a. 1 veðskuldabrjefum kr. 9930 00 

hb. Í Landsbankanum 99 

c. I peningum 47 52 

kr. 

Amtsråd Vesturamtsins, Stykkishålmi 351. januar 1905. 

Lárus H. Bjarnason. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Norðuramtsins árið 1904. 

, Tekjur: 

Í sjóði frá fyrra ári: 

a. 1 veðskuldabrjefun kr. 1850 00 

b. 1 sparisjóði 1221 95 
kr. 

Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum kr. 91 37 

b. Af sparisjóðsinnstæðu DS db 

Endurborgað lán . 

ls kr 

Gjöld: 

Styrkur til Hólaskóla ki 

Til jafnaðar við tekjulið > 

Í sjóði 31. des. 1904. 

a. 1 veðskuldabrjefum kr. — 750 00 

hb. 1 útbúi Íslandsbanka 2549 89 

Alls kr. 

Forseti amtsráðs Norðuramtsins 51. 

Guðl, 

des. 1904 

(Guðmundsson 

9972 65 

405 83 

25 00 

10405 51 

400 00 

25 00 

9978 531 

10403 51 

3071 95 

3099 82 

4391 892 

88
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S9 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Aausturamtsins 1904. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá í. á: 

a. Í bankavaxtabrjefum  . . . . . . . . kr. 1600 00 
, 

b. Í sparisjóði . 2 2 0 0 eee eee re 50 08 
— — — kr. 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum . . . . . . . . kr. 72 00 
b. Af sparisjóðsinnstæðu 1 58 

Til jafnaðar vid gjaldlid 2 0.2 2 2 0 eee re 3. 

Samtals kr. 

Gjöld: 

1. Styrkur til búnaðarskólans á Eiðum . . . . . . . . . . kr. 
2. Lagt Í sparisjóð „2 

3. Í sjóði 31. desbr. 1904: 
a. Bankavaxtabrjef . . ....... Kr. 1600 00 

b. Í sparisjóðsdeild útbús Íslandsbanka á 
Seyðisfirði 2 2 2 2 eee eg em 58 66 

Samtals kr. 

Amtsráð Austuramtsins, Seyðisfirði 31. janúar 1905. 

Jóh. Jóhannesson. 

90 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld búnaðarsjóðs Evjafjarðarsýslu 1904. 

Tekjur: 
1. Eign frá f. á.: 

a. Fasteignalån .........0.. kr. 13500 00 
b. Sparisjóðsinnstæða . . . 0 66 09 

————— kr. 
2. Tillag úr svslusjóði 1904 

3. Vextir af fasteignalánum …… 
4. Vextir af sparisjådstje 22 

1650 08 

13 58 

— 8 58 
1732 94 

  

65 00 

8 58 

1658 66 
  

1732 24 

1566 09 

50 00 
60 00 

3 12 

Samtals kr. 1679 21
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Gjöld: 
Styrkur veittur á árinu 2 Kk 
Eign 31. desember 1904: 

a. Fasteignalán „0. Kk 
b. Sparisjodsinnsteæoa . ..... 

1500 00 

69 21 

  

c, Peningar . . . 60 00 

Samtals kr. 

Forseti amtsråds Norduramtsins 31. des. 1904. 

Gudl. Gudmundsson. 

Reikningur 
vfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Vesturamtsins 1904. 

Eptirstöðvar við árslok 1903: 
a. Í veðskuldabrjefum 

b. Í óborguðum vöxtum . 

ec. Í Landsbankanum . 

d. Í peningum 

Vextir: 

a. Áf veðskuldabrjefum 

b. Af sparisjóðsinnstæðu. 

Cc. Óborgaðir vextir 

Borgað lán 

Til jafnaðar tekjulið 2 c 
Tekjuliður 3 færist til jafnaðar. 
Eptirstöðvar við árslok 1904: 
a. Í veðskuldabrjefum 
b. Í Landsbankanum 

c. Í peningum 

d. Óborgaðir vextir 

Tekjur: 

kr. 8108 00 

— 16 00 

— 914 83 

— 316 42 
  

kr. 354 31 

51 09 
16 00 

Samtals 

Gjöld: 
kr. 

kr. 1108 00 

-- 1925 92 

90 73 

16 00 

Samtals kr. 

Amtsráð Vesturamtsins, Stykkishólmi 31. janúar 1905. 

Lárus H. Bjarnason. 

— kr. 

10156 65 

1905 

90 

50 00 

1629 21 

1679 21 

91 

401 40 

400 00 

kr. 10156 65 

16 00 

400 00 

9740 65 
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92 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld búnaðarskólasjóðs Austuramtsins 1904. 

Tekjur: 

Í. Sjóður frá Í. á.! 

a. Í veðskuldabrjefum „kr. 1600 00 

b. Í sparisjóði 2... a 1929 94 
kr. 

2. Vextir! 

a. Af veðskuldabrjefum frá Hi O8—!/ 04. kr. 21 07 

b. Af sparisjóðsinnstæðu til #4, 190 . 0. 7 68 85 

3. Endurborgað lán 

4. Til jafnaðar við gjaldlið 1 

Samtals kr. 

Gjöld: 

{. Lánað út gegn jarðarveði FS un kr. 

2. Til jafnadar vid tekjulid 5 

3. Sjóður 31. desember 1904: 

a. Í veðskuldabrjelum . . . .- kr. 2000 00 

bh. Í sparisjóðsdeild útbús Íslandsbanka á 

Seydisfirdi 2 nn 1679 86 

Samtals kr. 

Amtsráð Austuramtsins, Seyðisfirði 31. janúar 1905. 

Jóh. Jóhannesson. 

93 Reikningur 

vfir tekjur og gjöld bókasafns Vesturamtsins 1904. 

Tekjur: 

1. Í sjóði við árslok 1903: 
a. Hjá amtmanni 2 .. 0... . . kr. 32 81 

hb. Hjå formanni forstådunefndår . . . . . 338 59 

2. Úr landssjóði 

3. Úr jafnaðarsjóði 

i, Árgjald notenda safnsins 

5. Vextir al sparisjóðsinnstæðu 

Samtals kr. 

5920 

149 

1600 

2000 

2000 

1600
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Keyptar bækur  . . … 5 
Boékband . . . een . eu es 
Bókavarðarlaun 

Prentun bókaskrár 2 2 2 . ou. e 

Ymislegt, þar í brunabótagjald fyrir bókhlöðuna 

Í sjóði: 
a. 1 sparisjóði Stykkishólms . 5 ,… kr. 401 20 
b. I peningum . . . .. een mm 67 49 

Samtals 

Amtsråd Vesturamtsins, Stykkishålmi 21. febr. 1905. 

Lárus H. Bjarnason, 

Reikningur 
vfir tekjur og gjöld bókasafns Norðuramtsins 1904. 

Tekjur: 

Tillag úr jafnaðarsjóði 

Tillag úr landssjóði 

Til jafnaðar við gjaldlið 2,. . . . 

Ofborgað frá Í. á. fyrir bækur 

Fyrir bækur frá P. Br. 

Skuld við reiknineshaldara. 

"n
 

DE 

Gjöld: 

Skuld við reikningshaldara frá Í. á. 

Borguð skuld við reikningshaldara 

Fyrir bækur 

Fyrir bókband 

3runa bótagjald 

Prentun útlánsseðla 

Ýmislegur kostnaður 

Samtals 

Þr
 

"orseti amtsráðs Norðuramtsins 31. des. 1904. 

sa 7 
Gaðl. Guðmundsson. 

ntals 

   

kr. 379 86 

- 188 50 

100 00 

56 42 

38 48 

- 468 69 

kr. 1231 95 

kr. 500 00 

500 00 

112 20 

— 1 50 

1 80 

- 21 65 

kr. 1137 15 

kr. 112 20 

112 20 

582 00 

2922 45 

17 00 

7 50 

23 80 

kr 1157 15 

1905 

93 

94



1905 

95 

1. 

[A
S 

96 

l. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld bókasafns Austuramtsins 1904. 

Tekjur: 

Eign frá Í. á. …… 

Styrkur úr landssjóði 

Styrkur úr jafnaðarsjóði ÁAusturamtsins 

Samtals 

Gjöld: 

Til bókakaupa . . . FR . roere ea 

Bókband, bókaskápar 0. oo A 

Bókaskrá og auglýsingar 2 0. 0. 

Laun bókavarðar, húsaleiga og brunabótagjald 

Í sjóði til næsta árs 

Samtals 

Amtsráð Austuramtsins, NSeyðistirði 10. júní 1905. 

Jóh. Jóhannesson. 

Reikningur 

ekkna þeirra í Suðuramtinu 1904. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar við árslok 1905: 

a. Skuldabrjef einstakra manna. .. . kr. 4000 00 

b. Í Landsbankanum „2. . 117 99 

c. I peningum . . . 0002. T 59 

Vextir: 

a. Af skuldabrjefum til 11. juni 1904. . . kr. 180 00 

b. Af bankainnlögum 31. desbr. 1904 . . . 3 46 

kr. 

kr. 

1652 01 

400 00 

400 00 

kr. 2452 01 

  

612 55 

237 b2 

53 00 

1388 94 
  

9452 01 

vfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta og 

183 46 

4309 04



189 1905 

Gjöld: 96 

I, Styrkur veittur. . . 0... kr. 128 00 

2. Eptirstöðvar vid årslok 1904: 

a. Skuldabrjef einstakra manna „kr. 4000 00 

b. Í Landsbankanum FR 171 45 

c. I ÞEÐINEUM 9 59 
4281 04 

kr. 4309 04 

Amtstráð Suðuramtsins, Reykjavík 10. janúar 1905. 

J. Havsteen. 

sm
 

54
 

al
 

Reikningur 

vfir tekjur og gjöld Prentsmiðjusjóðs Norðuramtsins árið 1904. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. I vedskuldabrjefum . . . Kk 2700 00 

hb. I peningum . . 2 ou us en 135 00 
kr. 2835 00 

2, Vextir af veðskuldabrjéfum . . . 0. HE . 108 00 

3. Vextir af sparisjodstje . A . Lou ur 1 19 

Samtals kr. 2044 19 

Gjöld: 

Í. Styrkur veittur á árinu: 

a. 3 námspiltum á gagnfræðaskólaAkureyrar. kr. 81 00 

b. 2 námsmevjum á kvennaskóla Eyfirðinga . 54 00 
—— kr. 135 00 

2, Í sjóði 31. des. 1904: 
a. Í veðskuldabrjefum kr. 2700 00 

b. Í sparisjóði FNF 109 19 
- — kr. 2809 19 

Samtals kr. 2944 19 

Forseti amtsráðs Norðuramtsins 31. des. 1904. 

Guðl. Guðmundsson



1905 

98 

99 

en
d 

Bo
 

vfir tekjur og 

Í sjóði frá fyrra ári: 

a. Í veðskuldabrjefum 

bh. 1 sparisjóði 

Vextir: 

a. Af veðskuldabrjefum 

b. Af sparisjóðsfje 

Endurborgað lán . .. 

Til jafnaðar við gjaldlið | 

Lán veitt á árinu 

Í sjóði 31. des. 1904: 
a. Í veðskuldabrjefum 

b. Í sparisjóði 

Til jafnaðar við tekjulið 3 

Forseti amtsráðs Norðuramtsins 

190 

Reikningur 

Tekjur: 

kr. 1000 00 

211 68 

——-- kr. 

kr. 40 00 

RK 00 

kr. 

Alls kr. 

Gjöld: 

kr. 

kr. 1200 00 

119 68 

1904. 31. des. 

Guðl. Guðmundsson. 

Reikningur 

gjöld þúsund ára afmælissjóðs Evjafjarðarsýslu fyrir árið 1904. 

48 00 

1000 00 

1200 00 

5019 68 

1200 00 

1519 

1000 

68 

00 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Guttorms prófasts Þorsteinssonar árið 1904 

Sjóður frá Í. á. 

Sparisjóðsvextir 1904 

Borguð skuld við amtmann Pál Briem frá Í. á. 

Tekjur: 

kr 

Samtals kr. 

Gjöld: 

kr. 

Styrkur veittur ekkjunni Hildi Sigurðardóttur frá Strandhöfn 

flyt kr. 

1634 78 

55 48 

1690 26 

4 00 

56 00 

60 00



” 
”. 

fluttar kr. 
Sjodur 31, desember 1904: 

I spårisjodsdeild utbus Islandsbanka å Sevdisfirdi 

Samtals kr. 

Skrifstofu Norðurmúlasýslu 31. janúar 1905. 

Jóh. Jóhannesson, 

Reikningur 

60 00 

1650 26 

1690 26 

wfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs fátækra ekkna og munaðarlausra barna i Evja 

DU
 

er 

fjarðarsýslu og á Akureyri frá 1. jan. til 31. des. 1904. 

Tekjur: 

Eign frá f. å.: 

a. Einarsstaðir og Pjetursborg . . . . kr, 2000 00 
b. Innstæda í sparisjóði . …. 2. 1607 05 

- — - kr. 
Áfgjald af jörðum: 

a. Af Einarsstöðum 220 ål. 4 0530. . Kr 110 00 
b. Af Pjetursbore 100 ál. á 0.00 . . 5. 50 00 

Fundið í gjafahirzlunum 

Gjöf frá síra Davíð Guðmundssyni 

Vextir af sparisjóðsfje 

samtals kr. 

Gjöld: 

Uthlutað til 27 ekkna . . . . kr. 
Eign sjóðsins 51. 1904; 

a. Einarsstaðir og Pjetursborg . . „kr. 2000 00 
hb. Innstæða í sparisjóði. 2. . 2 0 00 1667 49 

Samtals kr. 

> Forseti amtsråds Norduramtsins 31. des. 19053. 

(«udl. Gudmundsson. 

3607 05 

160 00 

70 09 

500 

245 00 

3667 49 

5912 49 

1905 

99 

100
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ur
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o
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192 

Skýrsla 

um 

efnahag sýslusjóðanna í Suðuramtinu 

I. Vesturskaptafellssýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 

Sýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur. . . . 0... 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald 

Eign til næsta árs 

ll. Vestmannaevjasvsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 

Sýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur 

Lán úr landssjóði me að innlagsrentum 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald . . . . . 

Til barnaskóla og þinghússbyggingar 

Eien til næsta árs 

ll. Rangárvallasýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 

Svslusjóðsgjald pe eg 

Endurborgun låna 

Lån tekid til Valalækjar 

Lån tekid til 

Aðrar tekjur 

Stokksevrarhafnarinnar 

1904. 

kr. 462 15 

1800 00 

— 300 

kr. 977 31 

627 97 

660 47 

kr. ou 51 
5 49 

100 00 

6006 30 

kr. 546 79 

— 144 60 

6006 30 

269 61 

88 94 

4958 48 

105 44 

1809 65 

2600 00 

200 80 

kr. 

k 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

2265 15 

6767 : 

6767 

r. 10343 31



Di
 

BY
 

Vi
 

H=
 

CD
 

Kostnaður sjóðsins … a „ kr. 7806 41 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald a . 1742 24 

Eign til næsta års . . eu „0 794 66 

IV. Árnessýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 2. kr 79? 51 

Syslusjodsgjald 0. 5100 00 

Aðrar tekjur . FR 96 00 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins 2... kr. 5644 48 

Amtsjatnadarsjodsgjald . . . 2 20 0 0, 2129 78 

Eign til næsta års . . ..…. . Les. 214 05 

V. Gullbringu- og Kjósarsvsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . . EA „kr 1255 53 

Svslusjóðsgjald £800 00 

Til vegar milli Hafnarfjarðar og Vogastapa … 35300 00 

Endurborgun lána . . . NR 20.0. 7 1118 45 

Aðrar tekjur . . . . EEN 50 00 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . „kr. 2318 90 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald . . 0, 1569 15 

Kostnadur vid veginn milli Hafnarfj. og Vogastapa 5663 39 

Eign til næsta árs . A ER 1152 34 

VI. Borgarfjarðarsvysla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári: 

Skuld svsluvegasjóðs . „590 kr. 96 a. 

Í sjóði . 0.0... . …., DO kr. Ø8 a 

1905 

101 

kr. 10545 51 

kr. 

kr. 

5988 

DYS8 

kr. 105035 

kr. 10505 

31 

öl



1905 194 

101 Fluttar kr. 641 94 

2.  Syslusjodsgjald . . . . , FR 1749 31 

5. Aðrar tekjur . . HR 27 60 

4. Af skuld sysluvegasjods . . . . . A 136 03 

D. Bráðabirgðalán FA 500 00 

6. Til jafnaðar við 100 kr. úr gjaldlið 4 . . . . 100 00 

í. Skuldir: 

Við landsbankann . 2... 800 kr. 00 

Brådabirgdarlånid . . . . . . . . (500 kr. 00 

kr. 1300 00 

kr. 4454 88 

Gjöld: 

I. Skuld við landsbankann . ..8. 8... . „ kr. 900 00 

2. Kostnaður sjóðsins . . 1473 26 

5. Amtsjafnaðarsjóðsgjald . BA 886 26 

4. Til jafnadar vid tekjulid 4 og 5 . . REE 636 05 

5. Eign til næsta árs: 

Hjá sýsluvegasjóði . . . . . 454 kr. 95 

Í sjóði... 104 kr. 40 
559 

— kr. 4454 88 

Amtsråd Suduramtsins, Reykjavík 26. júní 1905. 

J. Havsteen. 

102 Skýrsla 

um 

efnahag syslusjóðanna í Vesturamtinu 1904. 

I. Strandasýsla. 

Tekjur 

I. Eign frá fyrra ári . FR „kr 220 #3 

2. Sýslusjóðsgjald . ....….… BR . 1378 96 

3. Afborganir uppí og vextir af vegabótaláni 2 hreppa 65 54 

i. Vextir og afborgun at jarðabótaláni eims hrepps . 96 66 

Do. Afborgun og vextir af tóvinnuvjelaláni ord 72 

6. Aðrar tekjur . . . EÐ 50 00 

—— kr. 2337 5 uz
 

„
2



OT
 

km
 

CD
 

IN
 

dg
 

Vi
 

DL
 

195 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . . HR „kr. 719 

Ámtsjafnaðarsjóðsgjald . . . . FA 28 

Aborganir uppi og vexir af vegabótaláni . . . . 208 

Vextir af jarðabótalámi . . . 8... 96 

Afborganir og vextir af tóvinnuvjelaláni  . . . . — 525 

Eign til næsta ár . . . …. BN - 409 

ll. Norðurísafjarðarsýsla 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári . kr 483 

Sýslusjóðsgjald . . , FA 2000 
Innborgað af svýslusjóðsgj. eins hrepps frá fyrra ári 39 

Aðrar tekjur 2 2 se - 50 

Gjöld : 
Kostnaður sjóðsins 2 2 2 2 „kr 1410 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald . . . . FR 499 

Eign til næsta árs HA bb 

Ill. Vesturisafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra åri . . . 0 kr. 660 

Syslusjodsgjald . LT 

Aðrar tekjur . 0. 22 2. or 50 

———————— kr. 
Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins „ kr. 1046 

  

Amtsjafnaðarsjóðsgjald . RIÐ … — 353 

Uppgjöf á skuld sýsluvegasjóðsins . . . . „ — 508 

Eign til næsta árs a FE 501 

IV. Vesturbarðastrandasvsla 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári FR „kr. 1265 

Sýslusjóðsgjald a FA 1500 

Aðrar tekjur  . . . . . - 1968 

19 

60 

66 

66 

12 

68 

— kr. 

26 

00 

14 

00 

— kr. 

79 

67 

94 

— kr. 

28 

00 

00 

46 

05 

SY 

38 

03 

00 

69 

—— ki 

ØS
 

GS
 

2410 

2410 

ii
 

GQ
 

vi
 

må
 

no
 

pk
 

on
 

1905 

102



1905 196 

102 Gjöld: 

Í. Kostnaður sjóðsins 2. kr 76 

Amtsjafnadarsjodsgjald . . . 2 0 0 0 eee De 

Eien til næsta års 2 eee eee een 3438 54 

som kr. 4535 

DY
 

VS
 

1
 

DL
 

V. Austurbarðastrandarsýsla. 

Tekjur: 

I. Eign frá fyrra ári . . kr 1990 72 
2. Syslusjodsgjald 2 1000 00 

3. Aðrar tekjur 2 2 eee eee re . 7 105 22 

kr. Vo
 

A S
t
 

Go
 

þr 

Gjöld: 

I. Kostnaður sjóðsins . kr. 752 75 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald . 2 2 0 0 eee ae er BDO 64 

Eign til næsta árs 2 2 eee eee ene 2050 55 
———— kr. 3053 94 

I
 

ØS
 

VI. Dalasýsla 

Tekjur: 

1. Sýslusjóðsgjald. . 2. kr. 3261 51 

Goldið syslusjóðsgjald Skarðsstrandarhrepps frá Í. á. 300 00 

Endurgoldið samkvæmt úrskurði amtsráðsins. . . 32 44 

De
 

— kr. 3798 95 

Gjöld: 

I. Kostnaður sjóðsins „2 kr. 2300 10 

2. Amtsjafnaðarsjóðsgjald . . eee ere 500 83 

5. Tillag til sysluvegasjåds . 2 2 0 0 eee 274 82 
4. Eign til næsta árs 2 2 2 eee eee en - 718 20 

— kr. 3793 95 

VIL. Snæfellsness. og Hnappadalssýsla. 

Tekjur: 

I. Eign frá fyrra ári . . kr 371 99 

2. Svslusjóðsgjald. 2 2 eee eee een 2612 54 

Aðrar tekjúr eee eee eee 304 00 ag
 

——— kr. 3288 55 

Gjöld: 
Kostnaður sjóðsins . 2... kr. 1958 80 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald . 2 2 0 eee 622 53 

Eign til næsta árs . . 0 HR …… 707 20 

KØ
 

m
m
 

—— kr



Do
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SE
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De
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m
e
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VE
 

Eign frá fyrra ári 

Svslusjóðsgjald. 

Aðrar tekjur 

Kostnaður sjóðsins 

Amtsjafnaðarsjóðsgjald 

Til jafnaðar . 

Eign til næsta árs 

Amtsráð Vesturamtsins, Stykkishólmi 25. 

efnahag sv 

Eign frá fyrra ári 

Svýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur 

Vextir og afborgun lána 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Eign frá fyrra ári 

Svslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur 

197 

VIII. Myrasysla. 

Tekjur: 

kr. 662 66 

FA 1185 00 

13 70 

—— kr. 1861 36 

Gjöld: 

kr. 675 45 

455 25 

. . 15 70 

. . 116 96 
——— kr. 1861 56 

sept. 

Lárus H. Bjarnason. 

Skýrsla 

um 

slusjóðanna í Norðuramtinu 1904. 

I. Húnavatnssvsla. 

Tekjur: 

kr. 720 82 

3572 55 

— 136 10 

- kr. 4429 47 

Gjöld: 

kr. 524 00 

3174 81 

930 66 

kr. 4499 47 

II. Skagafjardarsysla. 

Tekjur: 

1019 11 

4000 00 

390 43 

Kr. 

kr. 5409 54 

1905 

102 

103



1905 
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BY

 
DØ
 

Ve
 

DO
 

må
 

DU
 

vs
 

D
D
O
 

Vextir og afborgun låna 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Eign frá fyrra ári 

Sýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur 

Vextir og afborgun lána 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Eign frá fyrra ári 

Sýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur 

Vextir og afborgun lána 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

ll. 

. 

IV. 

Eyjafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Suðurþingeyjarsýsla. 

Tekjur: 

. s . se & e 

s . . sø . 

. 

Gjöld: 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

495 00 

4284 98 

629 56 

— kr. 5409 

500 29 

3400 00 

387 00 

— kr. 4287 

245 27 

3591 56 

652 46 

— kr. 4287 

921 17 

2821 10 

1005 75 

kr. 4748 

1073 40 

2865 80 

808 82 

— kr. 4748 

D4 

29 

99 

02 

02



vs
 

DO
 

199 

Skýrsla 

um 

efnahag sýslusjóðanna í Austuramtinu 1904. 

I. Norðurþingevjarsýsla. 

Tekjur: 

210 93 

1468 49 

100 00 

kr. 1839 49 

Eign frá fyrra ári . BR kr. 

Svslusjóðsgjald . 

Aðrar tekjur 

Gjöld: 

Vextir og afborganir af lánum. . 2 . . . . . kr 64 80 

Kostnaður sjóðsins 7 

Eign til næsta års . . . . .. eu oe 335 

kr. 1839 42 

Il. Norðurmúlasýsla. 

Tekjur: 

663 85 

5000 00 

105 66 

Eign frá fyrra ári . FE .… kr. 

Syslusjodsgjald . 

Adrar tekjur 

— —— kr. 5767 51 

Gjöld: 

Afborganir og vextir al lánum . kr. 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

kr. 5767 51 

ILL. Suðurmúlasýslsa. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 2 kr 

Svslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur 

1109 05 

4500 00 

100 00 

mm — kr. 5709 03 

Gjöld: 

4839 37 

869 66 

Kostnaður sjóðsins 2. 0. . . … kr, 

Eign til næsta års 

— kr. 5709 03 

1905 

104



1905 

104 
tu
 

”. 

105 

1. 

tu
 

Sýslusjóðsgjald 

Aðrar tekjur 

200 

Austurskaptafellssýsla : 

Tekjur: 

Gjöld: 

Afborganir og vextir af lánum. 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Eign frá fyrra ári 

Svsluvegagjald 

Frá 2 hreppum 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Sysluvegagjald 

Skuld frá fyrra ári 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Amtsráð Austuramtsins, Seyðisfirði 

Jóh. Jóhannesson. 

Skýrsla 
um 

kr. 

10. juni 

Vesturskaptafellssysla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Tekjur: 

Gjöld: 

kr. 

———— kr. 

kr. 

Il. Vestmannaevjasýsla. 

kr. 

——— kr. 

kr. 

kr 

1650 00 

72 00 

— kr. 

96 

10 

94 mi
 
I
 

—
 

1
 

V
S
 

U
N
 

— kr. 

1905. 

efnahag sýsluvegasjóðanna í Suðuramtinu 1904. 

30 96 

429 50 

50 00 

477 00 

26 46 

— kr. 

378 00 

28 22 

281 70 

68 08 

1
 

DS
 

tú
 00 

903 46 

503 46 

378 00 

378 00



Do
 

os
 

DU
 

Fy
 

KL
 

Eign frá fyrra ári 

Sýsluvegagjald 
Aðrar tekjur 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Eign frá fyrra ári OD . 

Sysluvegagjald 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Eign frá fyrra ári 

Svsluvegagjald 

Aðrar tekjur 

III. 

IV. 

V. Gullbringu 

Skuld við reikningshaldara 

201 

Rangárvallasýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Árnessýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Tekjur; 

Gjöld: 

Skuld við reikningshaldara frá fyrra ári 

Kostnaður sjóðsins 

Afborganir uppi 

Eign til næsta ár 

oO u "5 
'S 

vextir af lánum. 

og Kjósarsýsla. 

kr. 122 12 

- 927 50 

12 50 

kr. 829 96 
232 16 

kr. 83 09 

1774 50 

kr. 1763 66 

93 93 

kr. 114 38 

15348 75 

D 00 

108 07 

kr. 67 49 

6537 90 

195 81 

55 00 

kr. 1062 12 

kr. 1062 12 

kr. 1857 59 

kr. 1857 59 

kr. 1576 20 

kr. 1576 20 

1905 

105



1905 

105 

106 

DØ
 

202 

VI. Borgarfjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Sýsluvegagjald. EF . kr. 

Eptir úrskurði. A 

Til jafnaðar við 154 kr. 98 a. úr gjaldalið 3 og við 4. 

Skuldir: 

Vid landssjod . ....0.0. 0... kr, 5490 45 

Við syslusjóð . 2 0 0 454 93 

Gjöld: 

Skuldir: 

Við landssjóð . 2... kr. 5625 41 

Við sýslusjóð „00. 590 96 
kr. 

Kostnaður sjóðsins A A 

Afborgun (134 kr. 98 a.) uppi og vextir (225 kr. 2 a.) 

skuld við landssjóð . . . . . 

Uppi skuld við syslusjóð 

Amtsråd Suduramtsins, Reykjavik, 26. júní 

J, Havsteen. 

um 

cfnahag sysluvegasjodanna i Vesturamtinu 

I. Strandasýsla. 

Tekjur: 

Bien frá fyrra ári . 0. 0.0.0... kr. 

Sýsluvegagjald. 

Frá hreppavegasjóðum 

5945 36 

6216 3 

77 

360 00 

136 03 

1905. 

1904. 

59 Ol 

kr. 6810 12 

kr. 6810 12 

) 

3983 75 

112 25 
- kr. 565 00
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2 

Kostnaður sjóðsins 

Til 

Eign til næsta árs 

Eign frá fyrra ári 
  

Aðrar tekjur 

Kostnaður sjóðsins 

Eien til næsta árs 

Sýsluvegagjald. 

Uppgjöf á skuld til 

Kostnaður sjóðsins 

Laxaárbrúarinnar 

1 

Sysluvegagjöld. . 

Sýsluvegagjald frá fyrra ári. 

. 

Ill. 

Il. 

205 

Gjöld: 

Norðurisafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

Vesturísafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

svslusjóðs 

Skuld til sýslusjóðs v 

Eign til næsta árs 

Eign frá fyrra ári 

Sysluvegagjald. 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

Gjöld: 

rið árslok 1905 

IV. 

. 

Vesturbarðastrandarsýsla. 

Tekjur: 

Gjöld: 

  

kr. 452 50 

30 00 

82 50 

—— kr. 

kr. 383 48 

-— 881 25 

76 25 

5 153 

en — kr. 

kr. 763 00 

— Ð83 11 
— — kr. 

kr. 571 25 

— 508 #89 
— kr. 

kr. 311 37 

— 508 89 

— 259 88 

— — kr. 

kr. 5 50 

— 552 50 

- un kl 

kr. 390 00 

208 00 

— kr. 

565 00 

1546 11 

1346 11 

1080 14 

1080 14 

598 00 

308 00 

1905
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V. Austurbarðastrandarsýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra átt 2 kr. 

Sýsluvegagjald . 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins 2 kr. 

Eign til næsta árs 2 .... 

15 

217 

202 

30 

65 

50 

70 

45 

VI. Dalasýsla. 

Tekjur: 

Sýsluvegagjald. . kr. 

Tillag úr sýslusjóði 

492 
274 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins . 0 kr. 

VII. Snæfellsness. og Hnappadalssýsla. 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 2 Kk 

Sýsluvegagjöld. 2 

Gjöld: 

Kostnaður sjóðsins „2 kt. 

Eign til næsta árs 

Tekjur: 

Eign frá fyrra ári 2 ki 

Svsluvegagjöld. 

Eptirstöðvar goldnar 2 2 2 eee en 

Til jafnadar vid 200 kr. af gjaldl. 3 og vid 4. gjaldl 

Skuldir 

97 

805 

01 

00 

69 

50 

69 

TO 

00 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

DS
 gå vs
 

pm
 

o 

T6'í 42 

902 01 

902 01 

4175 38
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Gjöld: 106 

1. Skuld frá fyrra ári 2 0... 8... kr. 3 

Kostnaður sjóðsins „2 ðT 49 

5. Afborganir uppi og vextir af skuld . . . . . - 344 00 

4. Uppí skuld við sýslusjóð . . 2 2 — 9 70 

ð. Til jafnaðar. . 2 0 eee eee eee er rr 28 69 

Amtsråd Vesturamtsins, Stykkishålmi 25. sept. 1905. 

Lárus H. Bjarnason, 

Skýrsla 107 
um 

efnahag sýsluvegasjóðanna í Norðuramtinu 1904. 

sýsla. I. Húnavatns 

    

Tekjur: 

1. Eign frå fyrrå åri . . kr 422 61 

2. Sysluvegagjald . 2 eee eee re er 968 75 

Gjöld: 
I. Kostnaður sjóðsins „ 2. kr 943 40 

2. Eign til næsta árs 2 447 96 
—— kr. 1391 36 

=
 I. Skagafjarðarsýsla. 

Tekjur: 

1. Sýsluvegagjald. . 2 2 kr. 1032 50 

2. Landssjóðsstvrkur 2 eee. - 1000 00 
5. Landsbankalán 0. kr. 3000 00 

4. Aðrar tekjúr rem b7 85 
Kun - kr. 5090 35 

Gjöld: 

I. Skuld frá fyrra ári 2 2 kr. 12 63 

2. Kostnaður sjóðsins . 2. 5.5... a 4577 02 

3. Eign til næsta árs , . . AÐ — 500 70 
me kr. 5090 35
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Sýsluvegagjald 

Aðrar tekjur 

Lán úr syslusjóði. 

Skuld frá fyrra ári 

Vextir og afborgun lána 
Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

IV. 

Eign frá fyrra ári 
Sýsluvegagjald. 

Kostnaður sjóðsins 

Eign til næsta árs 

206 

Evjafjarðarsvsla. 

Tekjur: 

kr. 

Gjöld: 

kr 

Suðurþingevjarsýsla. 

Tekjur: 
kr. 

Gjöld: 
. kr. 

Skýrsla 

um 

1258 

230 

400 

455 

582 

899 

28 

272 

953 

959 

267 

efnahag sýsluvegasjóðanna í Austuramtinu 1904. 

I. 

Eign frá f. á. . 

Sýsluvegasjóðsgjald 

Vegakostnaður. 

Eign til næsta árs 

Norðurþingevjarsýsla. 

Tekjur: 

kr. 54 

318 

Gjåld: 

kr. 209 

164 

i 

00 

00 

60 

(8) 1
 

89 

15 

00 

64 

kr. 

kr. 

— kr. 

kr. 

1888 

1888 

1226 

om 
« 

or 
o:) 

373 64 

373 64
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Il. Norðurmúlasýsla 

Tekjur: 

Eign frá f. á. — 

Sýsluvegasjóðsgjald 

Aðrar tekjur 

Gjöld: 

Jorguð skuld frá f. á. …. 

Afborgun og vextir af låni . . . 

Vegakostnadur. . . .. 

Eign til næsta árs 

, 
III. Suðurmúlasvsla. 

Tekjur: 

Eign frá f. á. . 

Sysluvegasjodsgjald 

Gjöld: 

Veeakostnaður . 

Eign til næsta árs 

IV. Austurskaptafellssvsla 

Tekjur: 

Sýsluvegasjóðsgjald 

Hreppavegagjald 

Gjöld: 
Vextir og afborgun lána 

Vegakostnaður . 

Eign til næsta árs. 

1259 

410 

806 

615 

Amtsráð Austuramtsins, Seyðisfirði 10. júní 1905. 

Jóh. Jóhannesson, 

00 

82 
56 

> 99 
= 
(da 

kr. 

kr. 

kr. 

- kr. 

00 

00 

66 

15 

kr. 

kr. 

1894 96 

1894 96 

1610 74 

1610 74 

390 00 

590 00 

1905 

108
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Reikningur 

vfir tekjur og gjöld >Ekknasjóðs drukknaðra manna í Borgarfjarðarsýsluc 1904. 

Sjóður við ársbyrjun 

a. Í Söfnunarsjóði . . kr 2917 79 

b. Hjá fjéhirði 2 2 2 2 eee eee er 10 00 

——— kr. 2927 79 

Tekjur á árinu 1904: 

Vextir í Söfnunargsjóði 2 2 113 54 

Samtals kr. 3041 33 

Gjöld: 

Úthlutað á árinu 1904: 

Ekkju Þuríði Hannesdóttur . . . ....….…. kr. 2500 

Ekkju Vilborgu Oddsdóttur . . . .... 8.0. — 25 00 

sr mmm 30 00 

Sjóður við árslok: 

Í söfnunarsjóði kr. 2991 33 

Jafnaðarupphæð kr. 3041 33 

I stjórn >Ekknasjóðs drukknaðra manna í Borgarfjarðarsvslu<. 

Skipaskaga 1. ágúst 1905. 

Sigurður Þórðarson. Jón Sveinsson. Jóhann Björnsson. 

Haller. Jónsson.



at 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

200 

Ågrip 

reikningi yfir tekjur og gjöld Landsbankans frá 1. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. apríl 1905 
Borgað af lánum: 

1. Fasteignarveðslán kr í 
b. Sjá Ifskuldarábyrgðarlán 

c. Handv eðslán . ou eee 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og he æjar arfjel: waof. — 

e. Reikningslán . . — 

f. Akkreditivlán . . — 

Vixlar innleystir 

Ávisanir innleystar 

Vextir 

Diskonto 

april til 

15869 20 

84964 77 

6420 00 

355 00 

58994 28 

34000 00 

Tekjur i reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn . 
Tekjur í reikningi útbúsins á Akureyri 

Tekjur í reikningi útbúsins á Ísafirði 

Innlög í hlaupareikning RA 

Innlög í sparisjóð . 2. 00... kr. 
að viðbættum dagvöxtum 

Innheimt fje fyrir aðra 2 2. .... 

Frá veðdeild bankans 

Seld innlend verðbrjef 

Seld útlend verðbrjet. . 

Meðtekið frá landssjóði í nvjum seðlum 

Ýmsir debitorar 

Ýmsir kreditorar . .... 

Tekjur af fasteignum. 

Ýmsar tekjur 

Gjöld: 

Veitt lán: 

a. Fasteignarveðslán . . . .... kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . 

c. Handveðslán. . . . 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og „ha ejar je laga o. fi. 

456604 58 

416 17 

20410 00 

259189 80 

6190 00 

2800 00 

    

kr. 

— 13875 9: 

kr. 

30. juni 1905. 

200603 2 

516855 

66024 

271080 

11449 3 

611195 7 

D48T 

535174 

457020 

9719 : 

24945 

90700 

45025 

55000 

67 

60000 

956 2: 

2914411 

383218 7! 

25 

16 

03 

45 

1905 

110
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110 fluttar kr. 288589 80 

ce. Reikningslån. . . FA 146527 47 

f. Akkreditivlán . . . 8.000... — 121100 00 
kr. 556217 27 

2. Vixlar keyptir . FA FA 642389 91 

3. Åvisanir keyptar 2 eee 79607 19 

4. Gjøld i reikningi Landmandsbankans Kaupmannahåfn . . . 365881 06 

5. Gjöld í reikningi útbúsins á Akureyri. . . . . 5... 0. 7 459266 26 

6. Gjöld í reikningi útbúsins á Ísafirði . 0. .....….. -… 93622 67 

7. Utborgad hlaupareikningsfje 2... re 28, 308141 02 

8. Útborgað sparisjóðsfje . . BE 465358 36 

9. Utborgad fje innheimt fyrir aðra . . ..0.0. 32148 66 

10. Kostnaður við bankahaldið 2 2 2 1350 72 

11. Til veðdeildar bankans . 2 2 0 eee eee un er 159 75 

I2. Keypt innlend verðbrjéf 2 2 eee eee eee un 148800 00 

15... Keypt utlend verdbrjef 2 2 2 eee eee 34846 00 

14. Skilað landssjóði í ónýttum seðlum. „2. 55000 00 

15. Gjöld fyrir varasjóð fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur . . .. 100 00 

16. Ágóða og tapsreikningur eee eee eee - 1964 80 

17. Ymsir debitorar. 2 2 2 eee eee en 1146 00 

Is. Yms gjåld 2 2 2 eee een eee 4807 97 

19. Í sjóði 30. juni 1903. 2 2 2 0 eee eee es, 2 73003 84 

kr. 2914411 48 

Ágrip 

af reikningi yfir tekjur og gjöld veðdeildar Landsbankans 

frá 1. apríl til 30. júní 1905. 

Tekjur: 

1. Innieign í bankanum 1. apr. 1908 . ....0.:.08.0..… kr. 186562 47 

2. Útgefin bankavaxtabrjéf 2. 0 0 eee eee 87 144500 00 

3. Borgað af lánum. 2 2 eee eee er se 7 1299 67 

4. Vextir innborgaðir . . . FA 2628 69 

5. Varasjóðs og stjórnarkostna ðartillag . HA 4 5 

kr. 355005 56 

Gjöld: 

I. lán veitt . FR „kr. 123500 00 

2. Vextir útborgaðir eee eee es 159 75 

3. Innicign i bankanum . SN a …… 211545 81



af reiknin gl yfir tekjur og gjöld útbús Landsbankans á Akureyri 

I. april til 30. júní 1905. 

Tekjur: 

kr. 32674 65 

  

  
Fasteisnarveðslán kr. 1710 00 

hb. Sjálfskuldarábyrgðarlán . 18855 00 

Handveðslán . FEE. 1630 00 

d. Reikningslán HA . 6 15760 04 

- 37955 04 

3.  Vixlar innleystir  . . . RN re 88370 00 

4. Ávísanir innleystar . . …… Ko me 14534 72 

5. Vextir... . oe … — 3633 56 

6. Diskonto . SN FR BA re es rr 1970 62 

ikningi Í FR -  45325 16 

'ekjur í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn . . - 31242 35 

ög í hlaupareikning BR . nn . NR 10641 56 

andsbankans 

    

10. Innlög í sparisjóð . . . a - 17330 19 

(1. Innheimt fje fyrir aðra . . Lo, 1186 55 

12. Seld verðbrjef a oe 0 A — 1500 00 

Ymsar tekjur . a 65 bd 

kr. 279330 44 

Gjöld: 

|. Veitt lán. 

a. Fasteignarveðslán . . .…….…. kr. 1550 00 

hb. Sjálfsskuldarábyrgðarlan . . 339685 00 

c. Handveðslán FR 1080 00 

Reikningslán AR 33137 10 
mm - kr. 72730 10 

2. Víxlar keyptir . . … . 0. 100460 00 

3. Åvisanir keyptar . . . - 7406 54 

{. Gjöld i reikningi Landsbankans . . . 7085 30 

5. Gjöld í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn 53208 54 

6. Útborgað hlaupareikningslje . 8089 90 

í. Útborgað sparisjóðslje a —— 15357 71 

= Útborsað fje innheimt fyrir aðra . sr 7 1186 55 

9. Kosnaður við rekstur útbúsins #15 25 

10 Yns sjöld . oc 99 88 

2890 67 11. TL sjóði 30. júní 1905 

kr. 279330 44 
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Ágrip 

af reikningi yfir tekjur og gjöld útbús Landsbankans á Ísafirði 

1. apríl til 30. júní 1905. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. apríl 1903 2 HR 
Borað af lánum: 

a. Fasteignarveðslán . 2. kr. 0000 00 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán FR 1500 00 

c. Reikningslán 200. re eee, 10078 25 

Vixlar innleystir 

Vextir 

Diskonto FR SF 

Tekjur í reikningi Landsbankans FR 

Tekjur í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn. 

Ínnlög í hlaupareikning . 

Innlög í sparisjóð . a . „kr. 5479? 26 

að viðbættum dagvöxtum 2. 44 69 

Seld verðbrjef 

Ymsar tekjur 

Gjöld: 

Veitt lán: 

a. Fasteigarveðslán 2 0. kr. 12050 00 

b. Sjålfsskuldaråbyrgdarlån . . 2. — 14600 00 

c. Reikningslán RA 34905 99 

Víxlar keyptir NR 

Gjöld í reikningi Landsbankans HR 

Gjöld í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn 

Útborgað hlaupareikningstje 

Útborgað sparisjóðsfje HF 

Tekjur fyrra árs færðar til góða Landsbankanuin 

Kosnaður við rekstur útbúsins 

Ýms gjöld 

Í sjóði 30. júní 1905 

kr. 56525 

11578 

56985 

— 1475 

620 

—… 68645 

40535 

— 61187 

34836 

200 

kr. 61555 

- 76068 

— 21051 

28537 

64425 

D548S5 

1622 

— 1129 

— 960 

5029 

1277 - 

kr, 313866 : 

kr. 313866 31 

20 

00 

99 

09 

Tí 

sd. 

19 

67 

40 

2 
42 

37
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Efna hagst eikningur 
Landsbankans 30. júní 1905. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

  

a. Fasteignarveðslán  . . 2... 2 2 kr. 387063 50 

b. Sjálfsskuldaráhvrgðarlán . 20... 1509871 46 

c.… Handvedslån. . . 2 8 0 en 104990 07 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfjel o. fl. 109198 87 

e. Reikningslán . FA a 245795 47 

f. Akkreditivlån 06 FEED 85100 00 

— kr. 2242019 37 

Óinnleystir víxlar 769381 44 
Oinnleystar ávísanir FNF . 26197 24 

Køl. riíkisskuldarbrjef eptir nafnverði kr. 203300 00 

eptir gangverði . FSN 199584 00 

Önnur erlend verðbrjef eptir nafnverði kr. 256000. 

eptir gangverði 226902 50 

Bankavaxtabrjef 650600 00 

Skuldabrjef Reykjavíkur kaupstaðar a 1800 00 

Hlutabrjef (tilh. varasjóði fyrv. sparisj. Reykjavíkur 5100 00 

Fasteignir lagðar bankanum út fyrir lánum 2938 00 

Húseignir í Reykjavík . 5000 00 

Bankabvggingin með húsbúnaði 80000 00 

Útbú bankans á Akureyri 321665 99 

Útbú bankans á Ísafirði 102150 47 

Ymsir debitorar 1199 77 

Peningar í sjóði 713003 84 

kr. 4707122 62 
Skuldir: 

Sedlaskuld bankans til landssjéds = . 2 0. 0. kr. 750000 00 

Skuld við Landsmandsbankann í Kaupmannahöfn 882671 69 

Lunstæðufje á hlaupareikningi 3535760 85 

Innstæðufje í sparisjóði 1917915 85 

Inneign veddeildar bankans BA 211545 81 

Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavikur 9722 61 

Varasjóður bankans 1. jan. 1905 406872 54 

Ymsir kreditorar FA 60000 00 

Tekjur, sem enn eigi eru lagðar til varasjóðs . . . . 112833 47 

kr. 470712? 62 

Reykjavík, 31. júlí 1905. 

Stjórn Landsbankans. 

Tryggvi Gunnarsson, Kristján Jónsson. 

1905 
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Styrkur úr landssjóði. 

Með brjefum stjórnarráðsins, dagsettum 

  

birgðauppbót þeirri, er veitt er í 15. gr. Á. 

ir eptirnmefndum prestaköllum þessar upphæðir: 

I. Desjarmýrarprestakalli —... 

  

2. Stöðvarprestakalli 

3. Berufjarðarprestakalli EF 

4. Stafafellsprestakalli ... ... ... 

6. Bjarnanesprestakalli ... ... 

í. Sandfellsprestakalli ... ... 

. Landeyjaþingum 

9. Olafsvallaprestakalli .. ... ... 

10. Landsprestakalli.. ... 0 

11. Torfastadaprestakali … ... 

1 
12. Staðarprestakalli í Grindavík ... 

  

13. Kálfatjarnarpre: 

14. Lundsprestakalli.. ... ….. 

15.  Gufudalsprestakalli 

16. Brjánslækjarprestakalli .. ... 

17. Otrardalsprestakalli ... ... ... 

í Súgandafirði 

í Grunnavík 

  

20. Prestsbakkaprestakalli í Strandaprófatsdæni 

21. Auðkúluprestakalli ... ... 44 

22. Hvammsprestakalli í Skagafirði 

23. Reynistaðarprestakalli RANA 

24.  Barðsprestakalli 

25. Kvíabekkjarprestakalli 

26. Grímseyjarprestakalli 

27.  Grundarþingum ... 

28, Presthólaprestakrlli ... ... ... 

29. Svalbarðsprestakalli ... ... ... 

    

5. Kálfafellsprestakalli ... ... ... 

ávúst 1905, vöru 

1904 og 1905 

  

… 100 

. 150 — 

. 30 

300 

. 150 

)ð 

195 120 — 

MFM 
… 100 — 

  

150 - 

100 

… 150 — 

5000 kr. 

af braða- 

veittar ept
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Einkarjettur. 

S. ágúst þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að veita vjelaverkmanni 

Lauritz Thomas Jörgensen í Esbjerg einkarjett um 5 ára tímabil á fyrirkomulagi því á stilli- 

færum hreyfivjela, er hann hefur nákvæmar lýst. 

  

   

  

S. d. þóknaðist Hans 1 n konunginum allramildilegast að veita verkfræðingi cand. 

  

polyt. Carl Christian Leopold Gether I ksbergi einkarjett um 5 ára tímabiltil að 

eyða við lagt hitastig á þar 

  

hefur tilgreint, gerlum í matvælum. 

Ss. d. þóknaðist Ha inum allramildilegast að veita sama manni einka- 

  

tjett um 5 ára tímabil t, sem hann hefir tilgreint, gerlum í 

vörum er er við 

  

Embættaveiting, lausn og skipun m. m. 

a, Lausn frá embætti. 

stmannaey 

  

   septbr. var hjeraðslækni í Ví jum Þorsteini Jónssyni r. af Dbr. allra- 

    í náð eptir u frá embætti frá 1. oktbr. 1905 að telja með eptir- 

launum eptir eptirlaunalögnunum. 

sm var prestinum að Gufudal í Barðastrandarprófastsdæmi síra Guðmundi Guð- 

mundssyni af ráðherranum veitt lausn frá prestsskap frá fardögum 1906 að telja eptir nm- 

sókn, án eptirlauna 

b. Skipun. 

  

16. septbr. var prestaskólakandidat Ásgeiri Ásgeirssyni af ráðherranum veitt Hvamms- 

ytestakall í Dalaprófastsdæmi frá fardögunm 1905 að telja. 
í í J 

28. s. m. var sýslumaður í Snæfellsness. oe Hnappadalssýslu Lárus H. Bjarnason r. 

  af Dbr. af ráðherra skipaður formaður milliþinganefndarinnar í kirkjumálum í stað Kristjáns 

  

     

    

rdómara Jónssonar, er sagt hafði af sjer þeim starfa 

ðjón alþingis taður Guðlangsson af ráðherra skipaður til að taka sæti í 

sömu nefnd. 

   

   
30. septbr. var lækna Rósenkranz settur af ráðherranum til að 

þjóna Vestmann: 

  

að telja. } 
S. d. var hjeraðslæknir Þorvaldur Pálsson settur af ráðherranum til að þjóna Horna-      

< fjarðarhjeraði frá 

Ss. d. var Jónas læknir Kristjánsson settur af ráðherranum til að þjóna Hróarstungn- 

    

hjeraði frá 1. nóvbr. 1905 að tel} 

Heiðursgjafir. 

501 konni         mum af styrktarsj Kristi IX. fyrir árið 1904 veitti ráðherr- 

    

ann 31, ágústm. þeim Helga bónda Laxda Tungu á Svalbarðsströnd og Jóni bónda Svein- 
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björnssyni á Bíldsfelli í Grafningi heiðursejafir, 140 kr. hvornm, fyrir framúrskarandi dugnað 

í byggingum, jarðabótum og öðrn, er að búnaði lýtur. 

Laust embætti, 

er ráðherrann veitir. 

Embættið sem hjeraðslæknir í Vestmannaeyjahjeraði. Árslann 1300 kr. Auglýst 

lanst 1. oktbr. 1905. 

Umsóknarfrestur til 15. desbr. 1905.
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Utkomid í A-deild Stjórnartiðindanna. 

Konungleg auglýsing wm að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjærvist 

konungs, undirskrifuð af konungi 3. júní 1905 (A nr. 3, bls. 8—9). 
Reglugjörð um breyting á reglugjörð fyrir veðdeild Landsbankans, staðfestri 21. apríl 

1903, og að um reglugjörð um sama, staðfest 31. desbr. 1903, sje úr gildi felld, 

undirskrifuð af ráðherra Íslands 5. júlí 1905 (A nr. 4, bls. 10— 11). 

Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aptur, undirskrifuð af kon- 
ungi 16. júli 1905 (A nr. 5, bls. 1213). 

Lög um hækkun á aðflutningsgjaldi, undirskrifuð af konungi 29. júlí 1905 (A nr. 6, 
bls. 14— 16). 

Fjárlög fyrir árin 1906 og 1907, undirskrifuð af konungi 20. oktbr. 1905 (A nr. 7, 
bls. 16—-81). 

Lög um samþykkt á landsreikningnum fyrir 1902—1908, undirskrifuð af konungi 
sd A nr. s, bls. 82—-85). 

Fjáraukalög fyrir árin 1902 og 1905, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 9, bls. 
86—91). 

Fjárankalög fyrir årin 1904 og 1905, undirskrifud af konungi s. d. (A nr. 10, bls. 
92—95). 

Løg um landsdøém, undirskrifud af konungi s. d. (A nr. 11, bls. 96—105). 

Lög um ritsíma, talsíma o fl, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 12, bls. 106—115). 
Lög um rithöfundaryett og prentrjett, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 13, bls. 

116--131). 

Lög um fyrning skulda og annara kröfurjettinda, undirskrifuð af konungi s. d. (A 
nr. 14, bls. 152— 145). 

Lög um stefnufrest frá dómstólum á Íslandi til hæstarjettar í einkamálum fyrir þá, 
sem eru til heimilis á Islandi, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 15, bls. 
144—-145). 

Lög um hegning fyrir tilverknað, er stofnar hlutleysisstöðu ríkisins í hættu, undir- 

skrifuð af konungi s. d. (A nr. 16, bls. 146— 147). 
Lögum lögaldursleyfi handa konum, undirskrifuð af konungi s.d.(A nr.17,bls.148---149). 

Lög um lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna, undirskrifuð af konungi s. d. (A 
nr. 18, bls. 150--151). 

Lög um byggingarsæmþykktir, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 19, bls. 152—159). 

Lög um samþykktir um kynbætur nautgripa, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 
20, bls. 160— 1653). 

Løg um skýrslur um alidýrasjúkdóma, undirskrituð af konungi s. d. (A ur. 21 
bls. 164-—-165). 

Lög um gaddavirsgirðingar, undirskrifuð af konungi s.d. (An 

3 

3 . 22, bls. 166—167). 

d á Tsafirdi, undir- 

r. 

Lög um breyting á opnu brjefi 26. janúar 1866 um byggingarnefne 

skrifuð af konungi s. d. (A nr. 23, bls. 168 — 169). 

4 
1, dag desembermánaðar 1905. Reykjavik. Ísafoldarprentsmiðja.
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Lög um heimild til lóðarsölu fyrir Ísafjarðarkaupstað, undirskrifuð af konungi s. 

d. (A nr. 24, bls. 170—-171,). 

Lög um ákvörðun verzlunarlóðarinmar í Vestmannaeyjum, undirskrifuð af konungi 

s. d. (A nr. 25, bls. 172—1'3). 

Lög um vátrygging sveitabæja og annara húsa í sveitnn, utan kauptúna, undir- 

skrifuð af konungi s. d. (A nr. 26, bls. 174— 185). 

Lög um heimild fyrir Landsbankann til að gefa út nýjan flokk (seríu) bankavrasta- 

brjefa, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 27, bls. 186— 191). 

Lög um viðauka við opið hrjef 81. maí 1850 um skyldu embættismanna til að sjá 

ekkjum sínum borgið með fjárstyrk eptir sinn dag, undirskrifuð af konungi 

s. d. (A nr. 28, bls. 192—-1939). 

Lög um stofnun byggingarsjóðs og bygging opinberra bygginga, undirskrifuð at kon- 

ungi s. d. (ÁA nr. 29, bls. 194-197). 

Lög um forkaupsjett leiguliða, undirskriftuð af konungi s. d. (ÁA nr. 30, bls. 198 

—201). 

Lög um sölu Þjóðjarða, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 31, bls. 202—-207). 
Lög um málaflutningsmenn við landsyfirdóminn í Reykjavík, undirskrifuð af kon- 

ungi s. d. (A nr. 32, bls. 208—-211). 

Lög um stofnun geðveikrahælis, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 33, bls. 
212—213). 

Løg um breyting á og viðauka vid låg um stofnun Ræktunarsjóðs Islands 2. marz 

1900, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 54, bls. 214—215). 

Lög um löggilding verælunarstaða, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 55, bls. 

216—217). 
Lög um ad nema úr gildi låg 12. nøebr, 1875 um porskanetalagnir í Faraflóa, 

undirskrifud af konungi s. d. (A nr. 36, bls. 218—219). 

Lög um stækkun verzlunarlóðarinnar í Bolungarvík, undirskrifuð af konungi s. d. 

(A nr. 37, bls. 220—291 

Lög um löggilding verzlunarstaðar að Skildinganesi við Skerjafjörð, undirskrifuð al 

konungi s. d. (A nr. 58, bls. 222--223). 

Lög um stækkun verelunarlóðarinnar á Búðareyri við Reyðarfjörð, undirskrifuð af 

konungi s. d. (Á nr. 39. bls. 224— 225), 

Lög um breyting á lögum 15, oktbr. 1899 um skipun læknahjeraða á Íslandi, undir- 

skrifuð af konungi s. d. (A nr. 40, bls. 226—227). 
Lög wm breyting á þeim tíma, er hið reglulega Alþingi kemur saman, undirskrifuð 

af konungi s. d. (Á nr. 41, bls. 228—-229). 

Lög um að stofna slökkrilið á Akureyri, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 42, 
bls. 230—-231 

Sveitarstjórnarlög, undirskrifuð af konungi 10. nóvbr. 1905 (A nr. 43, bls. 232—-265). 

Fátækralög, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 44, bls. 266—-295). 

Lög um þingsköp handa Alþingi, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 45, bls. 

296—317). 
Lög um hefd, undirskrifud af konungi s. d. (A nr. 46, bls. 318 VI
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um innköllun seðla landsjóðs og um útgáfu nýrra seðla, undirskrifuð af kon- 

ungi s. d. (ÁA nr. 47, bls. 924—-325). 

um bændaskóla, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 48, bls. 326—-329). 

um styrk úr landsjóði til samrinnusmjörbúa, undirskrifuð af konungi s. d. (A 

nr. 49, bls. 330—-333). 

um atvinnu vid siglingar, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 50, bls. 334—-341). 

um heimild fyrir Íslands banka til að gefa út bankarastabrjef, sem hljóða uppá 

handhafa, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 51, bls. 342—-345). 
um stofnun Fiskíveiðasjóðs Íslands, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 59, 

bls. 346—-349). 

um viðauka við lög 14. desbr. 1877, um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á 

opnum skipum, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 53, bls. 350—-351). 

um breyting á lögum 13. apríl 1894 um vegi og á lögum um breyting då þess- 

um lögum 25. oktober 1905, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 54, bls. 

552—-353). 

um breyting á opnu brjefi 6. jandar 18857 um að stofna byggingarnefnd á 

Akureyri, undirskrifuð af konugi s. d. (A nr. 55, bls. 354—-357). 

um bann gegn tnmflutningi á útlendu kævilkfje, undirskrifuð af konungi s. d. (A 

nr. 56, bls. 358—-359). 

um skyldu eigenda að láta af hendi við bæjarstjórn Akureyrar eignarrjett og 

önnur rjettindi yfir Glerá og landi meðfram henni, undirskrifuð af konungi s. 

d. (A nr. 57, bls. 560— 561 

um breyting á lögum um stofnun stýrimannaskóla á Íslandi 22. maí 1890, 

undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 58, bls. 362—-363). 

um varnarþing á skuldamálum, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 59, bls. 

364—365). 

um beitutekju, undirskrifud af konungi s. d. (A nr. 60, bls. 566--367). 

um ákvörðun verzlunarlóða, undirskriluð af konungi s. d. (Á nr. 61, bls. 

368—-369). 

um heimild fyrir stjórnarráð Islands til að setja reglugjörðir um notkun hafna 

eið kauptin í landinu o. fl, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 62, bls. 
370—371). 

um breyting á lögum um heilbrigðissamþykitir fyrir bæjar- og sveitarfjelög 

25. október 1903, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 63, bls. 372—273). 

um heilbrigðissamþykktir fyrir bæjar- og sveitarfjelög, útgefin af konungi s. d. 

(A nr. 64, bls. 3747). 

um breytingar á lögum 7. júni 1902 um heimild til að stofna hlutabanka á 

Íslandi, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 65, bls. 378—-881). 

um heimild til að stofna hlutafjelagsbanka á Íslandi, útgefin af konungi s. d. 

(AC Nr. 66, bls. 582— 389). 
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111 Brjef stjórnarráðsins #7 sýslumannsins í Dalasýslu um endur- 

1. nóvbr. gjald á veittum sveitarstyrk. 

Jafnframt því að skýra frá því, að hreppsnefnd Fellstrandarhrepps hafi 

eigi viljað una við úrskurð yðar, dags. 1. febr. þ. á., er ákveður að tjeður hrepp- 

ur skuli endurgjalda Skarðstrandarhreppi fátækrastyrk veittan árið 1902 Jóni 

nokkrum Guðbrandssyni, og því óskað honum áfrýjað til stjórnarráðsins, hafið 

þjer, herra sýslumaður, með brjefi dags. 24. júní þ. á., sent hingað nefndan úr- 

skurð yðar og hin önnur skjöl málsins. 

Útaf þessu skal yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og frek- 

ari birtingar, að með því að stjórnarráðið telur nefndan úrskurð yðar rjettan, 

skal hann standa óraskaður. 

Urskurður sýslumanns. 

Máli þessu er þannig varið, að 12. febr. 1902 bað Jón Guðbrandsson í Skáley í 

Skarðstrandarhreppi hreppsnefnd hreppsins um 20 króna styrk úr sveitarsjóði; sama dag gjörði 

oddvitinn aðsjón hjá Jóni ásamt öðrum manni og með því að heimilið reyndist því nær bjarg- 

arlaust, veitti hreppsnefnd Jóni 15 króna styrk úr sveitarslóði í kornmat, og tilkynnti 24. s. 

m. hreppsnefnd Fellstrandarhrepps styrkveitinguna og krafðist endurgjalds á henni. Með brjefi 

dags. 15. marz s. á. neitaði hreppsnefnd Fellstrandarhrepps að greiða upphæðina, af þeim 

ástæðum, að beiðni frá Jóni um styrk og aðsjónargjörð hjá honum hefði ekki fylgt kröfu 

Skarðstrandarhrepps og af því að Jón gæti sjálfur endurborgað upphæðina. 

Eptir þetta virðist máli þessu ekki hafa verið hreyft fyrri en hreppsnefnd Skarð. 

strandarhrepps í brjefi til sýslumannsins frá 6. maí þ. á., er barst honum 11. júní, baðst að- 

stoðar hans til þess að hreppsnefnd Fellstrandarhrepps greiddi styrkinn af hendi; þessu brjefi 

fylgdi beiðni Jóns um styrk og aðsjónargjörð frá 12. febr. 1902 og úttektarseðill til hrepps- 

nefndar Skarðstrandarhrepps frá Skarðstaðarverdun, voru skjöl þessi send hreppsnefnd Fell- 

strandarhrepps 18. júní. 
Í brjefi dags. 8. ágúst til sýslumannsins neitaði hreppsnefnd Fellstrandarhrepps enn 

að greiða fátækrasjóði Skarðstrandarhrepps hinn umrædda sveitastyrk af þessum ástæðum : 

1) að sönnunarskjölin fyrir rjettmæti styrkveitingarinnar hafi ekki komið fram fyr 

en meir en 2 ár voru liðin frá veitingunni og hafi því hreppsnefnd Skarðstrandarhrepps fyrir- 

gjört rjetti sínum til endurgjalds styrknum með drætti þessum 
2) að ólíklegt sje að Jón hafi ekki getað sjálfur endurborgað hann. 

3) að hreppsnefndin hafi ekki þurft að veita Jóni styrkinn, en hefði getað s 

hreppsnefnd Fellstrandarhrepps frá beiðni Jóns og látið hana um það, hvort hún vildi veita 

Jóni fátækrastyrk eða greiða honum úr sveitarsjóði meðlag með dóttur hans, sem er fábjáni 

og sveitlæg í Fellstrandarhreppi, en það meðlag hafði nefndin komið sjer hjá að greiða Jóni 

haustið áður á niðurjöfnunarfundi. En ástæður þessar fæ jeg ekki sjeð, að geti losað Fell- 

strandarhrepp við endurgjaldsskylduna. Með því að tilkynningin um styrkveitinguna var strax 

send hreppsnefnd Fellstrandarhrepps, getur hreppsnefnd Skarðstrandarhrepps ekki hafa fyrir- 

gjört rjetti sínum, þó að hún, eptir það, hafi dregið málið, eins og hún segir, til þess að vita, 

  

  

hvort Jón kynni ekki sjálfur að endurborga styrkinn eins og hreppsnefnd Fellstrandarhrepps 

ætlast til í brjefi sínu frá 15. marz 1902. Í öðru lagi bar hreppsnefnd Skarðstrandarhrepps 

enga skyldu til þess að gjöra frekara til þess að fá styrkinn endurborgaðan hjá Jóni og enda
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ósannað að hann hafi getað endurborgað hann, og í þriðja lági bar hreppsnefnd Skarðstrand. 111 

arhrepps enga skyldu til þess að bera undir hreppsnefnd Fellstrandarhrepps, hvort veita ætti 1. nóvbr. i 

  

Jóni fátækrastyrk eða ekki 
Með því að enginn ágreiningur er nm sveitfesti Jóns Guðbrandssonar, álít jeg að 

  

hreppsnefnd Fellstrandarhrepps beri að greiða fátækrasjóði Skarðstrandarhrepps hinn umrædda 

fátækrastyrk að upphæð 15 kr. 

Brjef stjórnarráðsins #/ póstmeistarans í Reykjavík wm að Kefla- 112 

vík í Gullbringusýslu verði gjörð að póstafgreiðslustað. 7. nóvbr. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra póstmeistari, í brjefi dags. 30. f. m., skal 

hjer með ákveðið, að í stað Þrjefhirðingar þeirrar, sem nú er í Keflavík, verði 

þar sett á stofn póstafgreiðsla frá næsta nýjárí að telja. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til frekari ráðstalana eptir því, 

sem við á. 

Brjef stjórnarráðsins #/ póstmeistarans í Reykjarík um að Húsa- 113 

vík í Suðurþingeyjarsýslu verði gjörð að póstafgreiðslustað. 7. nóvbr. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra póstmeistari, í Þrjefi dags. 30. tf. m, skal 

hjermeð ákveðið, að í stað brjefhirðingar þeirrar, sem nú er í Húsavík. verði 

þar sett á stofn póstafgreiðsla frå næsta nyjári að telja. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til frekari ráðstalana eptir því, 

sem við á 

Brjef stjórnarráðsins #7! póstmeistarans í Reylkjarík um flutning 114 

póstafgreiðslunnar á Borgum í Nesjahreppi að Hólum í sama. nóvbr. 

hreppi. (Ágrip). 

Samkvæmt tillögum yðar, herra póstmeistari, í brjefi dags. 16. sept. þ. á., 

hefir stjórnarráðið ákveðið, að póstafgreiðslan á Borgum í Nesjahreppi í Austur 

skapafellssýslu skuli flutt að Hólum í sama hreppi 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu un end- 115 

urgjald á veittum sveitarstyrk. 21. nóvbr. 

Sýslumaðurinn í Árnessýslu hefir lagt undir úrskurð stjórnarráðsins ágrein- 

ing milli hreppsnefndanna í Hrunamannahreppi í tjeðri sýslu og Sauðárhrepps Í 

sýslu yðar, herra sýslumaður, útaf sveitarstvrk veittum Hafliða nokkrum Gunn- 

arssyni veturinn 1905—-1904
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115 Um haustið 1903 kom Hafliði þessi fótgangandi norðan fjöll sudur i Hruna- 
21. nóvbranannahrepp illa á sig kominn; kvaðst hann hata flúið undan ofsóknum í Skaga- 

fjarðarsýslu: Hakkaði hann um sveitina og fjekkst ekki til að vinna neitt verk, 

enda var greinilegt að maðurinn var vitskertur. Hreppsnefndin í Hrunamanna- 

hreppi skrifaði þá sýslumanninum í Árnessýslu og skýrði honum frá málavöxt- 

um og beiddi hann að spyrja upp framfærslusveit Hafliða: sýslumaðurinn tilkynnti 

þetta brjef þegar sýslumanninu í Skagafjarðarsývslum og hann svarar með brjefi 

23. des. um veturinn, að Hafliði þessi sje sveitlægur í Sauðárhreppi og liggi eigi 

annað fyrir en að flytja hann þangað norður fátækraflutningi. Með því að það 

reyndist ekki hægt að fá Hafliða til að dvelja að staðaldri á þeim bæjum, sem 

hreppsnefnd Hrunamannahrepps vísaði honum til vistar, en sýslumaðurinn Í Ár- 

nessýslu hafði lagt fyrir nefndina að beita eigi valdi við hann meðan hann ynni 

engum mein eða gerði sig líklegan til þess, þá hafði nefndin ekki önnur ráð en 

biðja alla bændur í sveitinni að lofa honum að dvelja þar sem hann vildi í þann 

og þann svipinn og veita honum það, sem hann þyrfti til viðurværis þangað til 

flutningi yrði við komið, upp á endurgjald frá framfærslusveit hans síðar þegar 

sjeð yrði, hvað lengi hann dveldi á hverjum stað eða hvort hann hefði nokkra 

verulega dvöl í hreppnum. Flakkaði hann svo um hreppinn, en á tveim bæjum 

dvaldi hann samtals 95 daga og frá þeim bæjum einum kom krafa um vorið til 

hreppsnefndarinnar um endurgjald. og nam sú krafa auk nokkurs smávegis, er 

hreppsnefndin hafði veitt Hafliða, 71 kr. 50 aur. Þessa upphæð hefir hreppsnefnd 

Sauðárhrepps neitað að endurgreiða Hrunamannahreppi, af því að hreppsnefnd 

hins síðastnefnda hrepps hafi eigi tilkynnt henni framannefndar ráðstafanir sínar 

áður hún sendi reikninginn í júlí um sumarið og hefir hreppsnefnd Sauðárhrepps 

borið því við, að hefði hún fengið tilkynningu um þetta í tíma, þá hefði hún 

gjört ráðstafanir til að fá Hafliða heimfluttan með fyrstu skipsferð frá Reykjavík 

um vorið. En til þessa hefir sýslumaðurinn í Árnessýslu svarað því, að hann í 

marsmánuði um vorið hafi reynt að fá Hafliða fluttan sjóleið norður, en fátækra- 

stjórnin í Reykjavík hafi talið ýms vandkvæði á þeim flutningi, og þótt tekizt 

hefði að koma honum norður með fyrstu skipsferð um vorið, þá hefði þó ekkert 

sparazt af þeim kostnaði, er hjer um ræðir, því sá kostnaður hafi verið áfallinn, 

er strandferðir hófust. Hafliði fór burt úr Hrunamannahreppi í byrjun aprilmán- 

aðar og kom ekki í þá sveit upp frá því, en norður var hann fluttur landveg, er 

grös voru komin. 

Hreppsnefnd Sauðárhrepps verður nú eptir atvikum, og með sjerstaklegu 

tilliti til þess, að aðrar sveitir ættu ekki að líða fyrir afskiptaleysi hlutaðeigandi 

framfærslusveitar af vitskertum manni, svo að hann hleypur burt í aðrar sveitir, 

eins og hjer átti sjer stað, að teljast nægileg aðvöruð við framannefnda tilkynn- 

ing um áð Hafliði stæði uppi vegalaus og vitskertur í Hrunamannahreppi, enda 

var þá þegar krafizt að hann væri fluttur á sveit sína fátækraflutningi, er eigi 

virðist hafa dregist úr hófi. 

Samkvæmt þessu er hjermeð úrskurðað, að Sauðárhreppur skuli endur 

gjalda Hrunamannahreppi hinn umrædda sveitarstyrk til Hafliða með 71 kr. 50 a
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beiningar og til birtingar fyrir hreppsnefnd Sauðárhrepps, og ber yður að leggjaðl. nóvbr. = 

betta er vdur, herra syslumadur hjermed til vitundar gefid yður til leið- 115 

fyrir nefndin að greiða framannefnda upphæð án frekari dráttar. 

Brjef stjórnarráðsins #/ sýslumannsins í Árnessýslu um skipting 116 
Grimsneshrepps í tvö sveitarfjelög. 21. nóvbr. 

Með Þbrjefi yðar, herra sýslumaður, dags o. maí þ. á. hefir stjórnarráð 

inu borizt erindi frá hreppsnefndinni í Grimsneshreppi í sýslu yðar um skipting 

þessa hrepps í tvö sveitarfjelög ásamt meðmælum hlutaðeigandi sýslunefndar með 

þvi, að skipting þessi verði leyfð. Ennfremur hafa hingað borizt með brjefi vðar, 

dags 2. þ. m., tillögur yðar og hreppsnefndar Grímsneshrepps um tölu hrepps- 

nefndarmanna í hvorum hinna tveggja fyrirhuguðu hreppa. 

Útaf þessu skal hjermeð samkvæmt 23. og 2. gr. í tilskipun 4. mai 1872 

um sveitarstjórn á Íslandi skipað svo fyrir, sem hjer segir. 

1. Grímsneshreppi í Árnessýslu skal skipt í tvö sveitarfjelög. þannig að 
takmörkin milli hinna nyju hreppa verði Apá, Apavatn og Hagaós, og nefnist 

efri hlutinn Laugardalshreppur, en syðri hlutinn haldi nafninu Grinsneshreppur. 

2. Öllum eignum skuldum og sveitarþyngslum hins núverandi Gríms- 

neshrepps, þeim er verða þegar skiptingin fer fram, skal skipt þannig milli 

hinna nyju hreppa, að í hlut Laugardalshrepps komi Í, hluti, en í hlut Gríms 

nesshrepps 3/, hlutar, og eptir sama hlutfalli skal skipta sveitarþyngslum þeim, 

er síðar kunna til að koma og eiga rót sina í fjelagsskap þeim, sem hingað til 

hefir átt sjer stað milli hinna nyju hreppa. Þó er gjör sú undantekning frá ny- 

nefndri reglu um skipting skuldanna, að af 5000 kr. láni því, er tekið hefir ver- 

ið til brúargerðar á Sogið, greiði Laugardalshreppur aðeins 500 Kr, en sje að 

öðru leyti laus við allan kostnað af brú þessari og viðhaldi hennar. 

3. Aðskilnaður hreppanna skal fram fara þegar er hreppsnefndir hafa 

verið kosnar í hvorum hinna nýju hreppa og skulu vera 5 hreppsnefndarmenn í 

Laugardalshreppi og 5 í Grímsneshreppi, en þær skulu síðan framkvæma skipt 

inguna á eignum, skuldum og sveitarþyngslum, en verði ágreiningur útaf skipt- 

ingunni, skal úr honum skorið at sýslunefnd, sem einnig skal kveða á um fjall- 

skil og afrjetti. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar getið yður til leiðbeiningar, frekari 

aðgjörða og birtingar, að því viðbættu að með framangreindri fyrirskipan er eng- 
in breyting gjörð á hinum forna Grimsneshreppi sem dómþinghá nje manntals 

þinghá.
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117 srjef stjórnart ráðsins #77 sýslmannsins á Mýra- og Borgarfjarðarsýslu 

24. nov. um endurgjald á veittum sveitarstyrk. 

  

Þjer hafið, herra sýslumaður, með brjefi, dags. 24. marz þ. á., sent hingað 

erindi frá hreppsnefndinni í Bor“ sp í Mýrarsýslu, þar sem hún áfrvjar til 

stjórnarráðsins úrskurði amtmannsins yfir Suður- og Vesturamtinu, dags. 1. sept. 

f. á. er skyldar nefndan hrepp til að endurgjalda Helgatellssveit í Snæfellsness- 

og Hnappadalssýslu sveitarstyrk veittan árið 1902 Ragnheiði nokkurri Skapta- 

dóttur, að upphæð 66 kr. 

Útaf þessu skal yður hjermeð tit vitundar gefið til birtingar fyrir hrepps 

nefnd Borgarhrepps og frekari táðstafana eptir því sem við á, að með því að 

Ragnheiði, eptir öllum málavöxtum, verður að telja styrksþurfa á þeim tíma, er 

styrkurinn var veittur henni, telur stjórnarráðið hinn áfrvjaða úrskurð amtmanns 

rjettan, og skal hann þvi állggaður standa. 

Urskurður amtmanns 

  

Sýslumaðurinn í Snæfellsness og efi, dags. 18. Í. mán. 

slumaður, og sín útaf kröfu mulli yðar,          lagt undir úrskurð minn ágreini 

  

hreppsnefndarinnar í Helgafellssveit innan ty sýslu á hendur Borgarhreppi iman      
    tækrastyrk veittum gamalmenninu Ragnheiði Skaptadóttur, 

og úrskur 

Mýrarsýslu til endurg       
        sveitlægri þar, að upphæð 66 t mál þetta á þessa leið. 

  

Málavextir eru þeir, að hálfbróðir nefndrar Ragnheiðar Skaptadóttur, Ásgrímur bóndi 

1 Ragnheiður hafði dvalið hjá frá því á árinu 1884 og flutzt 

  

Jóhannsson á Staðarbakka, 

  

til sveitar, er efni hennar voru þrotin, um 

  

með vorið 1892 inn í Helgafellssveit, sa 

áramótin 1901 og 1902. Að fratmfarinni aðsjónargjörð á högum Ragnheiðar 10. jan. 1902, 
1 

voru henni lagðar til framfæris 36 kr. og síðan 30 kr. í viðbót haustið eptir. 

því fram, að fátækrastyrkur þessi væri 

  

Hreppsnefndin í Borga 

ólöglega veittur og hafið þjer jer gætuð eigi skyldað hreppinn til þess að    

  

   

endurgjalda styrkinn nje til Skaptadóttir til framfærslu. Ástæðurnar 

á fátækrastyrk að halda, hefði rjettilega fyrir því er að Ragnhe 

  

verið farið með fjárhlut hennar, sem að mestu leyt til fyrnefnds hálfbróður hennar, enda 

  

hafi hún átt svo mikið til, seim sje 50 kulda stað í Borgarhreppi, 

vera upp á sveitina komin. Ennfremur 

  

þá er styrksins var beiðzt, að h 

  

P.J hafið þjer fært það til, að medlags hafi eigi vernid beiðzt með AB nheiði fyr an seint á 10. 

dvalarári hennar í Helgafellss i f beiðzt styrksins, heldur hafi       

  

húsbóndi hennar beðið um sínum, sem eptir atvikum yrði að vera 

um, hvort honum eigi hafi borið að fæða endurgjaldslaust það, sem eptir var af 10. spurning 

    

dvalarári hennar í Helgafells 

  

annað sjeð en að Raguheiður, sem er komin á sjötugsaldur og 

  

Ámtið fær e 
1 verið heilsnlaus, hafi verið þurfandi, þá var tekin til sveitar. Hún hafði verið fjár    

  

varðaði ekkert um meðferðina á fjárblut 

  

síns ráðandi, hreppsnefndina í Helgaí 
  hennar, sem hefir gengið henni til framlæris, viðskifti hennar við Ásgrím í því tilliti. 

ign,     Að því leyti, er snertir skuld þá, sem Ragnhe átti í öðru hjeraði, þá gat sú skuldare 

þótt hún hefði verið hreppsnefndinni kunn, alls eivt verið því til fyrirstöðu, að Ragnheiður 

  

   
| þess að álíta, að skuldin væri töpuð 

  

yrði skoðuð sem hjálparþurfi, enda var Íul
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Eptir atvikum verður cigi dregið neitt út úr því, að optnefnd Ragnheiður var sögð til sveitar 117 
á 10. dvalarári sínu í Helgafellssveit og það liggur eigi fyrir meitt, sem bendir til þess, að 24, nóv. 
prettir hafi búið undir. Að þurfamaður sjálfur biðji um styrk er alls eigi skilyrði fyrir lög- 
mæti sveltarstyrks, og á manni þeim, sem hún dvaldi hjá og sem sagði hana til sveitar, hvíldi 
engin skylda til þess að framfæra hana. 

Amtið álítur því, að hinn umræddi styrkur sje lögmætur, og úrskurðar hjermeð, að 
Borgarhreppur skuli endurgjalda Helgafellssveit áðurnefndar 66 kr. 

Jafuframt því þjónustusamlega að tjá yður þetta yður til leiðbeiningar og birtingar 
fyrir hreppsnefndinni í Borgarhreppi, skal jeg mælast til að þjer vilduð annast um að hún 
greiði upphæðina sem fyrst. 

Brjef stjórnarráðsins #7 sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu um end- 118 
urveiting hlunninda handa sparisjóði Sv: arfdælinga. 24. nóv. 

Útaf beiðni, er hingað hefir borizt frá forstöðunefnd sparisjóðs Svarfdæl- 
inga, vill stjórnarráðið hjermeð endurveita nefndum sjóði um 5 ár frá 1. janúar 
næstkomandi að telja, hlunnindi þau, sem ræðir um í tilskipun 5. jan. 1874 um 
hlunnindi nokkur fyrir sparisjóði á Íslandi með þeim skilyrðum, að eigi rýrni 
trygging sú, er nú er fyrir því að sjóðurinn standi í skilum, að ákvæðanna um 
reikningsskil í lögum sjóðsins verði nákvæmlega ætt, og að forstöðunefnd sjóðs- 
ins sendi hingað á ári hverju endurrit af ársreikningi hans í fyrirskipuðu formi. 
Svo ber og að senda hingað skýrslu um hverja þá breyting, sem verða kann á 
lögum sjóðsins. 

Þetta er yður, herra sýslumaður, til vitundar gefið til birtingar fyrir 
forstöðunefnd sparisjóðsins. 

Brjef stjórnarráðsins #l'sýslumannsins í Þingeyjarsýslu um hlunn- 119 
indi handa sparisjóði Keldhverfinga. 24. nóv. 

Útaf beiðni, er hingað hefir borizt frá stjórnarnefnd sparisjóðs Keldhvert- 
inga, vill stjórnarráðið hjermeð veita nefndum sjóði um 5 ár frá 1. jan. næst 
komandi að telja hlunnindi þan, sem ræðir um í tilsk. 5. jan. 1874 um hlunnindi 
nokkur fyrir sparisjóði á Íslandi með þeim skilyrðum, að eigi rýrni trygging sú, 
er nú er fyrir því að sjóðurinn standi í skilum, að ákvæðanna um reikningsskil 
i lögum sjóðsins verði nákvæmlega gætt og að stjórnarnefnd sjóðsins sendi hing 
að á ári hverju endurrit af ársreikningi hans í fvi tirskipuðu formi. Svo ber og 
að senda hingað skýrslu um hver Ja þá breyting, sem verða kann á lögum sjóðsins. 

Þetta er yður, herra sýslumaður, til vitundar gefið til birtingar fyrir 
stjórnarnefnd sparisjóðsins.
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99 nóv. Aætl- 

  

  

  

    

            

      

um ferðir land- 

Póstleiðir Þóststöðvar l. ferð ferð 3. ferð t. ferð 5. ferð 

A Frá Reykjavík 3. jan.) 26. jan.) 24. febr. „ mar 12.apríl 

AÐ —- Akranesi 3. 26. 24. 12. 

Mii Reykjavíkur| — Borgarnes 5. — 28, 26. 14. 
og Hjarðarhots. Mun: iðarnesi 0. — 28. 26. - | 14. — 

, 0, (Saudafelli) 6. 29. 27. 14. — 

| Frá Reykjavík Harastöðum 6. 29. 27. — — | 15. - 

(vesturleið). að Hjarðarholti 8. — 30. — 28. 16. — 

Frá Hjarðarholti 10. jan. 1. febr. | 2.marz 28. marz 18.aprí 

— Harastöðum 10. 1. 2, — 28. 18. - 

my . (Sauðafelli) 10 1. 2. 28. — 18. — 

= 2. Frá Hjarðarholti Munaðarnesi 11. 2. 3. — 29, — 19. — 

Ss (suðurleið). Borgarnesi 14, — 6. 6. 1: 22 

%> Akranesi 14. 6. 6. 1. 

"2 í Reykjavík 14. — 6. 6. 1. 

þri 7 „ j . ar , 

= Frá Ísafirði 3. jan 22. febr. | 20. marz 1l.apríl 

8 B. (Vigur) 3. — 22. — 20. — ll. — 

Rn. . Ögri 3. 29, 20. — 1 — 
SJ Mi í Ísafjarðar Vatnsfirði 3 99 20). — 11. — 

"| og Hjarðarholts. Arngerðareyri t. 23. 21, — | 12. — 

. 2 fs (Kinnarstöðum ) A. 25. 2 — | 12. 
þm I. Frá Ísafirði B Ina) 5 5% 99 í; 

. a sæ Ð. 24. — 22. — Ll). 

(suðurleið). — Stórholti 6. 25. ' 23, 14. 

ad Hjarda ho li 8. 27. 5. — | 16. — 

Frá Hjarðarh olti 10. jan 1. marz 27. marz 1S.apríl 

Stórholti l1 1. 28. — 19. — 

— Bæ 12. — 3. 2, —— | 29, — | 20. — 

2. Frá Hjarðarholti (Kinnarstöðum) {| 12. — 3. 2. 29. 20. - 

(vesturleið). Årnge rdarcyri 15, Í. 3 30. 21. 

Vatnsfin rdi 15. Í. BR 50. 21. 

{ eri 15. ð. 5. - 30. 21. - 

iy 13. 5. 3. 30. 21. — 
á lsafjöri 14. 6 t. 31 - VÆR 

A. Frá Reykjavík 3. jan. an, 24, febr. | 22, marz' 12. april 

Milli Reykjavíkur| —” Akranesi 24. — 22, — | 12. — 
ra ai 96. — 94 - 5 — 

og Staðar. — Borgarn: sl Á 20. 24. 15. 

Munaðarnesi 26. 24, — 15. —- 

í. Frá Reykjavík (Hvammi) 26. — 24. — "| 15. 

(norðurleið). að Stað 28. 26. — | 17, 

Frå Stad 3.f 2, marz| 28, marz 19. apri 

— (Hvammi) 3. 2, — | 28. — | 19. — 

2. Frå Stad — Munaðarnesi ll. — Á. 4. — | 29. 20. — 

, . . 2 Borcarnesi 2 a — 99 En 

(sudurleid). Borgarnesi 14. 6. 6. l apríl 22. 

— Akranesi 14. — 6. — 6. — | . — | 22. — 
14. — 3, 6 ' - 22. —     

  

ykjavík 
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u 1 
22. nóva 

póstanna 1996. 

    

6. ferð | T. ferð S. ferð 9. ferð 10. ferð 11. ferð | 192. ferð | 18. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

  

  

      

7. mal I. júní 20. júlí 11. ag. 28. ág. 17. sept. 10. okt.) 8. nåv, 3. des. 

7. I. 20. li. 28. — | 17. 10. 8. — 3 - 

8. 3. 22. 13. 1. sept. 19. 12. — 11. — | 6. — 
8. 3. 22. 13. ] 19. 112. —- | 11. — 6. — 

8. 3. 22. 13. l - 19, — | 12. -— | 11. — 6. — 

9. 4. — 23. 14. 2 20. 15. — | 12. — T. — 

10. åd. — 235. — | 14. — 2 20. 14. — 13. — | 8& — 

12. maí 6. Júní 25. júlí 16. ág. t. sept. 22, sept. 15. okt. | 15. nóv.) 10. des. 

19. 6 25. 16. - t 22. — 15. — | 15, — | 10. — 

12 6. — 25 16 - { 22 15. — | 15. — 10. — 
13 7 96 17 5, ——— | 23 16. — | 16. — | 11. — 

15. —- 9, . - 27 IS. 24 19. 19, — 14 — 

15. — 9. — 28 18. 6 24 19. — | 19. — | 14. — 

15. — 9. 28 18. ) 24 19. —- 19. — 14. — 

6. maí! 31. maí, 19. júní) 19. júlí 10. ág.) 29. ág. 17. sept 10. okt S. nóv 3. des. 

6. 31. 19 19. 10. 29 17. 10 8. 3. - 

6. 31. 19. - 19. 10 29 17. 10. 8. — 3. — 

6. — 31. 19. "19, 10 29, — | 17. 10 8. — 3. — 

7. 1. júní) 20. 20 11 30. 18. 11 0 4, — 

nm 1. 20. — 20 ll. 30. 18. ll. - 9. — 4, —- 

8. 2. 2. — 21. 12. 31. — | 19. 12. — 10. — Bb. — 

9. 3. - 22, - 22, — 13. I. sept. 20. — (13. — 1. — 6. — 

10 fk. — 23. — | 25. 14 2. 21. — 4. — 13, — | 7. — 

12. maí 6. júní 25. júní 25. júlí) 16. ág 1 sept.) 16. okt. | 15. nóv. 10. des 

13 7. 26 26 I7. 5 17 16. — 11. — 

14 8. 27. — 27. - 18. 6 18, — 17. — 12, 
14 8. 27, — | 27 18. — 6 18. — 17. — | 12%. — 

15. 9. 28. 28 19. 7 19. — | 18. — | 13. — 

15 9 28. 28. 19 7 19. — | 18. 13. — 

15 9 28. 28. 19. 7. 26. — 19. — . 18. 13. - 

15 9 - | 28. 28. 19 - T. — 26. — 19. — | 18. — | 13, — 

16 10 99 99. 90 8 98, —— 20. — 19, — | 14. — 
  

KA
R 

S
A
 

==
 

[o
l 

eo æ 7. maí! 1. juni ll. ág. | 28. ás IT. sept.) 10. okt.  8.nóv.| 3. 

7. l. ll. 28. IT. 10. — 8. — 3. — 

9. — 3 13. I. sept.) 19 12 11. — 6. - 

9, - 3. 15. I. — | 19 12. ll. — |! 6. — 

9. — 3 — | 13 1. — | 19. 12. — 11. — 1 6. — 

10. — 4 — 14. 2 20. 14 13. —| 8 — 

  

16. ág. t. sept. 22. sept. 16. okt. | 15. nóv.) 10. des. 
6 - — 2. 16. — | 15. — 10. — 

. — | 17. — | 16. — | 11. — 
8. - 4. — 10. — | 19. — | 14. — 
8 - 6. — 24. 19. — | 19. — | 14. — 

: >» 3 14. — 

maí) 6. júní
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90 22. nåv. 

      

  

  

  

      á Seyðisfjörð 

Póstleiðir Póststöðvar 1. ferð 2. ferð 3. ferð 4. ferð 5. Terð 

Frá Akureyri 3. Jan.) 27. jan.| 23. febr.| 20. mary 12. april 
- Möðuvöllum 3. — | 27. | 23. — | 20. 12. — 

— Þverá 4. 28. — | 24, — | 21. - 13. — 
B. — Silfrastöðum 28. (24. — (21. — | 13. 

-— Miklabæ 4. 28. | 24, —- | 21. | 13. Milli Akureyrar | VIDNE, 5 20 | 25. 22. 14. og Staðar. — Bólstaðarhlíð 5. — | 99. | 25. 22. (14 — 
I. Frá Akureyri — Holtastöðum 5. — 29. | 25. — 22 — | 14, — 

fm Sene — Blönduósi 5. 30. 26. — | 23. — | 15. — z (suðurleið). — Sveinsstöðum 6. — | 30. — | 26, — | 23. 15. 
2 —- Lækjamóti 6. — | 30. — 27. — | 24. 16. 
Á — Staðarbakka 6. - 31. - 27, — | 24, 16. — 
S að Stað 8. — l.fe br. 28. — | 26 | 18. — 
> Frá Stað 10. jan 3.febr.| 1. marz 28. marz 19.apríl 8 — Staðarbakka 10. — 30 | 1 — 98 — 19, - 
Ææ — Lækjamóti 10. 4. | 2 — 29. — | 20. — 

—— Sveinsstöðum 11. | 4, 2, — | 29, ' 20. 
þe — Blönduósi ll — | 5. — | 3, — | 80. 21 
im 2. Frå Stad — Holtastöðum ll. — | 5. — | 3. — | 30. 21. — 

{norðurleið). — Bólstaðarhlíð 11. — 5. — | 3. — | 30, — | 21. 
— Víðimýri 12. — 6. — | 4. — | 31. — | 22, 
— Miklabæ 12. — 6. 4. — | 31. — | 29, — 
— Silfraströðum 12. - 6. — 4. — | 31. — | 23. — 

Þverá 13. 7 db. — l.april; 23, - 
— Möðruvöllum 13. — T. — | 3. IL. — 23. 

å Akureyri 15. — 9. — T. — 3. — 25. — 
A, Frá Akureyri 16. jan | 13. febr 9. marz! 5.apríl/ 28.apríl 

. - Hálsi 16. — | 13. — 9. — 5. 28. - Milli Akureyrar | Ljósavatni 16 — | 13 9, — | 5. —— | 98. — 
og Grímsstaða. — Einarsstöðum 16. — | 13. 9. — 3. 28. 

I. Frá Akureyri — Grenjaðarstað 17. — | 14. — | 10. — 6. - 29. 
(austurleið) — Reykjahlíð 18. - (15. — 11. - 6. — | 30, — . ið lá að -Grimsstöðum 20. — | 17. — | 13 7, — 1. maí 

5 Frå Grimsstidum 21. jan.) 18.febr.| 14. marz! 8. april | 2. maí 
Ð — Reykjahlíð 22. — | 19. — | 14. — 9 — | 2, 
'Q| 2. Frá Grímsstöðum | -— Grenjaðarstað | 23. — | 20. — | 15. — | 10. — 3. 

na (vesturleid). — Einarsstöðum 23. — | 20. — | 15. — 10. — | 3. — 
8 — Ljåsavatni 23. — | 20. — | 15. — |" 10. — 1 BB. — > — Hálsi 23, — 20, — | 15. — | 10. —| 3. — 
æ á Akureyri 25. — | 22. — | 18. — | 11. — | 4. — 

or B. Frá Seyðisfirði 16. jan.| 12. febr S.marz 3.april | 27, april on ir | c IQ S |mini Seydisfjardar um md Bo] & — A 
á og Grímsstaða. — (Fossvöllum) 17. - 15. — | 9% — | i. — | 28 

I. Frá Seyðisfirði | — Sl I. mt A | 28. — i (vesturleið) — Skjöldólfsstöðum| 18. lt. — | 10. — | 5. 29. — 
ken ' ad Grímsstöðum 20. — | 16. — 113. — T — 1. maí 

Frá Grímsstöðum 22. jan.{ 18.febr.| 14.mar2 9.april| 2. mai 
— Skjöldólfsstöðum 23. — | 18. — | 15. — | 10. 3 

2. Frá Grímsstöðum | — Hofteigi 2. — | 20. — 16. — 11. — 1 
(austurleið). - (Fossvöllum) 24, — | 20. 16. — | 11. — kf. — 

— (Bót) 24. — (20. — | 16. Il. — 1 
— Egilsstöðum 25. — | 21. — | 17. — 12. — 5 

26. — | 22, — | 18. — | 13. — 6 
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120 TF I I a = 
.„ ferð 2. ferð | 3. ferð . ferð 5. ferð 

  

    

   

        

      

  

    

      

292, nóv. Þóstleiðir Póststöð var 1 

Fri Reykjavik 9. jan. 1. febr,| 27. febr, 23. mara 18.april 

Å Å— Kotströnd 10. — | 2, — | 28. — 24. — | 19. — 

Milli Reykjavíkur| — (Selfossi) 10. — 2 — | 28. — 24. — | 19. — 
| —. Hraungerði 0 9 4 — | 19, — og Odda. Hraungerði 10. . 3. 4 | 19. 

Þjórsárbrú 10. — 2. — | 28, — | 24. — | 19. 

I. Frá Reykjavík. — Ægissíðu 11 — 3, 1.marz 25. — | 20. 

(austurleið). að Odda 12. — 3. 2, -— | 26. — 21. -— 

Frå Odda 13. jan 5. febr. 3. marz, 27. marz. 22, april 

Ægissíðu 13. — 5. — 3. 27. — 22 — 

, Þjórsárbrú 13. — FR 3. — | 27. 22. — 

K 2. Frá Odda. Hraungerði TE | 6. — | 4, — | 28, 23. 
= (suðurleið (Selfossi) 14, — 6. — 4, — | 28. 23. 

% Kotströnd 14. — 6. - 4. — 28. 23. — 

2 i Beykjavi 15. 7 5, — 1380. — | 25. — 

mi - I … = 0 
= Frá Kirkjubæjarkl. 8. jan. | 81.jan. | 26. febr.) 22. marz 17. april 

= B. — Rofabæ 8. — 31. — 26. 22. — 17. — 

Z| mitti Kirkjub.kl í 8. — 3 — 26. — | 22, — 17. — 
z ' IM 0. — febr 27. — 93. — | 18. — 

i og Odda. Eyjarholum 0 1. — | 27. — | 28. — | 18. — 

JU Frá Kirkjubæjarkl. (Skarðshlíð) 9. 1. — | 27, 23. (18. — 

> 14; s) = 9 … € 

a suðurleið). Holti 10. a 24. ] J 
pen Seljalandi 10. 2. — 3. 24, — (19 

ad Odda 11. -- 4. —- 2. mar 26 21 — 

Frå Odda 13. 5. febr 3. marz 27. marz 22.april 

- Seljalandi 13. Bb. — 3. — 27. — 22, — 

, — Holti 13. — Bb. — 3 — 27. 22. — 

2. Frå Odda. — (Skardshlid) 13. — 5. — 3 — 27. 22. — 
(austurleið). — Eyjarholum 14. — 6. — 4, — | 28, —— | 23. — 

— Vik 14. 6. — á. — 28. - 93. — 

Mýrnm 15. 7. db, - 29. 24. 

Rofabæ 15. —- 1. -— D. — 29. - A 

að Kirkjubæjarkl. 17. — 9 - 7. — | 31. - 26. — 

A. Frá Kirkjubæjarkl. 19. jan. 14.febr 9. mar, 3. april | 28.apríl 

2213 ns — Fagurhålmsmyri Í 20 15. — 10. 1 4 — | 29. — 

Milli Kirkjub.kl. Te ep . 9 K | 3 
red Kálfafellsstað 2. — 16. — 11. - 5 30. — 

og Hóla. — Hólmi 21. — 16. - ll. — 5. 30. — 

z I. Frá Kirkjubæjarkl. að Hólum 23. — 18. — 13. — ll 1. — 2. maí 

8 (austurleið). Frá Hólum 25. jan. | 20. febr. " 15. marz 9, april 4. maí 

fi Hólmi 25. - 20. — 15. — 9. í —— 

| 2. Frá Hólum. — Kálfafellsstað 26. 21. — | 16. — 10. -— A - 

> (suðurleið) Fagurhólmsmýri | 27. 22, — lt. — | 11. — 6. — 

a að Kirkjubæjarkl. 29. 23. — (19. — 13. - 3. — 

ið Frá Eskifirði 15. jan.  ll.febr.j 7. mary apríl, 26. apríl 
orm B. ?avSarfirdi = a - N 9 28 

} Reyðarfirði bd. — | 11. — 7. — 2. 20. 
á 2118 se: 10. a. = « d 

BL) Milli Eskifjardar | — Egilsstodum 17. — 13. -- 9. — 1. — | 28. 

mm og Hóla — Arnhólsstöðum 17. 13. — | 9. — | 4. 28. — 

.… —- Höskuldsstöðum f 18. — 14. — | 10. D. - 29. - 

-” I. Frá Eskifirði. - Djúpavogi 19. — 15. — ll. 6. 30. == 

Ni —- Starmýri 20. -— | 16. — 12 — TT.  — 1. mai 

(suðurleið — Stafafelli 90, — 16. — 12. 2 
að Hólum 22, — | 18. — | 14. 8. — 3.



  

T. ferð S. ferð ferð 14 ferd 

  

                  

  

              

12. maí 4. júní! 18. júní) 16. júlí 6. ág 10. okt. 12. nðv 7. de 

13. — 4. IS. — 16. — 6. — ll. 13. 8. 

13. tt — 19. — 1. — 7. — ll. 13. 3. 

13. 5. 19. 17 7. ll. 13. 8. 

13. — 5, 19. — 17. 7. ll. 13. 3. 

14. 5. 19. — T. — 7. 12. It. — 9. 

15. — 6. 20. — 18. — 8. c 13. 15. 10. - 

16. maj 7. juni 27. júní) 25. d.sept. | 26.sept. 14. okt. | 16.nóv. 11. des 

16. T. — 28, — | 26. 6. — 27. — 14. 16. 11. 

16. 7. 28. 26. — | 16. — 6. — 14. 16. Ll. 

17. 8. 28. 26. 16. -— 6. 15. 17. 12. 

17. - S. — | 28, — 26. — | 16. — | 6. 27. 15: 17. 12, 
17. — 8. — | 29. 27. — 28, 15. — 17. — | 12. 

19. -— | 10. | 29, 27. — .— 28 17. - 19. It. — 

11. maj | l.júní 17. júní) 16. júlí) 6. ag l7.sept. 10. okt.| 11. nóv 6. des 

ll. 1. — | 17. 16. — 6. - 17. 10. — Il. 6. 

11. 1. Ir. — | 16. — | 6. 17. 10. 1. 6. 

12. (2 — 18. 17. 7. Is. — 11. 12, — 7. 

12, — 2. 18. 17. — 1. —- IS. ! 12. —- 7. 

12. 2. 18 17. — 7. - 18. ll. - 12. 7. 

15. 3. 19. 18. 8. 19. — 12, 15. S 

13. — 3. — | 19. 18. - 8. — 19. — 12. 13. 8. 

4. 21. 19. 9. — - 20. 4. 15. 10 

) i 31. ág.! 21.sept.) 15. okt. | 17. nov 12. des 

31. — 21. 15. —- | 17. 12, 
6. 20. 3 21. 15. 17. 12 

. 6. 20. 0. 31. — | 21. ið. 17. 12 

17. — 7. 21. ll. — l.sept. 22. 16. Is. 13 

17. 7. - 21. — | 11. — | — | 22, 16. IS. 13 

i8 8. 22. 12. — 2 — 23. 17 19. 14 

18. - 8. 22. — 12. — 2. — | 23. 17. — 19. 14. 

19. 9. | 23. — 13. — 3. — | 24, — | 19. 21. 16. 

21. maí 10, juni 28. juli 9.sept.  27.sept. | 22. okt. 18. des. 

22, | 11. — | 29. — 10. —- 28. — | 23. 19 

25. 12. 30. ll. 29. 24. 20 

23. 12. . (30. — il. 29. 24. 20. — 

25. 13 6. (1. á 12. 30. 25. RA 

26. mai | 15, jåni 7. júlíl 2. 13.sept. 1. okt. 27. okt. des 

26. 15. T. —— 41 2. — 13. — l. 27. 

27. 15. 8. | 3. It. — 2. 28. 

28. — | 16. 9. | 4, 15. 3, — | 29. . 
30. — | 17. — | 10. 5. — 2 17. — f. 3 3. — 

19. maí) 9. júní 30. júní 28. júlí 19. ág 7. 19. okt. 22, nov. 17. des 

19. - 9. 30. 28, — 19. — 7. 19. 22. 17. 

21. 11. 2, juli 30. — 2 — 9. í. 21. 24. 19. 

21. , 11. 2 30, — 21. — 9. 27. 21 21. 19. 

22. — | 12, — 3. 31. — | Zl, — lv. —- | 728. 22. 25. 20. 

22. - 12. I. — | 31. - 21. -— | 10. — | 29. 23. 26. 21. — 

23. 13. — 4. —— | 31. 22, ll. — | 29. 24. 26. 21. — 

23. — | 13. — | 5. — 1. ag. 23. — { ll. — | 29. — | 20. 27. — | 22, — 

25. — | 14. — o 1 | 23, — 12. 30. 26. 28 25 - 

1905 
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, Þóstleiði 

aa. NOV. 5. ferð Í. ferð 0. ferð 
  

16. marz 10.apríl| 5. maí 

F
u
 

2. Frá Hólum., 

austurleið 

  

     
Þessir eru aukapóstar: 

Í. GULLBRINGUSYSLUPOSTURINN, 

frá Reykjavík eptir komu aðalpóstanna, fer um Hafnarf jörð, Kálfatjörn, 

mm 
l i     Javikur og Hvalsness, leggur af stað   

£1 
> Keflavik og Utskåla ad Hvalsnesi og snýr aptur sömu leið til Reykjavíkur. 

2, KJÓSARSÝSLU PÓSTURINN, milli Be ykjavíkur og Háls, fer frá Reykjavík eptir komu S 

aðalpóstanna til Reykjavíkur, Leir ngu og Esjuberg að Hálsi       í Kjós og snýr apt 

5. EYRARBAKKAPOSTURINN, m 

vík eptir komu Gul 

Keflavikar og Stokkseyrar, leggur ar stað frá Kefla € . , 

bri 

  

póstsius þangað frá Reykjavík, fer um Kalmans- | Pang YkJ 

  

tjörn, Hraun í Grindavík, Stakkavík í Selvogi, Þorlákshöfn og Eytar- 
bakka tilStol 

  

dvelur þar að minsta kosti 2 klukkutíma fer þá aptur 

  

sömu leið til Keflavíkur 

t.  BORGARFJARÐARSYSLU POS' 

a. Fyrsti fer frá 

ARNIR eru þrí 
#es1 eptir komu > heykjavíkur“ þan; ð í aðalpóstferð, um Voga      
æ Grund, Hest, Bakkakot, Arnarholt að Mun- 

tungu, 
   

aðarnest í veg fyrir al g heldur sömu leið til baka til ÁA kraness. 
b. Annar fer frá Hesti eptir komu fyrsta aukapósts frá Ákranesi um Lund að Fit) 

tm og snýr þaðan aptur að Hesti 

ce. Þriðji fer frá Munaðarnesi eptir komuaðalpó 

  

anna frá Reykjavík, um Norðtun o u, 
Deildartungu, Reykholt að Gilsbakka og snýr þaðan aptur að Mun- 
aðarnesi 

5. MÝRASÝSLUPÓSTURINN fei fá Alptanesi til Borgarness davinn áður en 
postar leggja af stað 

baka     h norður og vestur og snýr aptur sömu Í 

> STYRKKISHOLMSPOSTURINN for frá Borgarnesi sama day og vestanpostur, um 
Brúarfoss og Gröf til Stykkishólms: snýr aptur eptir 24 stunda viðstöðu 
þar sömu leið að Borga 

SNÆFELLSNESSÝSLU ÞÓSTARNIR ern þrir; 

a. Fyrsti fer frá Gröf eptir að Stykkishólmspósturinn er þangað kominn frá Borgar 

    

SI 

-
1
 

arnest, um Staðastað og Búðir til Ólafsvíkur og snýr þaðan aptur sömu 
leið að Gröf og sje kominn þangað nógu snemma til að í Stykkishólms- 

  

póstinn á bakaleið 

til Olafsvíkur svo tímanlega, að hann sje b. Annar fer frá Hellis 

    mi að Olafsvík jafn a fyrsta aukapósti. Þaðan fer hann aptur til 
il 

and



      

= 9 a <A
 

þa
 

cr
 

en
 7. Terd 8, ferð 9. ferd 10. ferð | 11, ferd 

  

      

  

6. ferd ferd 

26, mai 16. júuí 7. júlí) 3. åg. | 24, åg. | l4,sept. 1. okt. 27. okt. | 30, nv. | 25. des. 
26. (17. 8. 4. 25. — | 15. — 2, — | 28. I. des. 26, 
27. "17. 8. 4. 25. — | 15. 2, — | 28, — 1. — 26. — 
28. Is. — 9. ð. 26. — | 16. — 3. — | 29. -- 2, — 27. — 
29, 19. 9. 5. 26. — | 16. — | 4. — 30. — | 3. — | 28. — 
30. 19. — | 10. - 6. — 27, — | 17. — b5. — | 31. — 4. — | 29. — 
öl. 20. — | Il. - 7. 28. — | 18 - 6. — 1. nóv 0. — | 30. — 
31. 20. ll. — T. — 28 — | 18. — 6. — 1. — 5. — | 30. — 

1. júní | 21. 12. S. — (29. — | 19. — 7. -— 2. — 6. — | 31. — 
  

C. 

8 

9 

10. 

ll 

Á 

Þriðji fer frá Stykkishólmi eptir komu aukapóstsins frá Stað og fer um 

Grundarfjörð, Ólafsvík að Hellissandi; síðan snýr hann aptur um 

Búðir og Staðastað til Stykkishólms. 

FLATEYJARPÓSTURINN fer frá Stykkishólmi til Flate yjar þegar eptir 

komu aukapóstsins frá Borgarnesi í 1.—3. og 13.—15. ferð, og snýr aptur til 
Stykkishólms eptir 6 stunda dvöl. 

DALASÝSLUPÓSTARNIR eru tveir: 

Hinn fyrsti fer frá Stykkishólmi um Breiðabólstað á Skógarströnd, 

Bugðustaði og Harastaði svo tímanlega, að hann nái að Hjarðarholti 

og Stað, áður en aðalpóstarnir leggja á stað þaðan, og snýr síðan aptur sömu leið 

til Stykkishólms eptir komu þeirra og kemur við á Borðeyri í báðum leiðum. 

Annar fer frá Skarðsstöð um Ormstaði, Staðarfell og Hvamm svo 

tímanlega, að hann nái að Hjarðarholti fyrir komu aðalpósts að sunnan og 

vestan; eptir komu þeirra snýr hann aptur sömu leið að Skarðsstöð. 

BARÐASTRANDARSÝSLUPÓSTARNIR eru fimm: 

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

frá Hjarðarholti, fer um Kinnarstaði, Gufudal, Vattarnes, 

Brjánslæk, Botn, Vatneyri og Sveinseyri að Bíldudal, og snýr 

þaðan aptur sömu leið að Bæ. 

Annar fer frá Sveinseyri í Tálknafirði, þegar eptir að aukapósturinn frá Bæ er 

þangað kominn á vesturleið, að Selárdal og snýr jafnskjótt aptur að Sveins- 

eyri, og nær þar fyrsta aukapósti á leiðinni frá Bíldudal, sem þó eigi má bíða 

hans svo, að hætt geti orðið við, að hann nái ekki aðalpóstinum á suðurleið í Bæ. 

Hinn þriðji fer frá Vatneyri í Patreksfirði eptir komu fyrsta aukapósts þangað frá 

Bæ um Sauðlauksdal að Saurbæ á Rauðasandi og snýr þegar aptur til Vatn- 
eyrar. 

Hinn fjórði fer frá Flatey, í hvert skipti eptir komu Flateyjarpóstsins þangað frá 

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

Hinn fimti ter frá Bæ í Króksfirði um Kleifar og Borðeyri, þegar eptir komu 

vestanpóstsins þangað frá Ísafirði, að Stað í Hrútafirði. Eptir komu norðanpóstsins 

frá Akureyri að Stað, fer hann þaðan aptur sömu leið að Bæ og sje kominn 

þaugað, áður en vestaupósturinn fer þaðan áleiðis til Ísafjarðar. 

ÍSAFJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR cru ellefu: 

Hinn fyrsti fer frá Á rngorðareyri einum eða tveim dögum eptir komu vestan- 
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påstsins þangað að sunnan í 15. og 12.—15. ferd, um Melgraseyri og Unadsdal g1 

að Snæfjöllum og snýr þaðan aptur til Arngerðareyrar. 

  

Annar fer frá Ísafirði, eptir komu vestanpóstsins þangað í 1.—3. og 13.—15. pósts 

ferð, um Veðrará, Holt í Önundarfirði, (Gemlufall), Þingeyri og Rafnse 

eyri að Bildudal og fer svo sömu leið aptur til Ísafjarðar. Póstur þessi 

skal ef unnt er mæta fyrsta aukapósti frá Bæ. 

Þriðji fer frá Veðrará, bes ar eptir komu Bíldudalspóstsins þangað frá Ísafirði, til    

Flateyrar í Önundarfirði. 

Fjórði fer frá (Gemlnfaili), þegar eptir komu Bíldudalspóstsins þangað frá Lsafirði, 

að Mýrum í Dýrafirði. 

Fimmti fer frá Ísafirði, þegar eptir komu vestanpóstsins þangað, að Suðureyri í 

  

Súgandafirði og snýr þaðan aptur, eptir eyktardvöl, til lsafjarðar. 

Sjötti fer frá Ísafirði, þe 
að Hóli í Bolungarvík og snýr þaðan aptur, eptir eyktardvöl, sömu leið til Ísa- 

fjarðar. 

Sjöundi fer frá Ísafirði, þe 

  

" eptir komu vestanpóstsins þangað, um (Hnífsdal) 

   

  

eptir komu vestanpóstsins þa 5, um (Årnard al) 

að Tröð í Álptafirði, stendur þar við 4 klukkustundir og fer síðan sömu leið aptur 

til Ísafjarðar. 

Áttundi fer frá Ísafirði, þegar eptir komu vestanpóstsins þangað, sjóveg til Sn æe 

fjalla, þaðan um Stað í Grunnavík að Hesteyri og, ef nógur tími er til, um 

(Sljettu) að (Stað í Aðalvík) og síðan sömu leið aptur til Ísafjarðar. Frá   

  

Hesteyri fer samtímis þessum pósti annar póstur að Látrum í Aðalvík og snýr 

aptur sömu leið til baka. 

Níundi fer frá Hesteyri, daginn eptir komu póstsins þangað frá Ísafirði í 1. —)ð 

og 18.--15. póstferð, um (Steinólfsstaði) að Höfn á Hornströndum, stendur þar 

við hálft dægur og fer síðan um (Hlöðuvík) til Hesteyrar aptur. 

Tíundi fer frá Þingeyri eptir komu annars aukapósts þangað frá Ísafirði, að 

Haukadal, og snýr þaðan sömu leið til baka að Þingeyri. 

Ellefti fer frá Rhafnseyri, eftir komu annars áukapósts frá Bíldudal, að (Lokin- 

hömrum) og snýr aptur sömu leið að hafnseyri. 

STRANDASÝSLUPÓSTARNIR eru þrír: 

Hinn fyrsti fer frá Ófeigsfirði sama dag og aðalpóstur fer frá Ísafirði um Arnes, 

Reykjarfjörð Skarð, Hólmavík, (Hrófberg) Kirkjuból,Stórafjarðar 

horn, Ospakseyri, (Bæ), Borðeyri að Stað og snýr þaðan aptur sömu leið 

að Úfeigstirði. 

Annar fer frá Bæ í Króksfirði, eptir komu aðalpóstsins frá lsafirði um (Valse 

hamar), (Fröllatungu), Kirkjuból, að Hólmavík og þaðan aptur sömu 

leið að Bæ. 
Þriðji fer frá Hólmavík, eptir komu aukapóstsins fra Stað, um Kleifar og 

  Selsströnd að Kaldrananesi og sömu leið til baka. 

HÚNAVATNSSÝSLUPOSTARNIR eru átta: 
Hinn fyrsti fer frá Staðarbakka, þegar eptir komu aukapóstsins þangað frá 

Stað, að Hvammstanga og snýr aptur þaðan sömu leið að Staðarbakka. 

Hinn annar fer frá Sveinsstöðum daginn eptir komu norðanpóstsins þangað frá 

Stað, um (Breiðabólsstað), (Klambra) og (Vesturhópshóla) að 

Tjöru á Vatnsnesi og snýr þaðan aptur sömu leið að Sveitsstöðuin.
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Þriðji fer frá Sveinsstöðum, eptir komu aðalpóstsins þangað að sunnan, að ÁA si 

í Vatnsdal, og snýr þaðan aptur að Sveinsstöðum. 

Hinn fjórði fer frá Blönduósi, eptir komn aðalpóstsins að sunnan, um (Reyki) 

og Auðkúlu að Guðlaugsstöðum. Fyrir komu aðalpósts að norðan, skal sami 

póstur fara frá Auðkúlu til Blönduóss. 

Hinn fimmti fer frá Blönduósi, eptir komnu aðalpóstsins þangað á norðurleið, um 

Hólanes að Hofi og fer aptur sömu leið að Blönduósi. 

Hinn sjötti fer frá Bólstaðarhlíð, eptir komu norðanpóstsins þangað á 

  

norðurleið, að Bergsstöðum og snýr sömu leið til baka. 

Sjöundi fer frá Stað eptir komu aðalpóstanna, að N úpsdalstungu og snýr aptur 

sömu leið að Stað. 

Áttundi fer frá Holtastöðum að Refsstöðum eptir komu aðalpóstsins á norð- 

urleið og snýr aptur sömu leið að Holtastöðum. 

SKAGAFJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR eru sex: 

Hinn fyrsti fer frá Víðimýri, eptir komu norðanpóstsins þangað frá Stað, um 

Mælifell að Goðdölum og sömu leið aptur að Víðimýri 

Annar fer frá Víðimýri daginn eptir komu norðanpóstsins þangað frá Stað, um 

Reynistað, Sauðárkrók, Garð, Lón, Hofsós, (Fel), Haganesvík 

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. 

  

Hinn þriðji fer frá Sauðárkróki, eptir komu Siglufjarðarpóstsins frá Víðimfri, 

um Hvamm í Laxárdal að Selnesi, og snýr aptur til Sauðárkróks. 
x sJufjarðarpóstsins þangað frá Víðimýri, 

  

Hinn fjórði fer frá Lóni, epti 

  

um Viðvík að Hólum og snýr þaðan aptur að Lóni. 

  

Hinn fimmti fer frá Sauðárkróki svo tímanlega, að hann sé kominn að Víðimýri 

áður en norðanpóstur fer suður um. Eptir komu hans frá Akureyri snýr hann aptur 

sömu leið til Sauðárkróks og kemur við á Reynistað í báðum leiðum. 

Hinn sjötti fer frá Miklabæ í Blönduhlíð í 1.—-5. og 13.—15. ferð, eptir komu 

Á 

  aðalpóstsins á snðurlet 

sömu leið til Miklabæ 

ð, um Frostastaði og Lón til Hóla, og snýr hann aptur 

ir. 1 6.— 12. ferð fer póstur þessi eptir komu aðalpósts á 

  

norðurleið um Frostastaði að Lóni og sömu leið til baka til Miklabæjar. 

EYJAFJARÐARSÝSLUPÓSTARNIR eru fjórir, og fara allir frá A kureyri daginn 

eptir komu norðanpóstsins þangað frá Stað. 

  

sg Haganesvík í Hinn fyrsti fer um Dalvík, Kvíabekk í Olafstirði og 

Fljótum til Siglufjarðar og snýr aptur þaðan sömu leið til Akureyrar. 

Annar fer um Hrafnagil að Saurbæ í Eyjafirði og sömu leið aptur til 

Akureyrar. 

Hinn þriðji fer um Garð að Grenivík og þaðan aptur um Laufás til Akur- 

eyrar. 

Fjórði for fá Dalvík eptir komu Siglufj rðarpósts um Velli, Syðra-Hvarf, Tjörn     

og Mela og snýr aftur sömu leið að Dalvík. 

ÞINGEYJARSÝSLU ÞÓSTARNIR ern sex: 

Hinn fyrsti fer frá Ljósavatni, eftir komu Seyði j 5    
arðarpóstsins þangað frá 

Akureyri, fram Bárðardal austan fljóts að Lundarbrekknu og þaðan út dal- 

inn aptur að vestan að Ljósavatni. 

Annar fer frá Grenjaðarstað, eptir komu aðalpóstsins frá Akureyri, um 
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Laxárdal að Skútustöðum og þaðan aptur um Reykjadal að Grenjaðs 

arstað. 

Hinn þriðji fer frá Húsavík að Grenjaðarstað fyrir komu Seyðisfjarðar 

pósts þangað á austurleið. Eptir komu hans frá Akureyri fer hann um Húsavík 

að Víkingavatni, og snýr aptur sömu leið að Grenjaðarstað og skal 

hann ná Seyðisfjarðarpóstinum á leið til Akureyrar. 

Hinn fjórði fer frá Vopnafirði tveim dögum áður en Seyðisfjarðarpósturinn á 

að fara frá Akureyri, um Bakka, Sanðanes, Þórshöfn, Svalbarð 

og Sandfellshaga til Víkingavatns og mætir þar Grenjaðarstaðarpósti. 

Hinn fimmti fer frá Raufarhöfn í 1.—5 og 11.--15. ferð um (Grjótnes), 

Kópaskerog Presthólaað Víkinga vatni svo tímanlega, að hann verði þangað 

kominn fyrir komu aukapóstsins frá Grenjaðarstað og Vopnafirði, og snýr 

aptur til Raufarhafnar þegar eptir komu umgetinna aukapósta að Víkinga“ 

vatni. 

Hinn sjötti fer frá Ljósavatni eptir komu Seyðisfjarðarpóstsins þangað frá 

Akureyri að Þóroddsstað í Kinn, og snýr þaðan aptur sömu leið til baka. 

MÚLASÝSLUPÓSTARNIR eru sex: 
Fyrsti fer milli Seyðisfjarðar og Vopnafjarðar. Hann fer frá Seyðis- 

firði sama daginn og Eskifjarðarpósturinn á að koma til Egilsstaða á austur- 

leð, um Egilsstaði, Hjaltastað, Kirkjubæ í Hróarstungu (Torfa 

staði) á Vopnafjörð og snýr aptur þaðan eptir sólarhringsdvöl sömu leið á 

Seyðisfjörð. 

Annar fer frá Seyðisfirði, eptir komu aðalpóstsins þangað frá Akureyri í 1— 4. 

og 13.—-15. ferð, um Stakkahlíð og (Nes)að Bakkagerði 

sömu leið aptur til Seyðisfjarðar. 

Borgarfirði og 

mn 
Þriðji fer frá Egilsstöðum, þegar eptir komu aðalpóstanna á ansturleið, um 

(Vallanes) (Hallormsstað) að Valþjófsstað, og þaðan aptur vestan Lagarfljóts 

um (Ás í Fellum) að Egilsstöðum. 

Fjórði fer frá Skjöldólfsstöðum, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá 

Akureyri, að Eiríksstöðum á Jökuldal og sömu leið aptur að Skjöldólfs 

stöðum. 

Fimmti fer frá Eskifirði, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá Borgum í 

1—4. og 13.— 15. ferð um Reyðarfjörð og Fáskrúðsfjörð að Stöðvar 

firði, og sömu leið aptur á Eskifjörð. Í þeim ferðum strandbátsins, þegar 

hann kemur ekki við á Stöðvarfirði, skal senda með póstflutning 

dalsvík, eptir komu hans þangað frá Akureyri, til Stöðvarfjarðar, ef 

eigi fæst skipaferð. 

frá Breið- 

Sjötti fer sömuleiðis frá Eskifirði, þegar eftir komu aðalpóstsins þangað frá 

Hólum í 1—4 og 13.—15. ferð um Norðfjörð og Mjóafjörð til Seyðis- 

fjarðar og snýr þaðan aptur á Eskifjörð. 

SKAPTAFELLSSÝSLUPÓSTURINN fer frá Kirkjubæjarklanstri, þegar eptir 

komu aðalpóstsins þangað frá Odda, að Borgarfelli í Skapártungn og g snýr 

þaðan aptur sömu leið að Kirkjubæjarklaustri. 

RANGÁRVALLASÝSLUPÓSTARNIR eru fjórir: 

Hinn fyrsti fer frá Þjórsárbrú þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá 

Reykjavik, að Fellsmúla á Landi, og snýr þaðan aptur að Þjórsárbrú.
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Annar fer sömuleiðis frá Þjórsaárbrú jafnsnemma hinum fyrnefnda um Óláf í 

Háfshverfi) að Nýjabæ í Þykkvabæ og snýr aptur sömu leið að Þjórsárbrú. NJ . . I J 
Hinn þriðji fer frá Odda, þegar eptir ins þangað frá Reykjavík, um 

  

þaðan aptur sömu leið að (Stórólfshvol) að Teigi i 

Odda. 

Fjórði fer frá Odda um Hrauk 

o 

  

Ljótarstöðum daginn eptir komu aðal- 

póstanna, og snýr þegar aptur að Odd: 

ARNESSYSLUPOSTARNIR eru fimm: 

Hinn fyrsti frá Kotströnd, þegar eptir komu aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, 
11 

um Villingavatn að Þingvöllum, og snýr þaðan aptur að Kotströnd. 

Annar fer 

  

erði, sem fyrst eptir komu aðalpóstsins frá Reykjavik, oc 

]   um Arnarbæli í Grímsnesi, (Stóruborg) oo Mosfell að Torfastöðum og 

  

þaðan aptur sömu leið að Hraungerði 

Hinn þriðji fer sömuleiðis frá Hraungerði, sem fyrst eptir komu aðalpóstsins 

frá Reykjavík, um (Olafsvelli) og Reyki á Skeiðum að Stóranúpi og 

þaðan aptur að Hraungerði. 

  

Hinn fjórði fer frá Reykjum, eptir komu Hraungerðispósts þangað, um (Birtinga- 

holt) að Hruna og heldur sömu leið til baka aptur.    

Hinn fimmti fer og frá Hraungerði, set fyrst ir komu aðalpóstsins frá Rey kja- 

  

vík, um (Gaulverjabæ), Stokkseyri Evrarbakka, og snýr þaðan 

aptur daginn eptir að Hraungerði. 

Milt Re 

hverri frá 15. júní til 1. október með póstvagni. 

kjavíkur og Ægissíðu verður póstflutningur fluttur í viku J | 

  

Leveur påstvaeninn af stad frå Reykjavik á hverjum månudagsmorgni kl. 

9 og kemur aptur til Reykjavíkur á föstudögum. 

Fardagur póstanna frá eudastöðvum póstleiðanna er fast ákveðinn þá daga, sem 
  

hjer eru nefndir, þannig, að við böggul- og peninga-sendingum er ekki tekið lengur en 

  

til kl. 7 síðdegis daginn áður. 

I stjórnarráði Íslands, 22. nóvember 1905. 

Í fjarveru ráðherrans 

ÁKI Jónsson. 

Jón Hermannsson. 
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Ársreikningur 

fyrir styrktarsjóð lyfsala E. Tvede frá marz 1903 til mara 1904. 

Tekjur: 

Höfuðstóll styrktarsjóðsins í sölnunarsjóði . . 2... Kr. 1005 46 

Vextir 1903 000 2 eee re 40 14 

Tekjur samtals kr. 1043 60 

Gjöld: 

Tekið út úr söfnunarsjóðnum og útborgað til Hugborgar Bjarna- 

dóttur 1. nóv. 1904 00 kr. 59 15 

Hofdstoll 2 1004 47 

Jöfnuður kr. 1043 =60 

Reykjavík 1. nóvember 1904. 

Michael L. Lund 

U 

122 Årsreikningur 

fyrir styrktarsjóð lvísala E. Tvede frá marz 1904 til marz 1905. 

Tekjur: 

Höfuðstóll styrktarsjóðsins í söfnunarsjóði . 2. 2... kr 1004 47 

Vextir 40 18 

Tekjur samtals kr. 1044 65 

Gjöld: 

Útborgað til Hugborgar Bjarnadóttir . 2 2 kr 39 17 

Höfuðstóll. 0 eee 1005 48 

Jöfnuður kr.$1044 65 

Reykjavík 31. marz 1905. 

Michael L, Lund,



Samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1904 og 1905, 13. gr. 

stjórnarráðsins, dagsettu 7. nóvbr. 1905, veittur styrkur fyrir s. á. til barnaskóla annarstaðar 
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Styrkur úr landsjóði. 
13. gr. B. VI, b 1. 
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sSveitakennarastyrkur. 

Samkvæmt fjárlösuni 

  

n fyrir árin 1904 og 1905, 15. gr. B. VI. b Z var með bryjefi 

stjórnarráðsins, dagsettu 20. nóvbr. 1905, veittur þessi styrkur fyrir s. á. til sveitakennara: 

Í. Norðurmúlasvsla. 

i. Benedikt Jóhannsson í 

  

2. Sesselja Stefánsdóttir í Vopnafjarðarhreppi 52 — 

3. Andrjes F. Nielsen 1 sama hreppi 25 — 

t. Hallgrímur Jónsson í sama hreppi 10 - 

5. Porarinn Stefånsson i sama hreppi . . . . … 45 

6. Einar Hávarðsson í Fljótsdalshreppi . . . . . 35 — 

7. Páll Sigurðsson í sama hreppi. . . A 30 — 

S. Anna Bjarnardóttir í Kirkjubæjarsókn. . . . . 40 

9. Metúsalem Sigfússon í sömu sókn „0 — 

10. Indriði Helgason í Fellahreppi 35 

11. Páll Hermannsson í sama hreppi . . . . . . 50 — 

12. Sigurður Antoníusson í Áss- og Kirkjubæjarsóknum 45 

ðarsókn . . . . 60 — 

  

13. Runólfur Sigurðsson í Hjalta 

14. Hjálmar Guðjónsson í Loðmundarfjarðarhreppi . . 45 — 

    

    

15. Þorsteinn Jónsson í Seyðisfjarðarhreppi „00 — 

16. Tryggvi Olafssou í Valþjófsstaðarprestakalli . „42 — 

—— 709 kr. 

ll, Sudurmulas 

I. Björn Antouíusson i Skriddalshreppi . . 52 kr 

2. Guðrún Einarsdóttir í Vallanesprestakalli. . . . 55 — 

3. Kristín Lárusdóttir í Vallahreppi 50 — 

it. Jón Arnason í Mjóafjarðarhreppi 4 — 

5. Steinn Jónsson í sama hreppi . 35 — 

6. Magnús Guðmundsson í Norðfjarðarhreppi 38 — 

7. Sveinbjörn P. Guðmundsson í Reyðarfjarðarbreppi 20 — 

8. Einar Björnsson í Eydalasó 65 

9. Sigurður Jónsson í Beruneshreppi . 5 54 — 

10. Páll Benjamínsson í Geithellahreppi 60 — 

il. Guðmundur Olafsson í sama hreppi . . RÓ 

—-——— 500 kr. 

11, Skaptafellssvsla. 

i. Stefan Jónsson í Bæjarhreppi. , 12 kr 

2. Kristinn Jónsson í Stafafellssókn  . . „38 — 

5. Sigfús Sigurðsson í Borgarhafnarbreppi {0 — 

4. Brynjólfur Jónsson í Bjarnanesprestakalli 55 — 

5. Jón Jónsson í Hofshreppi . …. . 50 

6. Gunnar Jónsson í Nesjahreppi. . . 40 —
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Fluttar 265 kr. 1265 kr. 
Klemens Jónsson í Alptaveri og Medallandi . . . 70 — 
Elias Bjarnason i Kirkjubæjarprestakalli . . . . 45 — 
Þáll Pálsson í Höfðabrekkusókn . . . . . . , 20 — 
Þorsteinn Þorsteinsson í Reynissókn . . . . . 38 — 
Jéhann M. Oddsson i såmu såkn . . . . . . 25 — 

Eyjólfur Þ. Grímsson í Skeiðflatarsókn . . . . 30 — 
493 kr. 

IV. Rangárvallasýsla. 

Ólafur Eiríksson í Austureyjafjallahreppi. . . . 48 kr, 
Sveinbjörn Jónsson í Ásólfsskálasókn . . . . . 36 — 
Árni Ingvarsson í Stóradalssókn. „ . . 20 — 
Sigurður Kristjánsson í Holtsprestakalli . . . . 38 -- 
Bergsteinn Sveinsson í Austurlandeyjahreppi . . 60 — 
Nikulás Þórðarson í Fljótshlíðarhreppi . . . . . 60 — 
Steinn Guðmundsson í Hvolhreppi . . .. 30 — 
Hjálmtýr Sigurðsson í hangárvallahreppi. . . . 45 — 
Einar Gíslason í Landhreppi . . . ..... 45 — 

— 382 kr, 

V. Arnessýsla. 

Friðrik Bjarnason í Villingaholtsprestakalli . . . 40 kr. 
Eiríkur Kolbeinsson í Gnúpverjahreppi... . . 39 — 
Jóhanna M. Eiríksdóttir í Hrepphóla- og Hrunasókn 65 — 
Magnús Þórarinsson í Stóranúps og Hrunasóknum . 50 — 
Viktoría Guðmundsdóttir í Torfastaðaprestakalli. . 55 — 
Guðrún Jónsdóttir í Skeiðahreppi. . . . . . . 65 — 
Agnar Þorsteinsson í Arnarbælisprestakalli. . . . 30 — 

331 kr. 

Vi. Gullbringu- og Kjósarsýsla. 

Jóhann P. Pjetursson í Hafnahreppi  . . . . . 55 kr. 
Brynjólfur Magnússon í Utskålasøku . . . . . 40 — 
Stefån Stefånsson i Lågafellssokn. . . . . . . 40 — 
Jón Jónsson í sömu sóku BA „30 — 
Sigurborg Jónsdóttir i somu såkn . . . 0... 45 — 

210 kr. 

Vil. Borgarfjardar-og Myrasysla. 

Gísli Hinriksson í Innri Akraneshreppi . . „ 45 kr. 
Gísli Gíslason í Leirár- og Skilmaunahreppum . . 45 — 
Lárus Bjarnason í Hestsprestakalli, Hjarðarholts og 
Lundarsókn 0 „60 — 
Pálína Pjetursdóttir í Reykholtsdals, Lundareykjadðals, 
Skorradals og indakilshreppuni a . …… 60 -—- 
Sigurbjörn Þorbjarnarson í Stafholtstungnahreppi . 35 — 

  

Flyt 245 kr. 2687 kr.
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Fluttar 

Þorleifur Erlendsson í Borgarprestakalli 

P. G. Þ. Sigbjörnsson í sama prestakalli 

VIII. Snæfellsnessýsla. 

Þórður Sveinbjarnarson í Staðarsveit. 

Jón G. Sigurðsson Í sömu sveit 

Páll Kristjánsson í Breiðavíkurhreppi 

Þorsteinn Jónsson í Neshreppi innan Eunis 

Baldvin Bergvinsson í Helgafellssókn. 

IX. Dalasýsla. 

Magnús Magnússon í Hörðudalshreppi 

Guðmundur Jónasson í sama hreppi 

Guðni Jónsson í Miðdalahreppi 

Eysteinn Sveinsson í sama hreppi 

Jón |. Þorleifsson í Hjarðarholtsprestakalli 

Jóhannes Ólafsson í Haukadalshreppi 

Jóhannes Guðmundsson í Hvammshreppi. 

Aðalsteinn Brynjólfsson í Staðarfollssókn 

Elín Jónsdóttir í sömu sókn 

Steinunn Bjarnadóttir í sömu sókn. 

Síra Sveinn Gnömundsson í Skarðssókn 

Tryggvi Ágúst Pálsson í Garpsdalssókn 
Joð 

K. Barðastrandarsýsla: 

Andrjes Sigurðsson í Flateyjarhreppi 

Þórður Thorlacins í Sauðlauksdalsprestakalli 

Samúel Eggertsson í sama prestakalli 

Guðmundur Bjarnarson í Tálknafjarðarhreppi 

Hjörtur Clausen í Selárdalsprestakalli 

Sigurgarður Sturluson í sama prestakalli 

Móses Jónsson í sama prestakalli 

XI. Ísafjarðarsýsla: 

Lárus Bjarnason í Mosvallahreppi 

Jens Jensson í sama hreppi 

KI. Strandasýsla: 

Sigurjón Jónsson í Prestsbakkaprestakalli 

Ingibjörg Finnsdóttir í sama prestakalli 

Oddný Finnsdóttir í sama prestakalli 

  

—— 230 kr. 

—— 576 kr. 

'——. 369 kr. 

  

42 kr. 

50 — 

5ð — 

147 kr. 

Flyt 1496 kr.
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Fluttar 4496 kr. 
XII Húnavatnssýsla: 

Jónas Ólafsson í Melstadarprestakalli . . . …. . 

Eggert Helgason i sama prestakalli 

Guðfinna Stefánsdóttir í Staðarbakkaprestakalli 

Margrjet Eiríksdóttir í sama prestak. og Melstaðas. 

Guðný Jónsdóttir í sama prestakalli 

Stefán Sveinsson í Breiðabólsstaðarprestakalli 

Sigríður Friðriksdóttir í Víðidalstungusókn 

Ingvar Sveinsson í Þverárhreppi 

Þórmóður Eyjólfsson í Undirfellssókn 

Þorvaldur Guðmundsson í Auðkúluprestakalli 

Kristján Magnúss. í Undirfells- og Þingeyrasóknum 

Kristinn S. Einarsson í Svínavatnshreppi 

Jakob Frímannsson í Engihlíðarhreppi 

Benedikt Fr. Magnússon í sama hreppi 

Frimann Finnsson í Höskuldsstaðarprestakalli 

Pálmi Pálmason í Torfalækjarhreppi 

XIV. Skagafjarðarsýsla: 

Guðrún Gunnarsdóttir í Hvammsprestakalli 

Jón Þ. Björnsson í Sauðárhreppi 

Snorri Stefánsson í Reynistaðarsókn 

Lilja Gísladóttir í Sauðár- og Lýtingsstaðahreppi 

Sveinn Eiríksson í Mælifellsprestakalli 

Eggert Jónsson í sama prestakalli 

Árni Eiríksson í sama prestakalli 

Margrjet Pálsdóttir í sama prestakalli. 

Jóhannes Þorsteinsson í Lýtingsstaðahreppi 

Guðríður Guðnadóttir í Goðdalssókn 

Dýrólína Jónsdóttir í sömu sókn . 

Jakob Lindal Hansson í Miklabæjarprestakalli 

Rannveig Hansdóttir í sama prestakalli 

Jónas Jónasson í sama prestakalli 

Lárus Sigurgeirsson í sama prestakalli 

Sigurður Þórðarson í Rípurprestakalli 

Björn Jónsson í Viðvíkurprestakalli 

Páll Arnason í sama prestakalli. 

   Sæmundur S. Sigfússon í Hvanneyrar- og Viðvíkur- 

prestakalli A 

Konráð Arngrímsson í Hofstaðasókn 

Hallur Jóhannsson í Hóla- Seilu- og Rípurhreppum 

Bjarni Gíslason í Hólahreppi 

Benedikt Þorkelsson í Fells. og ÞBarðssóknum 

Eiríkur Einarsson í Hofs- og Fellssóknnm 

Astvaldur Björnsson í sömu sóknum 

50 kr. 

28 

45 — 

65 

—— 806 kr. 

52 kr. 

20 

40 — 
20 — 

40 — 

40 — 

50 — 

38 — 

24 — 

46 — 

38 — 

30 — 

30 = 

Lo
 

Sn
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  El yt 928 kr. 5302 kr. 
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Fluttar 

Franz Jónatansson í Hofssókn „ .„ . . 5.8. 

Jón Norðmann Dúason í sarðsprestakalli 

Jón Guðm. Jónsson í sama prestakalli . . 

Jóhannes Friðbjarnarson í sama prestakalli „ . 

XV. Eyjafjarðarsýsla: 

Jónas Stefánsson í Svarfaðardalshreppi. 

Jón Bergsson í Kvíabekkjarprestakalli . 

Sigurjón Rögnvaldsson í Tjarnarprestakalli 

Sigurður Kristjánsson í sama prestakalli 

Björn Jónsson í sama prestakalli. 

Jóhannes Helgason í sama prestak. og Vallaprest tk. 

Olafur Jønsson i Vallaprestakalli . 

Guðbrandur Sigurðsson í Stæ wtiárskógssókn . 

Sigurvin Edílonsson í sömu sókn 

Jón Kristjánsson í Möðruvallaprestakalli 

Solveig Albertsdóttir í Möðruvallasókn. 

Stefán Marzson í sömu sókn 

Aldís Einarsdóttir í Grundarsókn EN 

Guðmundur Bíldahl í Grenivíkur og Vallasókn. 

Jóhann Páll Jónsson í Valla, Möðruvalla og Greni- 

víkursóknum . . . . SN . 

Ingibjörg R. Jóhannesardóttir i Grundar- og Akur- 

eyrarprestakdllum . .. BN 

Tómas Davíðsson í Lögmannshlíðarsókn 

Arni Hólm í Hrafnagilshreppi. 

Bergvin Jóhannsson í Kaupangssókn 

Aðalbjörn Kristjánsson í Saurbæjar- Hrafnagils- og 

Glæsibæjarhreppum . 

Sigvaldi Grimsson i G Hlæsibæjarsókn. 

Oddur Kristjánsson í sömu sókn. 

Halldór Bjarnason í sömu sókn FR 

Þorsteinn M. Grímsson í sömu sókn . . . 

Þórdís Árnadóttir í Saurbæjarprestakalli 

Hans Einarsson í samaprestakalli . . . 

XVI Þingeyjarsýsla. 

Magnús Benediktsson í Svalbarðs- og Laufássókn 

(Bægisár og Bakka). 

Gísli Guðmundsson í Grenivíkursókn 

Hólmfríður Ingimundsdóttir í sömu sókn. 

Sigríður Þorláksdóttir í Svalbarðssókn . 

Ólafur Pálsson í Hálsprestakalli 

9 

RO
 

56 — 
16 — 
DD mmm 

   

8 kr, 5302 kr. 

1115 kr,
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Fluttar 211 kr. 1394 kr. 

6. Sigurbjörn Petursson í sama prestakalli . 28 

1. Helga Friðríksdóttir í Ljosavatnshreppi . . . . 28 

S. Baldur Jónsson í Lundarbrekkusókn . . 15 

9. Jónasína Jónasdóttir í Skútuslaðaprestakalli. „40 — 

10. Vigdís Jónsdóttir í sama prestakalli. , . . . . 28 

11. Páll Jóakímsson í Húsavíkur og Þóroddsstaðasóknum 35 — 

  
12. Margrjet Sigvaldadóttir í Reykdælahreppi. 40 

13. Vilhjálmur Gunnlaugsson í Fjallaþingum. . . . 40 

14. Þorsteinn Jónsson í Presthólaprestakalli . 60 

lö. Jón Guðmundsson í Svalbarðsprestakalli 0... 

16. Jóhann Gunnlaugsson í Sauðanessókn „26 - 

—— 606 kr. 

Samtals 8000 kr. 

4, ør, B 1 b. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1904 og 1905, 14, gr. B1 b, var med brjefi stjårnar- 
rådsins, dagsettu 1. nåvbr, 1905 veittur þessi styrkur fyrir s. á. til búnaðarfjelaga. 

I. Skaptafellssýsla. 

Dagsverk Kr. a 

I. Búnaðarfjelag ÞBæjarhrepps ............ seere Bh 130 15 

UL 0 mmm Skaptartunguhrepps .…....... .… 225 80 23 

3. an Hvammshrepps 667 237 83 

4. —- Dyrhólahrepps ........ SENA „925 329 83 

5, — Hörgslands- og Kirkjubæjarhr.... 958 341 59 

6. — Álptavershrepps ...... enn 175 62 40 

Samtals 3315 1182 03 

ll. Rangárvallasýsla. 

   

1. Búnaðarfjelae  Merkurbæja........ a ee LET 59 55 

2. Austureyjafjalla ......... FAR … 513 182 92 

3. —— Fljotshldinga Ms. ssseseeveevrese 586 208 95 

4. — Holtamanna — ssssssssseeeseeeeee … 538 191 85 

5. — Austurlandeyja ............. 782 278 84 

6. Framfarafjelag Landmannahrepps...... . 109 145 84 

1.  Búnaðarfjelag Asólfsskála .....0.0... vereersee 214 75 95 

8. — Hvolhrepps 2. 179 170 80 

9 mmm Vesturlandeyja a. sssssseesenee … 416 148 33 

Samtals... 4103 1463 0i 

[IL Vestmannaeyjasysla 

|. Framfarafjelag Vestmannaey veere rss …— 24 115 53
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IV. Árnessýsla. 

  

1. Búnaðarfjelag Skeiðahrepps 2.28 senere see 321 114 46 

2. mm Gnupverjahrepps ss sessessereeees 662 236 05 

3. — Sand víkurhrepps.........00. 00. 839 299 16 

4 — Eyrarbakkahrepps ............ … 146 52 06 

5 — Grimsneshrepps 0220 seere 2017 719 20 

6. —- Biskupstungnahrepps...... 20... 835 297 74 

7. — Villingaholtshrepps .............. 662 236 05 

8. — Ölfushrepps 319 113 74 
9. — Hraungerðishrepps  ............... 594 211 80 

10. — Hrunamannahrepps ...... 0. 928 330 90 

11. — Gaulverjabæjarhrepps ............ 470 167 59 

12. Stokkseyrarhrepps..... ............ 558 198 97 

13. Jarðabótafjelag Ölfnshrepps 2... see 663 236 40 

Samtals... 9014 3214 12 

V. Gullbringu- og Kjósarsýsla. 

1. Búnaðarfjelag Seltjarnarneshrepps .........000.. 876 312 35 

2. — Mosfellinga og Kjalnesinga...... 1514 539 85 

3. - Kjósarhrepps 2... 954 340 17 

4. — Vatnsleysustrandarhrepps .. ...... 321 114 46 

5. — Garðahrepps ssssssssssseserer vaneee 917 326 97 

Samtals .. 4582 1633 80 

VI. Reykjavík. 

1. Jarðræktarfjelag Reykjavíkur ....0... 2988 1065 43 

VII. Borgarfjarðar. og Mýrasýsla. 

1. Búnaðarfjelag Leirár. og Melahrepps ...... ..... 331 118 02 

2. — Hvalfjarðarstrandarhrepps......... 575 205 03 

3. — Andakílshrepps ... 2. 2... 20 445 158 67 

4. — Skorradalshrepps ... .............. 205 13 10 

5. — Skilmannahröopps 2... 0 230 82 01 

6. — Innra- Akraneshrepps ........... 296 105 54 

7. —- Þverárhlíðarhrepps ........0.......0. 425 151 54 

8. — Stafholtstungnahrepps ............ 535 190 76 

9. — Ålptaneshrepps 2... 242 86 29 

10. — Borgarhrepps …… 000. .… 586 208 95 

11. — Norðurárdalshrepps ............... 208 74 17 

12, — Hvítársíðuhrepps .. ......0........ 196 69 89 

Samtals... 4274 1523 97
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VILI. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

Búnaðarfjelag Neshrepps innan Ennis ....0 20... 190 67 75 

— Miklaholtshrepps ......000.0.0..0.. 311 110 89 

— Neshrepps utan Ennis ............ 406 144 77 

Eyjahrepps 2... 155 55 27 

—— Helgafellssveitar ........0... 22 78 80 

— Kolbeinsstaðahrepps ......0.0...... 301 107 33 

— Staðarsveitar ssssssssssssseserenereee 153 54 55 

— Skógarstrandar ....c.c.c.0.0.. 0... 289 103 05 

— Eyrarsveitar ......... HARA 304 108 40 

Samtals... 2330 330 81 

IX. Dalasýsla. 

Búnaðarfjelag Laxárdalshrepps .........0..) 0... 636 226 78 

Miðdalahrepps........0 00.00.0000 998 355 86 

— Fellstrandarhtepps .........00... 393 140 13 

— Hvammshrepps 2... 000... 266 94 85 

— Haukadals ssseneeeveressereeserenrer 347 123 73 

—— Saurbæjarhre ps... ....0..0000..000 680 242 47 

— Hörðudals ............ a... 783 279 19 

Samtals .. 4103 1463 Ol 

K. Barðastrandarsýsla. 

Búnaðarfjelag Múlahrepps..e......00 cencee er 0e0e0. 284 101 27 

Ketildalahrepps ...... 0000... 513 182 92 

— Tálknfirðinga ........0000 0... 402 145 34 

— Barðastrandarhrepps ...0....000.... 384 136 92 

— Rauðasandshrepps ......00..0..00... 528 188 27 

Samtals… 2111 752 72 

XI. Ísafjarðarsýsla. 

Búnaðarfjelag Eyrarhrepps a... 196 69 89 

— Ögurhrepps. kernerne 232 „8272 

Samtals... 428 152 61 

XII. Strandasýsla. 

Bunadarfjelag Bæjarhrepps 2200 000. … 836 298 09 

Ospakseyrarhrepps Museer 187 66 68 

— Kirkjubóls- og Fellshrepps ...... 509 181 49 

— Kaldransneshrepps...........0... 144 51 35 

nn Hrófbergshrepps... 00... 185 65 97 

Samtals... 1861 663 58 

1905
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12, 

Búnaðarfjelag 

Búnaðarfjelag 

Jarðabótafjelas 

Skefilstaðahrepps 

248 

MILL Húnavatnssýsla 

  

Ytri Torfastaðahrepps .........0.. 468 

Torfalækjarhrepps ... rer, 400 

Bólstaðarhlíðarhrepps. ............. 555 

Þverárhrepps 0 2000 serene 138 

Ashrepps . sssssesse vs 0 seeenersenses 162 

Staðarhrepps ssssvesevrerererseerse 173 

Þorkelshólshrepps 000, 249 

Kirkjuhvammshrepps 531 

Sveinstaðahrepps. 20... 279 

Engihlíðarhrepps 351 

Svínavatnshrepps 2... 278 

Vindhælisbrepps 00000 457 

XIV. Skagafjarðasýsla. 

Akrahrepps 0 GTG 

Rípurhrepps 221 

Fljótamanna seere esevneere eres 119 

Seilubrepps 2... 290 

Hofshrepps …ssssesssseserren renses 253 

Fellshrepps mee veere BANANANA 385 

Staðarhrepps 127 

Viðvíkurhrepps 2... 580 

Hólahrepps 2... 148 

Lýtingsstaðahrepps 2... 2: 839 

Oslandshlíðar 00000 srersre 1440 322 

  

RV Eyja fjurðarsýsla 

Jarðæktarfjelag Akureyrar 0. 1753 

Framfarafjelag Skriðuhrepps ............ venn er 136 

mmm Ongnlstaðahrepps FARANANARAÐÐRR 1291 

Glæsibæjarhrepps 0... 1210 

— Irnarneshrepps 2... … 870 

——— Hrafnagilshrepps ............ 275 

— Öxndælinga 266 

3únaðarfjelar Saurbæjarhrepps ...... ssuerrree 447 

— Svarfdæla a... 2162 

— Grimsevinga .... FARA 120 

Samtals... 8829 

13 
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XVI. Pinge Vjarsýsla. 

Jarðabótafjelag Skútustaðahrepps............... 578 206 10 

Bunadarfjelag Hålshrepps ss „ 185 65 96 

-—- Ljósavatnshrepps sgssssscrreerere… 133 261 37 

— Svalbarðsstrandar ......... ….. 691 246 39 

— Þórshafnar ............. RARANNANNRARÐ 396 141 20 

— Keldhverfinga.......00..00.. 20... 170 60 62 

—— Raufarhafnar 2... 126 44 93 

Framfarafjelag Grýtubakkahrepps .. ...... 18 277 41 

Jarðabótafjelag Húsavíkurhrepps .............. … 318 113 39 

—— Aðaldæla ...... sennserureneenrr LI 155 46 

mr Reykdæla dd 949 124 44 

Samtals... 4760 1697 97 
  

KV1II. Norðurmúlasýsla. 

Búnaðarfjelag Borgarfjarðar... 247 88 07 

— Vopnafjardar 2... ven 535 190 76 

— Skeggjastaðahrepps 0... 245 87 36 

— Fellahrepps 0 rense 303 108 04 

-— Tunguhrepps ssssssresersee …… 187 66 68 

Samtals… 1517 540 91 

XVIII. Sudurmulasysla. 

    

Búnaðarfjelag Geithellahrepps .........0.00..0.000. 605 215 72 

— Beruneshrepps 325 115 89 

— Vallalirepps a ee 307 109 47 

—— Breiðdæla 583 207 86 

—- Mjóafjarðarlirepps'.. a. 662 236 05" 

Samtals... 2482 885 Ól 

Alls 130 fjelög; 67308 dagsverk; dagsverkið 35,657 a. 

1905
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Embættaskipun, veiting og lausn. 

b. Veiting. 

14. október var Steingrímur Thorsteinsson yfirkennari við hinn almenna mentaskóla 

í Reykjavík r. af dbr., allramildilegast skipaður rektor skólans. 

S. d. var adjunkt við sama skóla Geir , Tómasson Zoéga allramildilegast skipaður 

yfirkennari við skólann. 

Ss. d. var kennari Jóhannes Sigfússon allramildilegast skipaður aðjunkt við hinn 

sama skóla.



Stjórnartíðindi B. 9. 951 

Utkomid i A-deild Stjórnartíðindanna. 
duglýsing um reglugjörð fyrir yeynfræðaskólann á Álureyri, undirskrifuð 

af konungi 11. nóvbr. 1905 (A nr. 67, bls. 390— 407). 

Opið brjef um samþykkt á kosning Hans konunglegu tignar prins Chrstians 
Frederiks Carls Georgs Valdemars Arels til konungs í Noregi, undirskrifað af kon- 
ungi 20. nóvbr. 1905 (A nr. 68, bls. 408—-409). 

Brjef stjórnarráðsins #// biskups um sölu kirkjujarðarinnar 
Glæsibæjar. 

Samkvæmt þegnlegri tillögu stjórnarráðsins hefir Hans hátign kon 
unginum 14. október þ. á. allramildilegast þóknazt að veita allrahæst sam- 
þvykki sitt til þess að selja megi jörðina Glæsibæ í Glæsibæjarhreppi, sem er eign 
Möðruvallaklaustursprestakalls í Eyjafjarðarprófastsdæmi, undan nefndu presta- 
kalli fyrir 2750 kr., með þeim skilyrðum, að söluandvirði jarðarinnar ávaxtist 
undir undir umsjón biskups sem óskerðanlegur höfuðstóll, er sje eign prestakalls- 
ins, með að minnsta kosti 49, að 497, af hinum árlegu vöxtum leggist við höfuð- 
stólinn, en að öðru leyti njóti beneficiarius vaxtanna, og að jörðin verði fram 
vegis skoðuð sem bændaeign, að því er skatta og skyldur snertir. 

Þetta er yður, háæruverðugi herra, hjermeð til vitundar gefið yður til 
leiðbeiningar og frekari aðgerða, að því viðbættu, að verði höfuðstólnum varið til 

að kaupa fyrir veðdeildarbrjef í Landsbankanum, skulu brjefin send hingað til 
þess að ritað verði á þan, að þau sjeu eign prestakallsins, og ákvæði um að eigi 
megi afhenda þau. 

Brjef stjórnarráðsins #/ biskups um sölu kirkjujarðanna 
Gljúfurarkots og Sveinsstaða. 

Samkvæmt þegnlegri tillögu stjórnarráðsins hefir Hans hátign konungin- 
um Í4. október þ. á. allramildilegast þóknast að veita allahæst samþykki sit 
til þess að selja megi jarðirnar Gljúfurárkot og Sveinsstaði ásamkvæmt tilheyr- 
andi afrjett, sem heyra undir Vallaprestakall í Evjafjarðarprófastsdæmi, undan 
nefndu prestakalli fyrir 3000 kr., með þeim skilyrðum, að söluandvirði jarðanna 
ávaxtist undir umsjón biskups sem óskerðanlegnr höfuðstóll, er sje eign presta 
kallsins, með að minnsta kosti 49, að 49 af hinum árlegu vöxtum leggist við 

höfuðstólinn, en að öðru leyti njóti beneficiarius vaxtanna, og að jarðirnar ásamt 

tilheyrandi afrjett verði framvegis skoðaðar sem Þbændaeignir að því er skatta 
og skyldur snertir. 

Þetta er yður, háæruverði herra, hjermeð tíl vitundar gefið yður til 

leiðbeiningar og frekari aðgerða, að því viðbættu, að verði höfuðstónum varið 

22. dag janúarmánaðar 1906, Reykjavík. lTsafoldarprentsmiðja. 
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5, desbr. 

124 
3. desbr.



124 til að kaupa fyrir veðdeildarbrjef í Landsbankanum, skulu brjefin send hingað 

5. desbr. til þess að ritað verði á þau, að þau sjen eign prestakallsins og ákvæði um að 

eigi megi afhenda þau. 

125 Brjef stjórnarráðsins #1! biskups um sölu kristfjárjarðarinnar 

5. desbr. Sljettu í Sljettuhreppi. 
Samkvæmt þegnlegri tillögu stjórnarráðsins hefir Hans hátign konungin- 

um 14. október þ. á. allramildilegast þóknazt að veita allrahæst samþykki sitt 

til þess að selja megi kristfjárjörðina Sljettu í Sljettuhreppi, sem heyrir undir 

Vatnsfjarðarprestakall í Norðurísafjarðarprófastsdæmi, undan nefndu prestakalli 

fyrir 2350 kr. með þeim skilyrðum, að af söluandvirðinu verði notaðar 1200 kr. 

til þess að losa prestakallið að fullu við þá kvöð að halda kristfjárómaga fyrir 

Sljettuhrepp, að eptirstöðvarnar, 1150 kr, ávaxtist undir umsjón biskups sem 

óskerðanlegur höfuðstóll, er sje eign sta llsins, með að minnsta kosti 49“, að 

2 kr. af hinum árlegu vöxtum leggist. við höfuðstólinn, en að öðru leyti njóti 

beneficiarius vaxtanna, og áð jörðin verði framvegis skoðuð sem bændaeign að 

því er skatta og skyldur snertir 

Þetta er yður, háæruverðugi herra, til vitundar gefið yður til leiðbeiningar 

og frekari aðgerða, að því viðbættu, að verði þeim hluta kaupverðsins, er ávaxt- 

ast skal undir yðar umsjón, varið til að kaupa fyrir veðdeildarbrjef í Lands- 

bankanum, skulu brjefin send hingað til þess að ritað verði á þan að þau sjeu 

eign prestakallsins og að eigi megi afhenda þau 

126 Brjef stjórnarráðsins #il sýslumannsins í Suðurmúlasýslu um skipt- 

21. desbr. ing Breiðdalshrepps í tvö sveitarfjelög. 
Með brjefi yðar, herra sýslumaður, dags. 12. maí þ. á. hefir stjórnarráð- 

inu borizt erindi frá hreppsnefndinni í Breiðdalshreppi í sýslu yðar um skipting 

þessa hrepps í tvö sveitarfjelög, ásamt meðmælum hlutaðeigandi sýslunefndar 

með því, að skipting þessi verði leyfð. Ennfremur hafa hingað borizt með brjefi 
yðar, dags. 18. f. m., tillögur yðar og hreppsnefndar Breiðdalshrepps um tölu 

hreppsnefndarmanna í hvorum hinna tveggja fyrirhuguðu hreppa. 

Útaf þessu skal hjermeð samkvæmt 23. og 2. gr. í tilskipun 4. maí 1872 

um sveitarstjórn á Íslandi skipað svo fyrir sem hjer segir: 

Í. Breiðdalshreppi í Suðurmúlasýslu skal skipt í tvö sveitarfjelög, þannig 

að annar hreppurinn nái yfir Breiðdal að Merkikambi í Hvalneskriðum og haldi 

nafninu Breiðdalshreppur, en hinn hreppurinn nái frá áðurnefndum Merkikambi 

kringum Stöðvarfjörð að svonefndu Merkigili fyrir austan Bæjarstaði og nefnist 

Stöðvarhreppur. 
5 

    

Öllum eignum, skuldum og sveitarbyngslum hins núverandi Breiðdals 

hrepps, þeim er verða þegar skiptingin fer fram, skal skipt þannig milli hinna. 
nýju hreppa, að í hlut Breiðdalshrepps komi *%/4 hlutar, en í hlut Stöðvarhrepps
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i/, hluti, og eptir sama hlutfalli skal skipta sveitarþyngslum þeim, er síðar kunna 126 

til að koma og eiga rót sína í fjelagsskap þeim, sem hingað til hefir átt sjer stað 21. desbr. 

milli hinna nyju hreppa. 
3. Aðskilnaður hreppanna skal fram fara þegar er hreppsnefndirnar hafa 

verið kosnar í hvorum hinna nyju hreppa og skulu vera 5 hreppsnefndarmenn í 

Breiðdalshreppi og 3 í Stöðvarhreppi, en þær skulu síðan framkvæma skipting- 

una á eignum, skuldum og sveitarþyngslum, en verði ágreiningur útaf skipting- 

unni, skal úr honum skorið af sýslunefnd, sem einnig skal kveða á um fjallskil 

og afrjetti. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið yður til leiðbeiningar, frekari 

aðgjörða og Þirtingar, að því viðbættu, að með framangreindri fyrirskipan er 

engin breyting gjörð á hinum forna Breiðdalshreppi sem dómþinghá nje mann- 

talsþinghá. 

Samþykkt 127 
18. desbr. 

um breyting á fiskiveiðasamþykkt fyrir Vestmannaeyjasvslu. 

Sýslunefndin í Vestmannaevjasýslu hefir samkvæmt lögum 14. des. 1877 

um ymisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum, og lögum 4. des. 1886 

og 20. des. 1901 um breyting á fyrnefndum lögum, gjört og hjeraðsfundur fallizt 

á eptirfylgjandi 

samþykkt 

um breyting á samþykkt 29. april 1961, um ýmisleg atriði, er snerta 
  

fiskiveiðar á opnum skipum í Vestmannaeyjasýslu. 

Í. gr. orðist þannig: 

Í febrúarmánuði skal eigi róið til fiskjar frá náttmálum til kl. 5. f. hád., 

frá 1.—-20. marzmánaðar, að báðum þessum dögum meðtöldum, eigi fyr en kl. 4 

f. hád., frá 20. marzmánaðar til 20. aprílmánaðar, að þeim degi meðtöldum, eigi 

fyr en kl. 2 f. hád. og frá 20. aprilmánaðar til vetrarvertiðarloka ekki fyr en 

kl. 1 f. hád. 

Samþykkt þessi er hjermeð staðfest til að öðlast gildi 1. febrúar 1906, og 

kunngjörð til eptirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 18. desember 1905. 

H. Hafstein. 

Jón Hermannsson,
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Fe rða- 

eufuskipanna milli Kanpmannahafnar, 

  

  

Frá Kaupmanna- 
  

1. | 2. | 3 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11. | 19. 13. | 14. 

Hólar Laura Vesta | Ceres | Skálh. Laura | Hólar | | | 

  

Laura | Ceres {| Hólar | Vesta í Laura Ceres 
  ' i ; i 

Frá Khöfn 

| 
| | 
| 

   

  

13 jan | 2 febr 16 febr, 2 marz| 3 marz/13 mars 27 mar) 6 apr; 8 apr 24 apr. 1 mai [29 mai! 1 júní -Leith . . 7" | 6 — 20 6 7 — 17 .. 10 — 12 — 28 — | 5 — (19 mail 2 júni) 5 — 
- Trangisv. f. .1. .1. 1... . . ls sl. sf. UN AN |. 
Þórshöfn ld. . 80 ST — „| 17 — 
-Klaksvik .f. .| | | Í maí | 17 
- Berufirdi |. . | — 2 — | | | |. 
- Fåskruds |. 2 — | | 18 
-Eskifirði .fþ . . 10 — 3 - | | EN (9 — 
-Norðfirði .þ . . (10 3 | | | (9 
-Seyðisfirði.| . . 112 
- Vopnafirði. 

    

    

  

- Húsavík. | - . | | 
- Eyjafirdi FA | | 17 | | 
- Siglufirdi . | | . | | 
- Sauðárkrók 7 
- Skagastr. - | - 
- Blönduós | 8 - | 
-Hvammst. . - | 
- Bordeyri . 

|. 19 UN AÐ A .] 
jarfirði| . . „20 04 0. …… BEEN A 

- Isafirdi . . 1. .1.0. 121 — HR . . 0 
-Önundart..þ . . FR A 3 1. . . BE UN „1 | 
„Dýrafirði .f. .1. . 0. . 22 | FR . | 
- Årnarfirdi.f . 1. .) . . . - BN . | 9 — | 
- Patrekst. 
- Flatey FANN A . . AN ål. n 10 
- Stykkish. 4 | …… | . 10 — 
Ólafsvík. þor HA BN NN SD A I EN A 
í Reykjavík . 24 jan „15 febr/26 febr 23 marz 13 marz 22 mars 5 apr 15 apr [17 apr 12 mai1l mai 24 maí T júní 13 júní 
  

Til Vesturl. | | | 
Frá Rvík. „BBTjan . 1. . …… . 26 marz 

- Olafsvik. . 27 
- Stykkish. 
- Flatey . 
- Patrekst. . 128 
- Årnarfirdi . 

2Oapr| . . 14 mai] 2 10 júni) 
| 15 - 

15 

21 116 — | 

  

   st
ra
nd
fe
rð
aá
æt
l.
 

     
  

- Dýrafirði . (28 - 9 16 — | |. 
- Önundarf. . 29 - … BR . (29 2 21 — (17 11 2 
á Ísafirði. LJB0jan |. 0... B0marz) 22 apr 18 maí) 19 júni Í 

Aðeins fyrir póst og farþega. 

Athugas. 1. Fjelagið áskilur sjer að mega skipta um skip. 

  

Athugas. 2. Burtfarartími frá Kaupmannahöfn 04 Reykjavik er fast ákveðinn, og fara skipin frá 
Reykjavík kl 6 síðdegis. Að því er millistöðv- 

  

Kaupmannahöfn kl. 9 árdegis, en 

arnar snertir, er sá tími tiltekinn, er skipin mega fara í fyrsta lagi, en farþegar mega 

  

vera við því búnir, að það kunni að verða síðar. Viðstaðan á millistöðvanum er höfð 
sem allra stytzt, verði þangað annars komizt fyrir veðurs sakir eða íss
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håfn til islands. 

  

16. 17. 18. 19, | 20. 21, 29, 285, | 24, 23. | 26. | 27, 98, 29, 
Vesta | Ceres | Laura | Skálh.i Hólar | Vesta | Ceres | Laura Vesta Ceres | Skálh. Hólar Laura Vesta Laura | | | | | | 

50. 

Vesta 
  

10 jún 
4 — 
16 
16 — 
17 - 
Is — 
18 — 
19 — 

29 jun 

Athugas. : 

115 juni'10 ali 120 mi]. , 
(19 — [14 

  

ar sr 
1/25 juni 

(28 júní 
28 — 

29 — 

99 — 

90 ze 

30 juni 

#16 — 

| 9 septi1d sept 15 sept 18 sept(28 sept;16 okt (16 nó 27 júlí 128 júlí 14 ág pt 
31 — | 1 åg (18 (15 — 118 — (19 22 2 okt (20 20 — | 124 24 júlí 

    
Í « - | | 3 — | | ta. . Fo9 — | | | | | | 
| | | | | 

| | (16 - | 
| — | 117 — (21 — | 
| . (17 | 
| 18 (22 — | | 

| 
i 

i I 

| — — | 
| | | 
{ — | | 

24 - 
| — | | 
i | DT, | 
i ! i - 

i | | 

| | IR — . 2 | 

| gq 26 2 ni 

| | 9 |. 2 
| 26 3 
| me 5 

10 . 

…… 10 - 27 D 
| | 97 — 

  

20 júlí {29 júlí 29 júli 12 ág 94 ág B ág 91 sept 30 sept 25 sept 28 sept 9 okt| 7 nóv 27 nóv | 
i I 

ls okt. . 11 deg 

   
oe 2 15 — …… 4 

Fw D 16 okt . . 3 des Sj
á 

st
ra
nd
fe
rð
aá
æt
l.
 

   
iv esfmannaeyjum er komið við í hverri ferð sunnan um land, út og utan, ei 
kringumstæður leyfa. Eptir komu skipanna (frá Kaupmannahöfn) til Reykjavíkur, verður 
auk þess farið til Hafnarfjarðar, ef skipið hefir nægan flutning þangað. Í sömu 
ferðum og með sömu skilyrðum fer skipið til Akraness, ef krincumstæður leyfa og 
næg ástæða þykir. 

Þaðan beint til Reykjavíkur, kemur þangað 7. ágúst og fer þaðan aptur 10. ágúst 
sunnan mm land til Fáskrúðstjarðar 

30 nóv 

d des 

12 des
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Frá Islandi 
  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

     

2. 4. i. (6 1 OR 9 | 11. | 19. 13. | 14. 
Laura Ceres | Hólar Vesta | Laura | Ceres | Skálh.) Hólar | Laura | | Ceres | Skálh. Laura | Hólar 

| | | | | | | | 
Frá Vesturl. | ' | | | | i | | | 

-Isafirði „ .} 1febr | 181 marz ia. |24 apr | 19 mai! . |14 júni 
„Dýrafirði „01 — . 24 1. 0.) . (14 -— 
- Arnarfirdi 2 — 31 — -d — . 19 —— 1, . 14 — 
Patrekst. | | 

- Flatey . | 25 — | 15 — | 
- Stykkish I — | - 126 -- | FR 15 — | 

í Reykjavík . þ 6 febr 2 api 28 apr | 20 mai 17 juni 
” ” " 

frå Kvik . .f 9 febr 18 febr, 3 marz 25 marz 18marz, 4 apr (11 mai;14 mai 30 apr 16 mai 24 mai/29 júní 19 júní l júlí 

- Flatey i {= | | . . . | 

- Patrekst.. | | | | 17 — | |. | | 

Arnarfirði. | | | | | |. 
- Dýrafirði | | | | 1 
- Gnundari. | | | be sf. = | me | 
- Isafirdi | | | |. . 118 — | | . | 

- Reykjart. | | | | ! | 

- Steingrimsf. | j | 
- Bordeyri . | . | | | 
- Blönduósi | |= í | 

- Skagastr. SN … (13 — |. . þa …… 

- Sauðárkróki fr als 0 I sf . | 
- Siglufirdi | 9 — í | | 
Eyjafirdi | [PL — | | 

- Husavik | | | [2] — | | | 
- Vopnat. | ! | |. | 
- Neydi 21 — | | (22 — 

- Norðfirði 21 | | |22 — 
- Eskifirði. 29 | | 192 
- Fåskrudst. . | | | | 
- Berufirði. | | 
- Klakksvík . | | . 
- Þórshöfn "28 — | | (24 — | 
Trangisv. … . FR | | . be fe sf ef A 

í Leith. 15 — — 30 — (38 — | ið — 16mai (19 — | 5 — (26 — | 1 juni! i júlí 26 — }20 júli 
frá do. 2. .þ6 — — 31 — {24 — {10 — RO — | 6 — (27 — | 2 — | 4 — 2 — | 
- Christianss. RN AÐ AA | BN 4] |. . | ANN A A ns | …… 
i Khofn {20 febr, 1 marz 18 marz 4 apr (28 marz 14 apr | 24 mai:10 maiB1 mai, 6 júní 8 júli 1 júli)   
  

Áthugas. 4. 

R 

Athugas. 5. Fyr 

farþegum hleypt á 

með skipinu til annarar 

Með skipunum, sem fara norður um land, verður því að eins tekið við flutningi til 

  

  
irmuni ÍS e x 

hafnar, meiga þeir það 

ykjavíkur, ef rúmið verður eigi fyllt flutningi til annara hafna á lslandi. 

ja veðrátta skipunum að komast inn á hina tilteknu viðkomustaði, verður 

land á næstu höfn, sem komizt verður inn á; vilji þeir heldur verða 

Fargjaldi verður engum skilað aptur,



til Kaupmannahafnar. 

15.   16. 

Ceres | Laura | Skálh.| Hólar 

19. 20. 

  Vesta | Ceres | Laura| Vesta Ceres | 

22. 28. | 24. | 25. 

Skålh   

  

Laura | Vesta | Laura Vesta 
  

  

  

  
    

  

    

  

| | | | | | | i 

| 2 júli | | | (18 okt 4 des.) 
(2 — | | 18 — | 4] 

2 | | 19 — 5—)|. 

3 — | 120 . | 

3 - | 20 — 6 — | 
5 juli | 22 okt 8 des.} 

i i | | | | 

2 juli; 9 júli 25 juli 29 ág 30 ág (14 åg 2 25 sept:11 okt! 3 nóv) 1 nóv 25 okt 10 nóvit des 17 des 
3 — | | | . lå — | | lee 
8 — | | | | . | 
t— | | | 16 — | | 

| | |. | 16 — | | 
| | AN |. | | 

Im | | |. |. | | 
5 — | . | | | 17 — | 

| | [17 — | | | | 

| | | 17 — | 
| | | . 18 — 

5 — | | (18 — | 

. | | | (19 - | | | 
6 — | | | … . 119 — | | 

. | | | 1. , 119 — | | | 
T— | | | | (20 — | | | 

. | | | [PO — | | 

T— | 121 - 
8 | (22 2) 
8 - | 199 
9 — | | | 29 - 
9 — | | | 28 — | 

|. | | 28 — | | 
(12 | | | log 112 — | | | 199 

. „1 e I. Jf. BN + . . i Doe . . . { 

13 — {14 — |80 — {| 8 sept! 4 sept(27 — | 30 — 15 — (16 — |24 
14 — |15 — (31 — | 3 — | 4 — (27 — | |. . 31 — 16 — [17 — 126 — 
I ll — | 9 — BN KO 1. 

17 júli(18 juli; 4 åg | 7 sept| S septjöl åg 5 sept 18 sept 5 okt, 5 nåv 12 nóv 10 nóv, £ nóv 20 nóv 21 des30 des 

  

þegar slíkt kemur fyrir, 

Þegar þannig 

hvort þeir skipa honum 

skipinu. 

og fæðispeninga verða farþegar að greiða, meðan þeir eru með 

tekst til, verður farið eins með flutning, og ráða skipstjórar 

á land á næstu höfn, sem komist verður inn á, eða hafa hann 

með sjer lengra í því skyni, að skila honum í bakaleiðinni.
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129 A: „til , „f- 106 Í Áætlun um strand- 

19 
Vestur um 

Tala aðal-ferðaáætlunarinnar: 7 12 18 25 

Frá Kanpmannnahöfn ........ 27 marz menneske 20 juli 15 sept 
= Leith sssssesesrrsseees sen Å nercerrsr 19 maí 24 — 19 — 
Í Reykjavík .................. 5 april 24 — 29 — 24 — 

Frá Reykjavík .................. 9 28 - 30 —- 28 
Akranesi... 22... ven nn Å re erreee 28 — 30 — on 
Hafnarfirði... … 9 30 —- se 
Búðum oo. se 9 30 — 
Sandi use serseereereerrnres 9 — 31 — 98 

Ólafsvík susvserrersere vs rr00 10 — | 29 - | 3 28 — 
Grundarfirði lþ senere | 29 31 veste 

Stykkishólmi ......... 2. 10 | 29 | 31 — 29 | 
— Hvammsfirði ......0000.0000 90 — 1 ág. 

Skarðstöð ss Pe 30 1 — FR | 
Flatey 10 30 — | — 29 —— | 

Breiðavík | 81 - 2 - err | 
Patreksfirði .……..........…. ll 81 - 2 30 | 

— Tálknafirði IL mmm senere 102] eu | 
Bildudal (Arnarfirdi) 12 31 — | 2 30 —- | 
Dýrafirði 12 1 júní 3 30 — i 

— Haukadal 12 1 | 3 — es 

— Önundarfirði a 12 - Il 8 — 30 | 
Súgandafirði (Suðureyri) 1 | 3 — SERA | 

—… Bolungarvik … 2........... 13 — 1 - | 3 en | 
Ísafirði suse seerne l4 — 3 — | 5 — 2 okt. | 
Alptafirði sssssssesereresee 14 3 — ! då — er | 
Aðalvík lr sreresrer 3 5 2 — | 

- Höfn ..... … . 3 — ð ever 
— Norðurfirði.., . I5 — rn o 2 — 

Reykjarfirði... 15 — 3 nerveesse ð —- 
—- Steingrímsfirði ............ 16 — 1 6 -— i 

Bitrufirði 16 1 neereesee 6 - FARA 

Borðeyri... vener 18 — 5 To 5 
— Hvammstanga . [8 Do —— 7 b 

Bløénduds 2. 19 5 — T — 6 — 
Skagaströnd 19 — 6 -- T 6 | 

Kalfshamarvik .. 6 8 eres | 
Sauðárkrók 20 — 6 — 8 -— — 

— Kolkuds 20 6 8 — T 

—- Hofsós 20 TO — 8 — 7 —— 

—  Haganesvik 20 —- 1 — | 9 AR 
— Siglufirði 21 | 7 | 9 — 8 — 

—… Olafsfirdi DOT | 9 … 
— Dalvík... 1 8 | 9 - Sa 

Hrísey... 0. 1 8 — mm NR 
— Hjalteyri 21 — I 8 10 8 — 
ÁA Akureyri 22 apríl 9 9 okt.   júní 10 ág. 
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land. 

  

Tala aðal-ferðaáætlunarinnar: 

  

  

Frá Aktireyrti.......00. sne. 
— Hjalteyri 
— Hrísey BANANA 
— Dálvík 2 
— Olafsfirdi 
-— Siglufirði .. .............. 
— Haganesvík 
— Hofsós .ussseme seeeeeeeesee 
— Koölktós Gu... vrree 
— Sauðárkróki 

— Kálfshamarsvík 
— Skagaströnd 

  

— Blönduós suse 22 menes 
— Hvammstanga -........... 
—- Borðeyti...... ss. 
—- Bitrufirði .….….[.1[1.1.1.(....…. … 
— Steingrímsfirði ..... 2... 
— Reykjarfirði BR 
—  Norðurfirði......... 22... 
— Höfn 
— Aðalvík 
— Álptafirði ........... 
— Ísafirði .G..sssssssssesssree 

— Bolungarvík ............... 
— Súgandafirði (Suðureyri) 
— Onundarfirði ............... 
-— Haukadal 1. 
— Dýrafirði …… 
— Bíldudal (Arnarfirði)...... 
— Tálknafirði .................. 
— Patreksfirði .............. 

Breiðavík  ...ssssseseereree 
— Flatey. 
—  Skarðstöð 
— Hvammsfirði 

  

— Stykkishólmi 
— Grundarfirði 
— Olafsvik 

— Sandi... . 2... 
—— Búðum RN et 
— Hafnarfirði .............. 

  

— Akranesi suse sees 
Í Reykjavík 000... 

Frá Reykjavík ................ . 
Í Leith sssssssseneeseeerereress 

Frá Kristjánssandi ........... 
I Kaupmannahöfn .........   ” 

« 

RO
 

BO
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ð — 

D — 

6 —- 

16 
16 -- 

16 
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15 okt. 
13 
13 - 

13 — 
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23 — 

24 

1905 

20 1 >



1905 

  

  

  

                      

  

  

260 

Austur 

Tala aðalferðaáætlunarinnar: 8 14 19 24 

Frá Kanpmannahöfn ........ 6 april | 1 júni | | 18 sept 
— Leith ........ 10 — BA juli | 22 —- 

Í Reykjavík 15 29 28 — 
Frá Reykjavík ........0...... .. 19 —- 3 ág. | 30 — 
— Hafnarfirdi 1... see ÅH senere 16 - 3 . 
— Keflavík...... en 19 — 16 -- 3 
— Grindavík AR FARA 16 - 3 — oe 
— *Stokkseyri 0 | seneerees 16 t — 30 — 

— Vestmannaeyjum ......... 19 — 17 — 4 1 okt. 
— Vik 20 17 4 mm | sen ere. 
— Hornafirði 21 IS — 5 — | 9 — 
— Djúpavogi ........0...... 21 18 dr | 3 - 
— Breiðdalsvík 21 — 18 6 —- | 3 — 
—- Stöðvarfirði AR 19 — 6 eee | 
— Fáskrúðsfirði ...... 22 — 19 — 6 — | 4 — 
— Reyðarfirði .. .............. 22 — 19 —- T 4 — 4 
— Eskifirði ...............0... 22 — 19 — T —- 4 - ! — 
— Norðfirði 22 — 19 T D — w 
— Mjóafirði 23 — 20 -- T 5 — = 
— Seyðisfirði ... ........... AR 25 2 - 9 --- 6 þó 
— Loðmundarfirði .......... … 21 (3 erereee E 
— Borgarfirði ...... ........... 25 21 — 9 6 — — 
— Unaós......... ve HARA 21 — (3 = 
— Vopnafirði ...... HAR 25 23 -— 10 1 — = 
— Bakkafirði ...... AR 25 — 22 — 10 T — — 
— GunnÓlfsvík ..sssseseseener Årene 22 10 ver vener 2 
— Þórshöfn ........ 26 — 23 — 11 8 — ' 
— Raufarhöfn 23 11 8 — 
— Kópaskeri .. -. 23 Il — 8 - 
— Fjallahöfn 2... 1... 23 ven vener Of  ssnsennse 
— Húsavík .........0..0........ 24 — 12 | 9 — 
— Flatey..... RANA . 24 12 
— Grímsey. if 24 12 | 
— Grenivík..... sen DÅ mm ueerrree | 
— Svalbarðseyri..... 240. HR 5 everreee | 

Á Akureyri er 27 apríl 25 juni 13 ág. | 

xx 

Aths. 1. Burtfarartimi skipanna frá Reykjavík o 

Þegar ekki verður komizt á Stokkseyri eða brim hindrar 

við í Þorlákshöfn ef ástæður leyfa. 

  
Frá Leith til Austurlandsins og 

stöðunum mega skipin eigi fara fyrir 

3 þaðan til Reykjavíkur. 

v 

y 
I inn 

  

samband við skipið, kemur það 

Akureyri er kl. 9 árd. Frá hinum viðkomu- 

ákveðna tíma, en farþegar mega bú- 

ast við að burtför þeirra tefjist; þó ber fjelagið enga ábyrgð á slíkum töfum. Á þess- 

um viðkomustöðum verður viðstaðan svo stutt sem unt er, geti skipin á annað borð 

komið þar við veðurs vegna, og skal það tekið fram, að til þess að þau geti komið
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Tala aða-lferðaáætlunarinnar: 8 14 19 | 26 24 

Frá Aknreyti 2... BARNA | mai 2 juli 19 åg. | 15 okt. | … 
— Svalbarðseyri... . I 2 19 IÐ sneeeesee 

— Grenivík  ...... ve 2 19 = þr … 
— Grímsey sl 242 … ven urne 2 - 19 | seere 

— Flatey ses AR AREA 2 - 19 — … þor 

— Húsavík ....00.. . 1 — | 3 20 16 þa 

— Fjallahöfn ...... | 3 serene ÅD usererere | emenensnee 

— Kópaskeri 2... 2... 2 - 3 - 20 — 16 — 

— Raufarhöfn 2... 2 0 — 3 — (20 17 - 

„— Þórshöfn... 2 - 1 20 — 17 — 

— Gunnålfsvik 2. 0 FO seere 1 DO ener  Å serrrer . 

— Bakkafirði ......... AR … 4 - 21 18 — ever 

Vopnafirði 2... 3 — 4 — | 21 — 18 — 4 okt 

Unadsi 0... menuerne vre | 5 | 21 — 

—- Borgarfirði ...........0.2.... 3 -— 5 21 — 19 — . 

— Lodmundarfirdi … ….… . Fo. … 5 — 21 — Do eeeerenee ÅD verserree 

— Seyðisfirði ...... FANN 4 — 6 — 23 — | 20 — 5 — 

Mjóafirði 4 6 — 23 mm ener ÅD enerere … 

— Norðfirði 4 6 | 23 — 20 — 5 — 

— Eskifirði 2. me 5 — 6 | 23 — 21 — | 6 — 
— Reyðarfirði 0. 2... DD — 7 — 24 þor 

— Fáskrúðsfirði 0... D — 7 24 — | 6 — 

— Stöðvarfirði a Po eres T — DL seere | ereer ne 

— Breiðdalsvík ....... HR 6 — S —- 024 mm AR NR 

— Djúpavogi ....., NR 6 — sm | 2 29 | seere 
— Hornafirði ... .. 7 - 9 — - — eyeerees bo sueesess 

— Vik senveeesererverssesserne 5 —- 9 — BR mm mee eeee 

-—… Vestmannaeyjum .…...... S — 10 — - 23 — | 7 — 

— XStokkseyri ... | 10 — - | | veer 

— Grindavík a sereeres S 10 0 seere þor nesrserse 

— Keflavik ussseseessesereseee seer | 1 — 27 — 23 — ever 

— Hafnarfirði... PÅ serernre Il — 27 — 24 — | 

Í Reykjavík ...000.. … 10 — 12 (28 — | 25 — | 

Frå Reykjavik 2000... … 14 — 15 — L sept. 1 nov. | serverer. 

Í Leith see seeseresserrsreee 19 — 20 júlí 6 — merne | 

Frá Kristjånssundi 2... een ser | serene se | uvereree 9 — | 

Í Kaupmannahöfn... .. 24 maí 0 … | 10 sept. | 10 nov. 
  

við á slíkum stöðum eins og t. a. m. Unaósi, Hornafirði, Vík, Stokkseyri, Sandi, 

Breiðuvík, Grímsey og Fjallhöfn, þarf að vera gott veður. 

Aths. 2. Komi þær hindranir fyrir, að skipunum sje eigi unt að fylgja áætlun, verða farþegar 

fluttir á land í næstu höfn, sem aðgengileg er. Þó geta þeir fengið að vera með 

skipinu til annarar hafnar, ef þeir vilja svo heldur. Fargjald endurborgar fjelagið 

engum, þótt svo vilji til. Eins verður farið með flutning við lík tækifæri, og hafa 

  

skipstjórar rjett til að ákveða, hvort honum skuli skipað upp á næstu höfn eða hald- 

gi skilað fyr en á leið þess til baka, ef það þá er hægt. 5 

ER Burtfarartími skipanna frá Reykjavik til útlanda er kl. 6 siðdegis. 

ið á skipinu og ei
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Firmnatilkynningar. 

> Samkvæmt lågum 15. nøvbr. 1905 um verzlanaskrår, firmu- og prókúru- 

umboð, hafa eptirgreind finmu og breytingar å firmum verið tilkynnt til innfærslu 

á verzlanarskrár landsins. 

1. 

Ð. 

T. Reykjavík. 

Firmað <Hlutafjelagið Revkjavík< gefur út vikublaðið >Reykjavíkc. Heimili 

fjelagsins er Reykjavík. Fjelagslögin samþykkt 2. janúar 1903. Stjórn fjelags- 

ins eru kaupmennirnir D. Thomsen, Ben. S. Þórarinsson og Thor Jensen og 

varamaður Jes Zimsen. Stjórnin ein hefur heimild til að skuldbinda fjelagið 

og tita firmað. Höfuðstóll hlutafjárins er 2450 kr. og skiptist í 118 hluti, 

hvern 25 kr., er hljóða upp á nafn og eru allir greiddir. Birtingar til fjelags- 

manna þarf ekki að setja í opinbert blað. 

Þorvarður Þorvarðarson, Friðfinnur Guðjónsson og Þórður Sigurðsson prentarar, 

allir til heimilis í Reykjavík, tilkynna, að Llutafjolagið >Gatenberg< reki prentiðn 

og taki að sjer öll prentsmiðjustörf. Samþykktirnar eru dagsettar 12. ág. 1904. 

Í stjórn fjelagsins eru: Þorvarður Þorvarðarson, Friðfinnur Guðjónsson og 

Þórður Sigurðsson. Aðeins undirskript þeirra allra í sameiningu er gild. 

Höfuðstóllinn er 6000 kr.2 má auka hann upp i 10,000 kr. Hann skiptist í 

hluti, að upphæð 300 kr. 20 hlutir eru greiddir. Hlutirnir hljóða upp á 

handhafa. Birtingar til fjelagsmanna þarf eigi að setja í opinber blöð. 

Emanuel Frederik Saust og Georg Christian Jeppesen í Reykjavík tilkynna, 

að þeir reki þar í fjelagi bakaraiðn undir firmanafninu: >E. F. Saust € G. 

Chr. Jeppesen með jafnri Hlutdeild í ágóða og skaða, og hafa þeir einn fyrir 

báða og báðir fyrir einn ábyrgð á öllum skuldbindingum firmans. Samþykkt 

firmans er dagsett 30. janúar 1905. Þeir geta ritað hvor fyrir sig firmað með 

fullri ábyrgð þannig: E. F. Saust á G. Chr. Jeppesen. 

Frú Þórunn Jónassen, frú Katrín Magnússon og frú María Ámundason, allar 

til heimilis í Reykjavík, tilkynna, að kvennfjelag það, er nefnist >Thorvaldsens- 

fjelagið<, reki þar verzlun undir firmanu >Bazar Thorvaldsensfjelagsins<. Lög 

fjelagsins eru dagsett 17. marz 1901. Í stjórn eru: frú Þórunn Jónassen, frú 

Katrín Magnússon og frú María Ámundason. Stjórnarmeðlimir rita firmað í 

sameiningu eða hver í sínu lagi. Sjóður fjelagsins var við árslok 1904 kr. 

4813,99. Hver fjelagskona greiðir 2 kr. árstillag í fjelagssjóð. Fjelagskonur 

hafa enga ábyrgð á skuldum fjelagsins. Birtingar til fjelagskvenna þarf eigi 

að setja í opinber blöð. 

Eðvald Friðriksson Möller rekur sápugjörð og annan kemiskan verksmiðju- 

iðnað í Reykjavík með firmanafninu: >Sápuverkið í Reykjavíke. Undirskript: 

Eðvald F. Möller,
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Hlutafjelagid »Steinar« i Revkjavik rekur på atvinnu að steypa steina úr 

sandi og cementi til húsagjörðar. Hlutafjeð er 8000 kr., er skiptist í 40 hluti 

að upphæð 200 kr. hver, sem hljóða uppá handhafa. Hlutafjeð er að fullu 

greitt. Stjórn fjelagsins má auka hlutafjeð upp í 12,000 kr. Fjelaginu 

stjórnar þrigga manna nefnd p. t. Jón Þorláksson ingeniör, Eggert Briem 

skrifstofustjóri og Magnús Blöndahl snikkari, Halldór Jónsson gjaldkeri vara- 

maður. Auglýsingar til fjelagsmanna skal birta í blaði því, er flytur stjórn- 

valdaauglýsingar. Lög fjelagsins voru samþykkt á stofnfundi 27. jan. 1905. 

Heimild til að rita firmað hefir aðeins stjórnin í heild sinni. 

Eðvarð Ásmundsson (frá Ísafirði rekur gosdrykkagjörð hjer í Reykjavik 

undir firmanafninu »Gosdrykkjaverksmidjan Geysir« i Reykjavik. Eigandi 

og prokuruhafi geta hvor um sig ritad firmad. 

Prókúruhafi er: Casper Hertervig i Reykjavik. 

Grunhild Thorsteinsson og Helga Thorsteinsson reka í fjelagi ljósmyndaiðn og 

verzlun með ýmislegt að þeirri iðn lútandi í Reykjavík undir firmanafninu 

»Gunhild Thorsteinsson £ Co.c Firmanafnið rita þær hvor fyrir sig með 

fullu gildi og fullri ábyrgð. Undirskript: Gunhild Thorsteinsson & Co. 

Firmað H. ÞP. Duus tilkynnir, að verzlunarstjórarnir A. E. Ólafsson og H. P. 

Petersen hvorum fyrir sig sje veitt heimild til sem prókúruhöfum að rita 

nafn firmans. 

Jón Halldórsson, Jón Ólafsson og Sigurjón Ólafsson snikkarar í Reykjavík, 

tilkynna, að þeir hafi stofnað með sjer fjelag til þess, undir firmanu >Sigurjón 

Ólafsson & Co.« ad reka snikkaraiðn - sjerstaklega húsgagnasmiíði með 

útsölu á þvi, er að iðn þessari lýtur. Fjelagsmenn eru Jón Halldórsson, Jón 

Ólafsson og Sigurjón Ólafsson, allir með ótakmarkaðri ábyrgð. Aðeins 

undirskript allra fjelagsmanna í sameiningu er gild. Undirskriptin er: 

Sigurjón Ólafsson & Co. 

Jón Halldórsson. Jón Ólafsson. Sigurjón Ólafsson. 

Sápuverk það, sem cand. phil. Eðvald F. Möller hefir rekið að undanförnu 

hjer í Reykjavík, er frá 1. Júli 1905 orðið hlutafjelas. Hlutafjelagið >Sápu- 
verkið Reykjavík. Kemisk verksmiðja< starfar að sápugerð, feitibræðslu og 

tólgargerð, blek, litar, og lakkgerð, og hefir útsölu á hendi af samskonar 

útlendum iðnaði. Hlutafje er 6000 krónur í hlutum upp á 200 kr., er hljóða 
á nafn og geta gengið kaupum og sölum; af þeim er selt 700). 

Stjórn fjelagsins hefir á hendi: Formaður Gunnar Einarsson kaupmaður, 

varaformaður Lárus prestur Benediktsson, báðir í Reykjavík, og kaupmaður 

Ólafur Árnason á Stokkseyri. Verkstjóri er Eðvald F. Möller cand. phil,. 

reikningshaldari Einar Gunnarsson cand. phil., báðir í Reykjavík. Verkstjóri 

og reikningshaldari skrifa firmanafnið hvor um sig við daglegan rekstur, en 

til lántöku og þyðingarmeiri athafna skrifar formaður, eða í hans forföllum 

varaformaður ásamt reikningshaldara firmanafnið. 

Verzlunarfjelagið >Vörnin< í Reykjavík rekur viðarverglun. Að eins öll 

stjórnin titar firmað, þó ekki fyrir meiru en 40,000 kr, nema allir fjelags- 
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menn veiti samþykki sitt. Í stjórninni eru þrir fjelagsmenn þeir Eyvindur 

Árnason, Haraldur Möller og Ásmundur Gestsson. Fjelagsmenn eru þessir 

og með ótakmar kaðri ábyrgð: Kristján Teitsson, Árni Jósefsson, Guðmundur 

Gíslason, Eyjólfur Ófeigsson, Kristján Sigurðsson, Ólafur Jónsson, Guðmundur 

Hallsson, Jóhannes Jósefsson, Ermenrekur Jónsson, Þorbjörn Sveinbjarnarson, 

Guðmundur Brynjúlfsson, Tryggvi Árnason, Árni Sæmundsson, Sigurður 

Þórðarson, Einar Sveinsson, Helgi Helgason, Sólmundur Kristjánsson, Kristinn 

Jónsson, Guðni Oddsson, Þórður Narfason, Eyvindur Árnason, Daníel Þorsteins- 

son, Steingrímur Guðmundsson, Ásmundur Gestsson, Vilhjálmur Ingvarsson, 

H. L. Möller, Guðm. Pjetursson, Guðlaugur Torfason og Jón Björnsson, allir 

til heimilis í Reykjavík. 

Undirskriptin er: 

Verzlunarfjelagið > Vörnin. 
, 

Eyv. Årnason. Asmundur Gestsson. H. L. Möller. 

II. Árnessýsla. 

Verglunarfjelagið >Hekla< rekur verzlun á Eyrarbakka. Lög fjelagsins eru 

dagsett 15. okt. 1904. Stjórn þess er hjá aðalfundi hluthafanna og verzlunar- 

stjóra, sem hefir framkvæmdarvald og undirritar firmað. Hluthafar ábyrgjast 

einn fyrir alla og allir fyrir einn lánsfje allt að 60 þúsund krónum, en leggja 

ekki tillög í fjelagið. Heimild til að rita firmað hefir Kristján Jóhannesson. 

III. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

Stjórn hlutafjelagsins „Ólafsvíks Handel tilkynnir, að fjelagsstjóri Holger 

Adolph sje farinn frá. en herra Ólafur Jenjamínsson orðinn framkvæmdar- 

stjóri fjelagsins í hans stað, og að herra verzlunarstjóri Carl F. Proppé sje 

hættur að veita verzluninni Í Ólafsvík forstöðu en sú staða sje fengin í hend- 

herra Jóni A. Proppó. Jafnframt er herra verzlunarstjora Jóni A. Proppé 

veitt prókúruumboð. 

Stjórn hlutafjelagsins >N. Chr. Grams Handel< tilkynnir, að verkfræðingur Einar 

Adolph sje genginn úr stjórn fjelagsins og að stórkaupmaður Holger Adolph 

sje valinn í stjórnina í stað hans. 

Holger Adolph hefir slept stöðunni sem framkvæmdarstjóri fjelagsins, 

en Ólafur Benjamínsson hefir tekið við henni. 

Framkvæmdarstjóra Ólafi Benjamínssyni veitist prókúruumboð, og aðal- 

umboð stórkaupmanns Holger Adolphs er upphafið. 

Jafnframt  veitist verzlunarstjóra Jóni A. Egilsen í Stykkishólmi 

prókúruumboð. 

Ísafjarðarsýsla- og kaupstaður. 

Sigríður Maren Ásgeirsson og Ásgeir Guðmundur Ásgeirsson til heimilis í 

Kaupmannahöfn reka verzlun á Ísafirði ásamt útíbúi á Suðureyrarmölum í 

Súgandafirði með firmanu Á. Ásgeirsson.



ut
 

6. 

Samkvæmt samþykkt 15. mai 1903, rekur Aktieselskabet 'N. Chr. Grams 

Handel verzlun á Þingeyri með útbúi í Haukadal. Í stjórn eru: Carl Johan 

Adolph, Einar Adolph, Frantz Thestrup Adolph Frederik Griner og August 

Viggo Raaschau, allir i Kaupmannahåfn. Tveir úr stjórninni rita firmað 
sameiningu. Adalumbod hefir Holger Adolph i Spa Bór og prókúru- 

umboð F. R. Wendel á Þingeyri og Matthías Ólafsson í Haukadal. Höfuðstóllinn 

er 167,000 kr. í 1,000 kr. hlutabrjefum greiddum að fullu. ik ir til 

hluthafa birtist í >Nationaltidendec í Kaupmannahöfn. 
Samkvæmt samþykkt 30. maí 1898 rekur >Hlutafjelagið Ísseymslufjelag 

Dýrfirðinga< í Haukadal síldveiði síldar- og ísverzlun. Í stjórn eru Matthías 

Ólafsson, formaður, Elías Arnbjörnsson, báðir í Haukadal og F. R. Wendel á 

Þingeyri. 
Undirskript formanns er gild í venjulegum daglegum viðskiptum, en 

þegar um stærri viðskipti eða ráðstafanir er að ræða skal öll stjórnin rita 

undir. Höfuðstóll 4,025 kr, skipt í 161 hluti á hluthafa greiddir að fullu. 

Samkvæmt samþykkt 14. marz 1896, rekur „Sparisjóður Vesturísafjarðar- 

sýslue venjuleg sparisjóðsstörf á Þingeyri. Í stjórn eru: F. R. Wendel, for- 

maður, Jóhannes Ólafsson, gjaldkeri og A. Fjeldsteð, allir á Þingeyri. Heimild 

til undirskriptar hafa gjaldkeri, eða annar hinna forstjóranna ásamt einum 

ábyrgðarmanni. Ábyrgðarmenn skulu vera minnst 20 menn, búsettir í Vestur- 

ísafjarðarsýslu og stendur hver þeirra í ábyrgð fyrir 100 kr. 

Stjórn Aktieselskabet N. Chr. Grams Handel tilkynnir, að adalumbod Holgers 

Adolph sje upphafið, að Einar Adolph sje farinn úr stjórn þess, en í hans 

stað kominn Holger Adolph, að Holger Adolph ásamt En öðrum úr 

stjórninni skrifi firmað, að upphafið sje prókúruumboð F. R. Wendels, en þeir 

herrar fjelagsstjóri Ólafur Benjaminsson í Katana og verzlunarstjóri 

Carl F. Proppé á Þingeyri hafi prókúruumboð. 

Leonhard Tang og Harald Tang til heimilis í Saupmanna orn reka verzlun 

meðal annars á Ísafirði með firmanu Leonh. Tang € Sön. Prókúruumboð 

hefir Árni Riis í Kaupmannahöfn. 

Stjórn hluta fjelagsins > „Bökunarfjelag Ísfirðinga. tilkynnir, að það reki bak- 

araiðn á Ísafirði. Í stjórn eru Magnús Ólafsson, formaður, Steinn Ólafsson, 

sjaldkeri, og Sigurður Jónsson. Firmað ritar innan Ísafjarðarsýslu meiri 

hluti stjórnarinnar, en utansýslu hver stjórnandi fyrir sig. Möfuðstóll er 

10,000 kr. skipt í 400 hlutabrjef á 25 kr. hvert, er hljóða á nafn, en inn 

borgaðar eru 1400 kr. 

V. Strandasýsla. 

Richard Peter Riis rekur verzlun á Borðeyri og á lólmavík undir firmanu 

R. P. Riis. 

VI. Skagarfjarðarsýsla. 

Hlutafjelagið „Íshúsfjelagið á Sauðárkrók< rekur vanalegt starf íshúsa. Fje- 

lagið er stofnað 1899. Í stjórn fjelagsins ern: Chr Popp, Stephan Jónsson 
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og V. Claessen. Rjett til ad rita firmad hefir Chr. Popp. Stofnfje 3,326 kr. 

76 au., skipt jafnt i þrjá hluti, er hljóða á nafn og eru greiddir að fullu. 

Hlutafjelagið >Garðyrkjufjelag Seiluhrepps<c rekur jarðvrkjurækt í Seiluhreppi. 

Samþykktirnar eru gerðar 4. febr. 1904. Í stjórn fjelagsins eru Chr. Popp, 

Tobías Magnússon og Jóhann Sigurðsson. Rjett til að rita firmað hefur Chr. 

Popp. Stofnfje 4,000 kr., skipt í 20 hluti að upphæð 200 kr. hver, og hljóða 

þeir upp á nafn. Af hverjum hlut eru greiddar 125 kr. en 7ð kr. borgast 

innan ársloka 1905. Hluthöfum sendast sjerstakar tilkynningar. 

Nokkrir menn reka sparisjóð á Sauðárkrók undir firmanafninu „Sparisjóður 

Sauðárkróks< og bera þeir ábyrgð á skuldum sjóðsins þannig: Í með 300 kr., 

1 með 250 kr, 1 með 200 kr. og hinir með 100 kr. hver. Meðlimatalan er 

breytileg. Í stjórn sjóðsins eru Árni Björnsson prestur og Stephan verz- 

lunarstjóri Jónsson, og Tita þeir báðir í sameiningu firmað. Samþykktir eru 

frá 10. júni 1886 og endurskoðaðar frá 19. febr. 1901. 

Pjetur Sighvatsson og Steindór Jónsson reka verzlun á Sauðárkrók undir 

nafninu >Verzlunin Drangey. Báðir bera ótakmarkaða ábyrgð á skuldum 

fjelagsins, og hefir hvor fyrir sig rjett til að rita firmað. Fjelagið er stofn- 

að 12. nóv. 1904. 

VII. Eyjafjarðarsýsla og Akureyri. 

Jón Bergsson og (Guðmundur Jörundsson búandi í Hrísey reka þar í fjelagi 

verzlun og sjávarútveg undir finmanafninu: J. Bergsson á G. Jörundsson. 

Firmanafnið ritar hvor um sig með fullu gildi og fullri ábyrgð. 

(Gruðlaugur Sigursson og Valdimar Gunnlaugsson, búandi á Akureyri, reka 
þar í fjelagi verzlun, skósmíði og sjávarútveg undir firmanafninu Guðl. Sig- 

urðsson € V. Gunnlaugsson. Firmanafnið ritar hvor um sig með fullu gildi 

og fullri ábyrgð. 

Jón Guðmundsson og Sigurður Bjarnason, báðir til heimilis á Akureyri, reka 

þar í fjelagi verglun undir firmanafninu: >J. Guðmundsson á S. Bjarnason. 

Firmanafnið ritar hvor um sig með fuliu gildi og fullri ábyrgð. 

VIII. Norðurmúlasýsla og Seyðisfjarðarkaupstaður. 

Firmað reknetafjelagið >Beitusildin< er ábyrgðarlaust hlutafjelag, sem stundar 

reknetaveiðar með sjerstöku tilliti til þess að afla sildar til beitu. Í stjórn 

fielagsins eru Þorsteinn kaupmaður Jónsson, Árni hreppstjóri Steinsson og 

Óli útvegsbóndi Ólafsson, allir til heimilis á Bakkagerði í Borgarfirði, og þarf 

undirskript þeirra allra til þess að skuldbinda fjelagið. Hlutafjeð er 4000 

kr., skipt niður á 160 hlutabrjef á 25 kr., er hljóða uppá handhafa, og er 

það að fullu innborgað. Birtingar til fjelagsmanna sknlu settar í blað á 

Seyðisfirði. Heimili fjelagsins er Bakkagerði í Borgarfirði. Lög fjelagsins 

eru frá árinu 1904. Þorsteinn Jónsson hefir prókúruumboð. 

Kaupmennirnir Þórarinn Guðmundsson, Stefán Th. Jónsson, Sigurður Jónsson 
og pöntunarfjelagsstjóri Jón Stefánsson, allir til heimilis á Seyðisfirði, og
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verzlunarstjori Helgi Bjornsson å Bakkagerði i Borgarfirdi, reka verzlun á 130 

Borgarfirði með firmanafninu »Helgi Bjérnsson & Co.«, allir með fullri ábyrgð, 

og taka jafnan þátt í ágóða og skaða af fyrirtækinu. Fjórir hinir fyrstnefndu 

eru í stjórn þess, en Helgi Björnsson framkvæmdarstjóri á Borgarfirði og 

prokúruhafi. Undirskriptir tveggja úr stjórninni þarf til þess að skuldbinda 

fjelagið, sem hefir lögheimili og varnarþing á Seyðisfirði. — Lög fjelagsins 

eru dagsett 29. april 190. 

IX. Suðurmúlasýsla. 

1. Hlutafjelagið >Det islandske Hvalfangerselskab< rekur hvalveiðar frá Svína- 

skálastekk í Reyðarfirði og hagnyýtir sjer þar veiðina. Samþykktir eru gerðar 

29. nóvbr. 1896. Í stjórn fjelagsins eru: Adm. Direktör Ásgeir Guðmundur 

Ásgeirsson til heimilis í Gentotte. — Stjórnarráð: 1) Nathan Heine formaður, 
2) Emmerich Mathias Ludvig Möller. 5) Waldemar Holm. — Direktör eða 

formaður stjórnarráðsins rita firmað hver fyrir sig. Höfuðstóll er 280,000 kr. 
í hlutum uppá 4000 kr., er hljóða á nafn. 259/, innborgað *%/, 1896; afgang- 

ur, er stjórnin krefst þess. —- Birting í Statstidende í Köbenhavn. 

2. Hlutafjelagið: „Island, Hval-Industri Aktieselskab< hagnytir sjer hvalaafurðir 

af hvölum, sem þeir kaupa á Fögrueyri við Fáskrúðsfjörð. Samþykktir eru 

gjörðar */, 1903 og #6/, 1904. Stjórnandi: Heinrich Grehmann, sem ritar 

firmað. Prókúru hefir Þórarinn Erlendur Tulinius. Höfuðstóll er 100,000 

krónur í hlutum uppá 200 kr., er hljóða á handhafa, event. nafn; er hann 

allur innborgaður. Firmað er búsett í Köbenhavn og á Fögrueyri Birting 

i Berl. Tidende eða öðru dagblaði í Köbenhavn. 

Auglýsing 131 

frá skráritara vörumerkja í Reykjarík um skrásetningar þær, sem gjörðar hata 

verið árið 1905. 

Skrás. 1906 nr. 1. Tilkynnt 26. april 1905 kl. 545 sidd. af £. F. Dan, 

Þþakpappagerðarmanni í Nakskov í Danmörku, og skrásett 28. s. m. 
Lýsing á merkinu: Víkingur á hestbaki, sem með hægri hendinni stjórnar 

hestinum, en í hinni vinstri heldur á lúðri, er hann blæs í. Við hlið hans hangir 

kringlóttur skjöldur; eru á skildinum 18 deplar, sem skipt er í 3 þríhyrninga, 

en hverjum þríhyrningi í 3 raðir, og 3, 2 eða 1 depill í hverri röð 

Merkið er samkv. tilkvuningu, dags. 5. april 1901, skrásett í Kaupmanna- 

höfn 29. s. m
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131 Skrás. 1906 nr. 2. Tilkynnt 26. juli 1905 kl. 44, sidd. af Þorkeli Þorkels- 

syni Clementz vjelfræðing i Reykjavik, og skråsett 27. s. m. 

Lysing å merkinu: Elgshorn með fjórum kvíslum og stafimir E LG 

milli kvíslanna. 

Vörumerkið á aðeins að nota á reiðhjól og reiðhjólalimi, þarmeð talin 

reiðhjól með hreyfivjelum (bifhjól) og mótorvagnar (bifreiðar). 

Skrás. 1900 mr. 3. Tilkynnt 20. september 1905 kl. 11/, siðd. af Thor E, 
Tulinius stórkaupmanni í Kazpmannahöfn, og skrásett 28. s. m. 

Lýsing á merkinu: Innan í hring standa efst í hálfsveig orðin: ROYAL 

DAYLIGHT, þar fyrir neðan í lárjettri línu í miðjum hringnum orðið: PETRO- 

LEUM, og neðst í hringnum eru 3 sjöyddar stjörnur Í sveig. 

Merkið á eingöngu að nota á steinolíuilát. 

/ AN 

> 
ÆR 

— PETROLEUM 

    

Skrås. 1905 nr. 2 DT 

Skrás. 1905 nr. 3 

Skrifstofu vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 50. desember 1905. 

132 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld hins almenna kirkjusjóðs árið 1904. 

Tekjur: 
1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Lån kr. 41118 58 

b. Ogreiddir vextir. . . 2... 128 00 

flyt kr. 41246 58
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c. Á vöxtum í Landsbankanum 

d. Í peningum 

Innborgað kirknafje. 

Vextir: 

a. af skuldabrjefum til ";, ) 

b. af bankainnlögum 

c. dráttarvextir 

Endurborgun lána 

Til jafnaðar gegn gjaldlið 2. 

Utborgað af innieign kirkna. 

Lánað út. 

Ymislegur kostnaður 
o 

Til jafnaðar ge en tekjulið 4. 

Sjóður við árslok 1904: 

a. Lán 

b. Ogreiddir vextir. 

c. Á vöxtum! 

d. Í peningum 

Athugas. 

i Landsbanka 

í Íslandsbanka 

1904 
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Gjöld: 

flutt kr. 41246 58 

— 8382 10 

1609 10 

339 39 

— 2 00 

Fæ
 

kr. 45502 29 

16 00 

— 1040 92 

1406 57 

. — 1745 76 

kr. 

kr. 

51303 04 

6117 55 

1950 49 

4041 29 

8600 00 

72012 37 
  

3632 17 
8600 00 

27 37 
4041 29 

" 72012 37 

Að meðtöldum skuldabrjefum Glæsibæjarkirkju í Eyjafjarðar- 

prófastsdæmi, 400 kr., sbr. Stj.tíð. 1894, B, bls. 142, er eign sjóðsins við árslok 

1904 alls: 55711 kr. 54 a. 

Íslands biskupsdæmi, Reykjavík 28. nóvbr. 1905. 

Hallyr. Sveinsson, 

1905 

132
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Skýrs 

um innieien kirkna í hinum almenna kirkjusjóði við árslok 1904. 

a 

    

  

          
  

    

Tmnieign Í | Lagt í rekið úr | Hut- Innieign i 

kirkju- kirkju- kirkju- þfallslegur{  kirkju- 

KIRKJUR sjóðnum sjóðinn { sjóðnum | ágóði á { sjóðnum 

' ” við árslok Í á árinu { á árinu árinu við árslok 

1903. 1904. 1904. 1904. 1904. 

kr. a kr. ja. þ kr. a. þ kr. a. kr. |a. 

I. Norðurmálaprófastsdæmi : | 

1. Skeggjastadakirkja 295 76 >> > |» 8/35 23211 
2. Hofteigskirkja . 921 65 ” » |» 34/40 956/05 
3. Kirkjubæjarkirkja 40544 400 > |> 18/62 822106 
4. Hjaltastadarkirkja 539 03 „5. > |» 20/12 559115 

5. Åskirkja . . . 170,05 sl » |» 98173 7198/78 

6. Valpjofsst: iðarkirkj a. » |» F 204 » >» |» 5106 209106 
7. Eidakirkj SF | 3604 » »105 3165 

If. Suðurmálaprófastsdæmi : | | 
rr . . Fr lem 

8. Hólmakirkja 5 219945 20 „| S212| 2981/77 
9. Kolfreyjustaðarkirkja D2953 11202.581 660) > 3824f 1103155 

10. Stöðvarkirkja 5906} 30 > {> 237 102143 
11. Eydalakirkja S8D 44 200 > » |» 3606 1121/50 
12. Vallaneskirkja 414ÆT6S| 142 61 » |» f 1591534 4449/49 

III. Austurskaptafellsprøfastsdæmi: | 

13. Stafafellskirkja 7 13 654 > » |» 647 18011 
14. Sandfellskirkja "Bí 03 „> >» |» 190 52193 

IV. Rangårvallaprofastsdæmi: | 

15. Breiðabólsst: varkirkja 501644 11754 >» |» f 1136 32471162 
16. Oddakirkja 799504 136119 > |> 2 928160 

17. Vestmannaevjakirkja 108 25 "os | 1085 » |» » |» 

|. Árnesprófastsdæmi: | | 

18. Stóranúpskirkja 159} > > > |» » 126 185 
19. Hrunakirkja Q2RI62 | 3144 > 35 62 995(68 
20. Mosfellskirkja SAGJUÐJ 95 > 33:32 97457 
21. Þingvallakirkja 169117 109 |» 8,97 2718/14 
29. Gaulverjabæjarkirkja 155484{ 400 „ 5334| 1808/18 
23. Arnarbæliskirkja . 5153} 4150 > 332 96/35 
24. Strandarkirkja 1855/62] 150 > 69211 207283 

VT. Kjalarnesprofastsdæmi: | 

25. Staðarkirkja í Grindavík 1841 19 > > 6/88 191107 
26. Utskálakirkja . . 562} > > |> >|{ð0 1412 
27. Reynivallakirkja 17 43/45 200 |» 65/29 2008/74 
28. Brautarholtskirkja » |» 300, » |» > 131 300,31 

flyt. 21924 61 [577466] 76825 865119] 2579621
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Innieign í | Lagt i þ Tekið úrj Hlut- Inniei ign Í 

kirkju- kirkju- kirkju- {fallslegur| kirkju- 

sjóðnum sjóðinn { sjóðnum | ágóði á sjóðnum KIRKJUR. ve TS já I 
við árslok { á árinu | á árinu árinu við árslok 

1903. 1904. 1904. 1904, 1904. 

kr. ja. kr. |a. kr. |a. f kr. a. kr. |a. 
  

11577466 768?5I 8651/19 flutt . . . | 2192416 25796|?1 

VIT. Borgarfjarðarprófastsdæmi : 

29. Saurbæjarkirkja . . ..….. 188171 » |» „ls 004 195175 
30. Reykholtskirkja . . ..….. 47451) 1350/89 så» 2128 626168 

VIII. Mýraprófastsdæmi: 

31. Stafholtskirkja. 2... 1142/99 100 > » |» 42/81) 1285180 
32. Síðumúlakirkja a 534) » » |» » |» 19/93 553|93 
3. Álptaneskirkja. . 2... 1024/68) > |> {1024i > 19/57 20/25 

IX. Snæfellsnesprofastsdæmi: 

34. Helgafellskirkja 37102 > {> 37102 » |» » | » 

X. Dalaprófastsdæmi: 

35. Stóra-Vatnshornskirkja . 334199 » |» „> 12150 347149 
36. Snóksdalskirkja 230/81{| 100! » » |» 11/67 342148 

XI. Barðastrandarprófastsdæmi: 

37. Gufudalskirkjå. . . 1454119 52465 » |» 60/33) 2039/37 
38. Brjánslækjarkirkja . . . .. 451156 > > » |» 16/88 468|44 

XII. Vesturísafjarðarprófastsdæmi :     

      
  

   

39. Sandakirkja. . ....….. 71180f 700! » „ið 3828) 1450/08 
40. Holtskirkja . . ....….. 2180 63 150, » > | » 8219 2412182 

XIII. merturisafjardarprøfastedæmå ; | | 

41. U nadsdalskirkja FA BA 47/57 » |» » |» 1175 49112 
42. Stadarkirkja i Adalvik . 0. 17/75 > | 17175 »| » » |» 

XIV. Strandaprøfastsdæmi: | 

43. Stadarkirkja i Hrutafrdi . . . 39181 ” |» » |» 148 4129 
44. Prestsbakkakirkja . 2 . 461|54 » |» > Í > 17(22 478176 
45. Tröllatungukirkja . FR . 14351 | 200, > „Í> 6112 349163 
46. Stadarkirkja i Steingrímsfirði . 855|3" > {> » I» 31/95 8871/30 

XV. Húnavatnsprófastsdæmi : | 

47. Staðarbakkakirkja . . . .. 355554 60 » 4t95| 1296 360/56 
48. Melstaðarkirkja. . . 464/74 > |» |» 1741 í 
49. Tjarnarkirkja . . . 179/16 „> „|> 6/69 183! 

XVI, Skagafjardarprøfastsdæmi:             50. Rípurkirkja . 2. 1350,50 » |» 51 ól 1474/90 
51, Glaumbæjarkirkja . . . . .f 19 26: 34 186,97 5 2: 18: 24| 160 

flyt... 3651 214 2081) 94 41673 46   
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Innieign í | Lagt í | Tekið úr | Hlut- | Imnieign i 
kirkju- kirkju- | kirkju- |fallslegur| kirkju- 

KIRKJUR. sjóðnum) sjóðinn sjóðnum ágóði á sjóðnum 

við árslok { á árinu | á árinu árinu við árslok 

1903. 1904. 1904. 1904. 1904. 

kr. a. | kr. a. kr. Ja. |] kr. a. kr. a 
í | | 

flutt 3651214 5832 99 2081'94 | 1410|27 4167346 
52. Mælifellskirkja 174294 2211 ” |» 1118 20358 
55. Goddalakirkja . 129050 »|» {129050| 27/49 2749 
54. Barðskirkja . „1> | 250 > 35155 97247 

XVII. Eyjafjarðarprófastsdæmi : 

55. Saurbæjarkirkja 5492/75 „> "ið 20127 563/02 
56. Kaupangskirkja 280/19 »|» > |» 10/46 290'65 
57. Glæsibæjarkirkja . 69914| 75!» » |» 26123 800/97 
58. Upsakirkja 973) | 973) > 119 > {19 
59. Grímseyjarkirkja . 952'60 > > » |» 3557 988117 

| | 
XVIII Beder Pingeyjarpråfastsdæmt : | | 

60. Laufåskirkja 514 13 » 45) >» >» 19/20 533178 
. Hålskirkja 64908| 100! > » 0» 26112 1175/20 

62. Husavikurkirkja 559694f 87! » „ „| 211474 5895/41 

NIX. Norðurþingeyjarprófastsdæmi : | | | 
” I . c ! “ | >) 9 “. 

62. Skinnastaðarkirkja 321 13 » |» „0 33315 
64. Presthólakirkja 601 45 » |» >» 62390 
65. Asmundarstadakirkja 565 26 ”» |» Þið 586 36 
66. Svalbarðskirkja, 1006 19 » |» „5. 1045, 16 

Samtals „ .. | 5090304|611755|3 532 17 19931 55311 54 

Íslands biskupsdæmi, Reykjavík 28. nóvbr. 1905. 

Hallgr. Sveinsson. 

Reikningur 

vfir tekjur og gjöld Thorkillii barnaskólasjóðs árið 1904. 

1. Eptirstöðvar við árslok 1903: 
a. Bankavaxtabrjet 

b. Skuldabrjef. 

c. Í Landsbankanum 

d. Í peningum. 

Tekjur: 

kr. 18000 

48862 7 

» 

7 
836 66 

39 68 

— kr. 

fly t kr. 

67739 11 
67739 11
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1. 

2. 

3. 

flutt 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum frå !/, '03—!/, 704 ki 810 » 

b. Af skuldabrjefum . . . . . 0 0 2 2 re 1822 51 

c. Dagvextir. . 2... 16 15 
d. Vextir af bankainnlögum 71 06 

Endurborguð lán og afborganir 

Til jafnaðar færist gjaldliður 2. 

Gjöld: 

Styrkur veittur til uppfósturs og fræðslu börnum í hinu forna 
Kjalarnesþingi . 

Lánað út á árinu . 

Til jafnaðar færist tekjul. 3 

Eptirstöðvar við árslok 1904: 

a. Bankavaxtabrjef „2... kr. 

b. Skuldabrjef 

c. Í Landsbankanum . 

d. Í peningum . „ . 

18000 > 

47875 48 

2047 18 

BT 97 

I stjornarrådi Islands 27. jan. 1905. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

kr. 

kr. 

kr. 

1905 

67739 11 134 

2719 52 
1189 29 
200 00 

71847 92 

2480 00 

200 00 

1189 29 

  

" Jén Magnusson. 

. . 

Reikningur 

Prestaekknasjóðsins fyrir árið 1904. 

Tekjur: 

Eptirstöðvar við árslok 1908 (Stjtíð. 1905 B. bls. 20). kr. 

Tillög og gjafir. BN 

Arður af sálmabókar útgáfu, síðasta (5.) greiðsla af 6. prentun 

1899 — 

flyt kr. 

155 

21285 08 

244 21 

48 00 

24577 29
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Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum, 3740 kr., til31.desbr. 1904 kr. 125 

b. Af innstæðu í aðaldeild Söfnunarsjóðsins til öl. 

30 

desbr. 190: BNA 529 00 

c. Af innstæðu i sparisjóði Landsbankans til 31. 

desbr. 1904. HA SF — 2 86 
d. AF skuldabrjefum einstakra manna, kr. 7788, til 

11. júní 1908. 2 2 eee eee eee mem 311 52 

Gjöld: 

Úthlutað á Svnodus 1904. 

Eptirstöðvar við árslok 1904: 

a. Í bankavaxtabrjefum . kr. 3740 00 

b. Í aðaldeild Söfnunarsjóðs. . . .. „ . — 13250 00 

c. Í sparisjóði Landsbankans . 2... —- 82 31 

d. Veðskuldabrjef einstakra manna . 1288 00 

e. Ógreiddir vextir. . . oe se es mm 52 00 
f. I peningum hjå undirskrifuðum — 331 46 

kr. 2497 29 

966 68 

kr. 25543 97 

kr 800 00 

— 24743 97 

kr. 25543 97 

Reykjavik 24. juni 1905. 

Hallgr. Sveinsson. 

Reikningur 

yfir tekjur og 

Tekjur: 

Si frá fyrra ári: 

. Veðskuldabrjef . 

b Á vöxtum í Landsbankanum . 

c. Í sjóði hjá fjehirði 

11564 00 

3173 44 

235 38 

kr. 

Tillög goldin 

Styrkur úr 

Vextir tilfallnir 

Borguð lán 

landssjóði 1904 

1904. . . - 

gjöld hins íslenzka Þbiblíufjelags árið 1904. 

kr. 

16884 

14972 82 

49 00 

1000 00 

557 94 

305 00 

16



1. Til bibliupydingar: 

a. Til Haraldar Nielssonar re eee 

cand. Gislå Skulasonar 325 kr. + 440 kr. 

biskups Hallgrims Sveinssonar . . 

b. 

d. - 

e. - 

DO
 

Sy
 

rr 

lectors Þórh. Bjarnarsonar 

(rjöld: 

rektors Stgr. Thorsteinssonar 

Ymislæt 20. 
Til jafnaðar móti tekjulið 5 

Eptirstöðvar við reikningslok 1904: 

a. Veðskuldabrjet . 

b. ÁA vöxtum í Landsbankanum. 

c. T sjóði hjá fjehirði 

Reykjavík 24. 

Eiríkur Briem. 

neitt við hann að athuga. 

kr. » 

kr. 11 

- 1 

júní 1905. 

reykjavík 28. júní 1905. 

Jón Helgason. Jóhann Þorkelsson. 

Landsreikningurinn 
fyrir árið 1904 í Ágrip). 

Tekjur: 

400 

165 

200 

200 

200 

00 

0 

00 

00 

00 

- kr. 

kr. 
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3765 00 

24 90 

305 00 

12789 86 
  

16884 76 

Reikning þennan höfum við yfirfarið ásamt fylgiskjölum og ekki fundið 

          

Tekjur á Eptir- 
Greitt Eptir- 

  

  

Hinar einstöku tekjugreinir. reiknings- stöðvar 
árinu, frá {. á. samtals. stendur. 

kr. a. kr. a. kr. | a. kr. a. 
Fjárl. | | | 

2.gr. 1. Skattur á ábúð og afnotum | 
jarða og á lausafje: 
á. á ábúð og afno jarð: 3157953) . NR 
D. á a . Hot Í Ni 5 10) 300) > 4272007) 525426 

2. Husaskattur 10537 50 ] > 1030950| 228 
5. Tekjuskattur. 18254150 > DO (7354! > 881 > 
4. Aukatekjur 41133(63 18001 41215116 98/48 
5. Erfdafjårskattur. 3451/95 >» |» 3451/95 "> 
6. Vitagjald . 2... 11643/35 1164335 » 
í. Gjöld fyrir leyfisbrjef 53723190 » | » 372390 
8. utflutningsgjald af fiski, lýsi | | | 

m. m., åd frå dregnum 20), | | | | 

í innheimtulaun. 99679115 61117 9808206 3220 85 

fvt.     234078/51 1091 68   228499 9   1682'5
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216 

              
  

Tekjur á 

  

Eptir- 

  

  
    

    

Hinar einstöku tekjugreinir. á reiknings- | stöðvar Greitt Eptir- 
- árinu. frå f. å. samtals. stendur. 

kr. Ía kr. {a. kr. a. kr. a. 

Fjárl. | 
flutt. 23407831) 1091668 228499/991 4682'57 

2.gr. 9. Aðflutningsgjald af áfengum | | | 

drykkjum, að frádregnum | | 
20, i innheimtulaun. 143605(23 | 10591' » 143986/44 | 10209179 

10. Adflutningsgjald af tóbaki, | | 
að frádregnum 2 ?/, í inn- | | 
heimtulaun 1094081104 11019/374 11633417| 4093/30 

11. Adflutningsgjald af kaffi og | | 
sykri, að frádregnum 2 "/, | | 
i innheimtulaun 26893733; 15520834 276797/34| 7660/82 

12. Adflutningsgjald af tegrasi, | | 
súkkulaði og brjóstsy kri, | | 
að frådregnum 2 ?/, i inn- | | 

heimtulaun 9084/32 371124 9244/57 239147 
13. Leyfisbrjefagjöld og g árgjöld | | 

af verzlun og veiting áfengra ; | 
drykkja 19900) » 00! 20100) > » |» 

14. Tekjur af påstferdum 7191236 |» 71912136 » |» 
15. Ardur af verkum fanganna | | | 

í hegningarhúsinu í Reykja- | | | 
vik 119125 | 7119/25 » |» 

16. Ovissar tekjur 14660;14 14640/14 20) > 
3. gr. 1. Afgjald af jarðeignum land- 

sjóðs, að frádregnum um- | | 
boðslaunum, prestsmötu o. tl. 2167454| 1563(84 20159190] 3153/67 

2. Tekjur af kirkjum 74 99 | 74/99 » |» 
3. Tekjur af silfurbergsnåmum | | 

i Helgustaðafjalli {465 18 | 1465/18 > |» 
4. Andvirdi Klapparlodar . 16183 16183! » | » 

4.gr. 1. Leigur af innstædufje i | | | 
viðlagasjóði SA 4414728 S4LT|ST 43657)25 | 133790 
Borgað upp í lán á árinu ! | | 
1904 74194 kr. 68 a. | | | 

2. Leigur af láni landsjóðs | | 
til landsbankans o. fl. 12063 30 | » 1206330 » |» 

5.gr. 1. Það sem greitt er frá presta- | 
köllum. 1573 95 | 388837 4129/13 3333/58 

2. Endurborganir å i sky ndilán- | 
um til embættismanna 1268 64 1268/64 > |» 

3. Endurborganir á öðrum | 
fyrirframgreiðslum i 1889 18 ”» | 11889/18 » 

6. gr. Tillag úr ríkissjóði 0000 > |» 60000) > » |» 

1044645/101 45094|20 | 1053124 83 10 
18. gr. Tekjuhalli 103018; Ud     11561435 ðí  



Fjárl. 
2 er ð. gr. 

10. 

Útgjöld. 

Til hinnar æðstusstjórnar innanlands og fulltrúa stjórnar- 

innar á alþingi . 2 eee eee eee 

. Kostnaður við alþingi 

Yfirskoðun landsreikninganna. 

Til útgjalda við umboðsstjórnina, gjaldheimtur og reiknings- 

mál, svo og við dómgæzluna, lögreglustjórnina o. fl. 

A 

B. 

Umboðsstjórn gjaldheimtur og reikningsmál: 

1. Laun embættismanna SR 

2, Endurgjald fyrir skrifstofukostnað o. fl. 

3. Hin umboðslega endurskoðun. 

Dómgæzla og lögreglustjórn 

1. Laun: 

. Dómara og sýslumanna. 

>. Hreppstjóra . . . . a 

Rit je handa bæjarfógetanum - i Reykjavik DO
 

3. Til hegningarhussins i Reykjavik 

Kostnadur vid vidhald fangelsanna. 

e
t
 

Önnur útgjöld: 

Þóknun til tveggja málaflutnings- 

manna við yfirrjettinn . . . kr. 1600 

b. Laun sendiboðans við yfirrjettinn. 50 

c. Til eldividar i yfirrjettarstofuna . 10 65 

d. Til vidhalds å yfirrjettarstofunum 81 45 

e. Kostnadur við sakamál . . . . 3964 49 

f. Kostnaður við gjafsóknarmál . 466 50 

h. Útgjöld við sættamál …… . DT 

Ýmisleg útgjöld. 

1. Kostnaður við útgáfu á stjórnartiðindum og lands- 

hagsskyrslum FE 

2. Endurgjald fyrir burðareyrir undi r embættisbrjef 

3. Brunabótagjald og sótaragjald fyrir opinberar bygg- 

ingar . 

4, Til embættise ptirlitsferða 

5. Þóknun fyrir aðstoð við endurskoðun á á skipamæling- 

UN ed FA 

6. Til útgjalda við eptirlit úr landi með fiskiveiðum 

útlendinga. 

T. Tillag til veðdeildar landsbankans . 

kr. 1333 53 

914 15 

1150 > 

12258 33 

3456 20 

358 33 

68615 > 

1549 84 

1400 > 

4531 05 

286 24 

6230 09 

8300 71 

3234 14 

959 57 

254 23 

300 > 

98 50 

500 JO > 

126295 71 

1905 

137
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ll. er. Útgjöld við leknaskipunina: 

1. Laun lækna 

2. Styrkur til (Guðm. 

aðstoðarlækni á Akureyri 
5. Styrkur til Guðm. læknis 

aðstoðarlækni í Hafnarfirði. 

læknis Hannessonar til 

Björnssonar til 

4. Fyrir tvær læknisferðir til Öræfinga 

ð. á. Styrkur til augnlæknis Björn Olafs- 

sonar . . . . kr. 

b. Styrkur til sama til læ knisfe iða kri ing- 

um landid 

6. Styrkur til tannlæknis i Reykjavik . 

í. Útgjöld við holdsveikraspítalann. 

8. Útgjöld við bólusetningar 

9. Önnur útgjöld. 

a. Styrkur til sjúkrahúss á Akureyri - kr. 

b. - - Ísafirði 

ec. - - Seyðisfirði 

d. — - — - Patreksfirdi 

e. Til sama sjukrahuss 1904 

f. Til nåms yfirsetukvenna . 

g. Til verkfæra handa yfirsetukonun 

h. Kostnaður við sóttvarnir innanlands 

i. Kostnaður við varnir gegn því að 

næmir sjúkdómar berist til Ísland . — 

10. Til að reisa sóttvarnarhús á Akureyri og 

Til samgöngumála : 

A. Útgjöld við póststjórnina: 

1. Laun: 

a. Handa póstmeistaranum . . . . kr. 

Handa  póstafgreiðslumönnum 
utan Reykjavíkur 

. Manda 3 þóstafgreiðslumönnum 

Sí Reykjan . FR 

c. Handa brjefhirðingarmönnum . 

12. gr. 

2. Póstflutningar 
) 
D Til póstvagnferða frá Rey kjavík austur að Ægissíðu — 

flutt. 

að launa 

að launa 

2000 > 

141 

400 

100 > 

200 > 

2000 > 

4856 7? 

681 17 

3808 05 

190 60 

Ísafirði. 
11. Styrkur til sjúkraskýlis á Brekku í Fljótsdal 

5000 > 

9140 > 

5300 

6450 41 

flut. 

kr. 126295 71 

69530 > 

800 

800 

150 > 

2141 60 

— 1000 > 

— 30475 08 
1187 

21890 41 

47557 79 

600 > 

. 31382 29 08 
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flutt. 

A. 4. Önnur útgjöld 

ð. Til að útvega eldtrausta frmskápa handa póstaf- 

greiðslumönnum. . . 

6. Til aðgjörðar á pósthúskj jallar: anum. 

Til vegabóta: 

1. Til verkfræðings landsins: 

a. Laun. . . NR „kr. 3000 > 

. Ferðakostnaður FER 143 45 

2. Til verkfróðra aðstoðarmanna við hinar vandaminni 

samgöngubætur 

3. Til flutningabrauta: 

Á Fagradal. . . . ..... kr. 13915 64 

b. Í Borgarfirði 2... 11148 24 

Til viðhalds flutningabrauta . . . - 11873 60 

4. Til þjóðvega: 

a. I suðuramtinu . . . . . . . kr. 4098 65 

b. - Vesturamtinu. . 2. . . . . — 11522 14 

c. - Norduramtinu. . . . .. . —- 17112 25 

d. - Austuramtinu. . . . . . . — 11298 0? 

5. Til fjallvega NR BN 
6. Til að kaupa áhöld og verkfæri, viðhald þeirra o. fl. 

{. Til brúargerðar á Jökulsá 

8. Til brúargerðar á Sogið hjá Alviðru . 

9. Til brúargerðar á Lagarfljót og ferju á Steinsvaði 

10. Tillag til sýsluvega: 

a. Til sýsluvegarins frá Laxárdalsheiði að Höskulds- 

stöðum í Laxárdalshreppi í Dalasýslu. . 

b. Til sýsluvegarins frá Hofsós að Ökrum í Skagafirði 

c Til sýsluvegarins frá Hafnarfirði að Vogastapa 

11. Til dragferjuhalds á Hjeraðsvötnum 

1. Til gufuskipaferða . 

2. Til gufubátsferða: 

a. Í Sunnlendinga fjórðungi og í Faxa- 

lóa .. kr. 11600 

b. Á Ísafjarðardjúpi. a 3500 

c. Á Breiðafirði 

kr. 

kr, 

513899 OR 

1455 02 

1003 10 

1491 94 

5145 45 

599 

56937 48 

44031 06 

9257 45 

4961 40 

40049 92 

400( 
TT 
DU 10 

1000 

2800 

500 

15000 

15100 

383093 98
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19. gr. D. Til ritsíma milli Íslands og útlanda. 

KE. Til Vita: 
a. Til umsjónarmanns við Faxaflóavitana kr. 300 > 

bh. Til eptirlitsferða. 2 .... 0. — 69 > 
c. Til vitans á Reykjanesi . 2... . — 2282 93 

d. Til vitans á Skagatá . . . . . — 5679 62 

e. Til vitans við Gróttu . 2. 0... — 143 23 

f. Til vitans á Dalatanga . .. — 712 74 

g. Tiltveggja vita við leiðina í inn Hafnar- 

fjord 2 2 ae eee eee ke 7 515 34 

h. Til vitans á Arnarnesi í Skutulsfirði. — 614 > 

i. Styrkur til vörðuvitans á Gerðatanga — 100 > 
k. Til vita á Skipaskaga. . . . . . — TD > 

1. Til vitans å Ellidaey . . . . .…. — 251 99 

13. gr. Til kirkju og kennslumåla: 

A. Í þarfir andlegustjettarinnar: 

a. Laun biskupsins. 

b Önnur útgjöld: 

1. Til prestakalla samkv. lögum *7/, 1880 

2. Bráðabirgðaruppbót brauða. 
3. Til nokkurra brauða í fyrv. Hólastipti. BN 

4. Uppbót til síra Jóns Jónssonar á Stafafelli fyrir 
missi á umboðstekjum fardagaárið 1901--02 .. 

5. Viðbót við eptirlaun fátækra uppgjafapresta og 

prestsekkna 

6. Endurgjald handa biskupi fyrir skrífstofukostnað. 

T. Til að gjöra við þykkvabæjarklausturskirkju og 

Langholtskirkju og til að útvega messuskrúða í þær 

8. Til að kaupa lóð til stækkunar kirkjugarðinum í 

Reykjavík. . . .. . 
9. Kostnadur vid millibinganefnd i kirkjumålum 

B. Til kennslumåla: 

I. Til prestaskólans: 

a. Laun. .. kr. 9200 > 

b. Önnur útgjöld. nn — 2318 59 

ll. Til læknarskólans: 

a. Laun. . . kr. 3200 > 

b. Önnur útgjöld . —- 3858 19 

Til aðleigja hús handa skólanum rr 1000 > 

  

kr. 583093 98 
— > > 

— 11403 85 

— 1000 > 

9365 91 

4425 > 

688 45 

— 120 > 

— 3500 > 

1000 > 

— 2217 65 

— 6800 > 

1776 17 

— 8058 19 

kr. 653027 59 
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Til hins almenna menntaskóla: 

a. Laun. 2 Kr 

b. Aðstoðarfje . — 

c. Önnur útgjöld 

18616 65 

2600 > 

10011 10 

Til gagnfræðaskólans á Akureyri: 
a. Laun. . kr 7100 » 

hb. Uppbot til 1. og 2. kennara . - 600 > 

c. Önnur útgjöld . . . ..…. — 1535 13 

Til styrimannaåaskålans: 

a. Laun. . . kr. 

„ Önnur útgjöld A 

3200 > 

2964 03 

Til annarar kennslu: 

a. Til kvennaskóla: 

1. Til kvennaskóla í Reykjavík — 2880 

2. Tilkvennaskóla Húnvetninga 

og Skagfirðinga 1500 > 

3. Til kvennaskóla Ey firðinga. 1500 > 

4. Til beggja hinna norðlenzku 
kvennaskóla 1960 > 

b. i Til barnaskóla utan kaupstaða 

Til sveitakennara. 

ce. n il gagnfræða og alþýðuskólans i Flensborg 

d. Til kennarafræðslu . . . . 

e. Nåmsstyrkur handa kennaraefnum . 

f. Til skólaiðnaðarkennslu. SR 

g. Til stúdentsfjelagsins í Reykjavík til 

uppi alþýðufyrirlestrum . a 

h. Til organleikarans við dómkirkjuna í Reykjavík 

i. Til kennara Í organslætti og sönglist í Rvík. 

Styrkur til að gefa út kennslubækur. 

k. Til kennslu heyrnar- og málleysingja. 

. Til kennslu blinds drengs, Erlends PálsJónssonar, 

í Danmörku . RA 

m. Styrkur til Þorkels Hreinssonar til að standast 

kostnað við dvöl vitfirtrar dóttur hans 

minde< . eee eee es 

n. Til skólans í Búðardal BN a 

o. Til sjera Ólafs Helgasonar til að borga aðstoðar- 

að halda 

—
 

sá Karens- 

kennara við kennslu hevrnar- og málleysingja 

flyt. 

kr. 

kr. 7 

653027 

vo
 

=
 

DS
 

Ny
 

1
 

6164 

1840 

1000 

1000 

2500 

3200 

825 

500 

500 

100 

400 

380 

4608 

190 

1590 

150 

{ 36556 

59 

1
 

94 

1905
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VII Til sundkennslu: 

a. I Reykjavik . . . Kr 

b. Til sundkennslu annarsstadar . 536 69 

VIII. Styrkur tilStefåns Eirikssonar til 

kennslu í teikningu og trjeskurði kr. 1000 > 

2. Styrkur til sama manns til að 

kynna sjer kennsluaðferðir í 

skólaiðnaði erlendis. . . . . - 500 

5. Styrkur til måg. art. Gudm. Finnbogasonar 

l ad kynna sjer alþýðufræðslu og menntunar 

ástand hjer á landi: 

a. Laun. . . kr. 1400 > 

b. Ferdakostnadur oe eu, 7 1243 90 

gr. Til visinda, båkmennta og verklegra fyrirtækja: 

Til visinda, bókmennta og lista: 

1. 
2 

vo
 

gs
 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Til I andsbókasafnsins 

Til amtsbókasafns Norðuramtsins kr. 300 > 

N - - Austuramtsins - 400 > 

C. - Vesturamtsins — 400 > 

Til sýslubókasafna 

Til Landskjalasafnsins …… . . 

Til deildar hins íslenzka bókmentafjólagsins i Rvík. 

Til þjóðvinafjelagsins 

Til Forngripasafnsins 

Til Fornleifafjelagsins 

Til Náttúrufræðisfjólagsins. 

styrkur til Benedikts Gröndals 

þjóðmenningarsögu Norðurlanda …… 

Til að vinna að textaútgáfu af fornbr jefssafninu. 

Til Brynjólfs Jónssonar til fornmenjarannsókna . 

Til Páls Ólafssonar skálds. 

myndasafns og 

Til Þorsteins Erlingssonar 

Til sjera Valdimars Briems . 

Til Gudmundar skålds Gudmundssonar 

Til Guðmundar Magnússonar ferðastyrkur . 
Til »Bindindissameiningar Nordurlands« til eflingar 
bindindi eee eee 
Til stórstúku Gooðtemplara til eflingar bindindi. 

flvt. 

kr. 

kr. 

156556 94 

536 69 

1500 > 

2043 90 

12120 > 

1300 > 

300 

5212 16 

2000 

190 > 

5600 > 

400 > 

1000 

800 

800 

500 > 

300 > 

600 > 

800 

500 > 

1200 > 

200 > 

1200 > 

772819 69
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29. 

30. 

Til 

1. 
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Styrkur til Biblíufjelagsins til nýrrar þýðingar á 

ritun gamla testamentis BA 

Styrkur til að gefa út dómasafn landsyfirrjettar 

Styrkur til Páls amtmanns Briems til að gefa út 

> Lögfræðing> . 

Til leikfjelags Rejkj avíkur 

Til lúðrafjelags Reykjavíkur. 2. 

Til cand. mag. Boga Melsteðs til að semja sögu 

Íslands. BNA 

Styrkur til Jóns Jónssonar til að rannsaka og tita 

um sögu Íslands . oe eee 

Styrkur til sjera Bjarna borsteinssonar til að safna 

íslenzkum þjóðlögum. . 

Styrkur til Helga Pjeturssonar til að rannsaka kol: lög 

Til skólakennara Bjarna Sæmundssonar til fiskirann- 

sókna BR 

Styrkur ti | Ásgríms Jónssonar til að fullkomna sig 

í álavalit . …… A 

Til organleikara Jonasar Helgasonar iv ið. irkenningar- 

skyni fyrir starf hans í þarfir sönglistarinnar. 

Til Stefáns Björnssonar til að læra teikning og 
skólaiðnað . 

Styrkur til Sigfúsar Einarssonar til að fullkomna sig 

í tónfræði og söng FA 

Styrkur til Karls F innbogasonar og Sigurðar Sigurð- 

sonar til að ljúka nåmi vid Blaagaards Seminarium 

verklegra fyrirtækja: 

Til eflingar búnaði: 

Til búnaðarskóla: 

I. Til skólans á Mólum „oo. kr, — 4000 

2. - - Eiðum . . . 3500 

DB. - - Hvanneyri. . . 4000 

4. - - - Ólafsdal... - 3500 

b. Til búnaðarfjelaga . 

c. Til Búnaðarfjelags Íslands a 

d Til sama fjelags til kennslu í mjólkurmeðferð. 

e. Til sama fjelags til kjötsölutilrauna erlendis 

f. Til vatnsveitinga í 1 Teldvalahreppi til varnar gegn 

sandfoki 

Til skógræktartilranna 

flyt. 

kr. 

kr. 

117819 69 

1000 

> > 

600 

900 > 

1000 

1200 > 

1000 > 

600 » 

600 > 

600 > 

600 > 

#00 

15000 

24000 

29000 

2500 

590 18 

6000 > 

849: 369 NT 

1 

1905 

sy... 
”» då
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14. 
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flutt. 

h. Styrkur til að stunda skóggræðslu 

i. Verðlaun fyrir útflutt smjör. a 

j. Til rannsóknar á byggingarefnum landsins og 

leiðbeiningar í húsagjörð. 

a. Laun handa 2 dyralæknum. a 

b. Eaunaviðbót handa núverandi dýralækni í 

Reykjavík 
. Styrkur til Hólmgeirs Jenssonar til að stunda dýra- 

lækningar NF 

Styrkur til tveggja manna til að nema dýra- 

lækningar …… 

Til útrýmingar Fjárkl ådanum . 

Til ad rannsaka lungnadrep og skitupest í sauðfje 

Til Iðnaðarfjelagsins í Reykjavík til eflingar iðnaði 

Til Iðnaðarfjelagsins á Ísafirði til þess að senda mann 

til útlanda til að læra að gjöra við steinoluíhreyfivjelar 

Til cand. phil. Rögnv. Ólafssonar til að nema hús- 

serðarlist FAR 

Til cand. polyt. Ásgeirs Torfasonar til að stunda 

verklegar æfingar í efnarannsóknum 
Laun handa 2 yfirmatsmönnum á gæðum fiskifarma    i 

„ Styrkur til Dráttbrautarfjelagsins í Reykjavík til 

að koma upp >Patentslip < 
Styrkur til skipakvíar við Evjafjörð. 

Styrkur til stórskipabryggju í Stykkishólmi. 

Styrkur til konsúls D. Thomsens til að útvega 

mótorvagn frá útlöndum 

skyndilána handa embættismönnum og lögboðinna 

fyrirframgreiðslna . 

Til eptirlauna og styrktarfjár 

Til óvissra útgjalda . FF 

„ Fjárgreiðslu samkvæmt Fjáraukulögum og nýjum lögum. > 

Samtals. 

Í stjórnarráði Íslands, Reykjavík 28. nóvbr. 1905. 

H. Hafstein. 

kr. 

kr. 

849369 87 

600 

17580 : 

4006 73 

1200 > 

400 

300 > 

800 

85348 09 

1724 27 

5100 > 

600 

1500 

1600 

10000 

2000 

1454 51 

46482 68 

9247 11 

108029 94 

1156143 57 

Eggert Briem.
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Ágrip 
af reikningi Landsbanka Íslands frá 1. júlí til 30. septbr. 1905. 

Ro
 

G
t
 

12. 

14. 

15. 

þe
 

or 
ge 

bv 

Efnahagsreikningur Landsbankans þ. 30. septbr. 

Eignir: 

„ Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignarveðslán . . . . .. 0... kr. 354056 12 

b. ES og 0. — 1321561 65 

c. HMandveðslán . . . NR Lou rem 98407 50 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfjel. ofl. 111280 12 

e. Reikningslán sr 280517 70 

f. Akkreditivlán 2. 2... a 77900 » 
mk 

Oinnleystir víxlar 2 2 eee eee eee eee 
Oinnleystar ávísanir 

. Kgl. tíkisskuldabrjef eptir nafnverði kr. 203300 00 e ptir gang- 

verdi. . . . . SEERE 

Önnur erlend ve 1ðbrj je i e ptir ni ye rði kr. 256000, eptir gagn- 

Verdis eee eee es re 

Bankavaxtabrjef. . . . eee eee ke mm 

FSR Reykjavikurkaupstadar . 

. Hlutabrjetf (tilh. varasjóði fyrv. sparisjóðs Reykja vikur) 

Fasteignir lagðar bankanum út fyrir lánum 

Húseignir í Reykjavík 

Bankabyggning með húsbúnaði 

Útbú bankans á Akureyri 

Utbú bankans á Ísafirði AR Lo 

Ymsir debitorar. 

Peningar Í SJÓÐI. 2 se eee eee eu rem 

kr. 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landssjóð . . . kr. 

Skuld við Landmandsbankann i Ki lupmannahöfn . a 

Ekki útborgað af fje innheimtu fyrir aðra . . ..…. — 

Innstæðufje á hlaupareikningi. 
Innstæðufje á sparisjóði 

Inniegin veðdeildar bankans - 

Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjav íkur 

. Varasjóður bankans 

). Ýmsir kreditorar 

10. Tekjur, sem enn eigi eru lagðar við var asjóð . 

1905. 

r. 2243723 09 

1035529 41 

68349 57 

199584 > 

226502 50 

682200 > 

1800 

5100 

2938 > 

5000 > 

80000 > 

315011 95 

54365 30 

324 28 

85152 69 

5005570 79 

yv 

  

750000. » 

995293 34 

135 19 

414882 06 

2024082 62 

195279 38 

9722 61 

406872 34 

60000 > 

149303 303 25 

5005570 79 

1905 

138
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Agrip af reikningi yfir tekjur og gjöld Landsbank 

i. júlí til 30. sept. 1905. 

Tekjur: 

1. Í sjóði 1. júli 1905. . . kr. 
2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán . . 2... kr dit 58 

b. Sjalfsskuldaråbyrg0arkn oe rue 81469 81 

c. Handvedslån . . . . . . . 7 11172 57 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og - ba Jartjela, ga. — 5918 75 

e. Reikningslån . . . 2 2 0 2 TE 4 n 113411 94 

f. Akkreditivlán . . . . 200 54500 

3. Vixlar innleystir 

4 Ávísanir innlevstar. 

5. Vextir 2 7 

6. Diskonto . . . …… HA 

í. Tekjur í reikningi Landmandsbankans i Kaup »mannahåfn . 
8. Tekjur i reikningi utbusins å Akurevri . 2. — 

9. Tekjur í reikningi útbúsins á Ísafirði 

10. Innlög í hlaupareikning . 2. 0 eee een ek er rem 

11. Innlög í sparisjóð . . 2 2... kr 570944 66 

að viðbættum dagvöxtum 2 2. 297 39 

12. Innheimt fje fyrir aðra 2 2 2 eee eee eee ek rem 

13. Frá veðdeild bankans. . 

14. Seld innlend verðbrjet . .. 7 

15. Meðtekið frá landssjóði í nvjum se dlum eee eee mu mee 

16. Tekjur af fasteignum. 

17. Ýmsir debitorar. =. 2 2 eee eee eee rr 

18. Ýmsar tekjur. 2. 

Gjöld: 
I. Lán veitt: 

a. Fasteignaveðslán . . . . 2... 2. kr 10730 > 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán. . 2. — 93160 

c. Handvedslån . . . 4590 
d. Lån gegn åbyrgd sveita og „bæ „jarfj lagao. ti. 8000 

e. Reikningslan. . . . 0. 148134 17 

f. Akkreditivlån . 2 2 2 0 0 eee 47300 > 

flyt. . . kr. 
  

ans 

73005 84 

510230 45 

615215 63 

49453 76 

32905 33 

12356 3 

441743 72 

9707 16 

97399 96 

726611 72 

571242 05 

7143 23 

34372 57 

36300 

10000. » 

151 67 
9522 84 
1021 88 

3038362 18 

511934 17 i 

31 1934 17
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. 
eð. 

Á
 

Víxtar keyptir 

Avísanir keyptar 

5. Grjöld í reikningi útbúsins á 

6. 

T. 
8. 

9. 

10. 

11. 

2 

Ágrip af reikningi 

1. 

2. 
2 
J. 

=
 

. Gjåld i reikningi Landmandsbankans i Kaupmannahåfn 

Akueyri 

Gjöld í reikningi útbúsins á Ísafirði. 
Utborgað hlaupareikningsfje 

Utborgað sparisjóðstje. 

Ú tborgað fje innheimt fyrir aðra. 

Til veðdeildar bankans 

Keypt innlend verðbrjet 

2. Skilað landssjóði í ónýttum s 

. Kostnaður við bankahaldið. 

Á góða og tapsreikningur 

5. Ýmsir kreditorar 

Ýms gjöld. 

T. Í sjóði 30. septbr. 1905 

ed 

Inneign i bankanum 1. 

>) 

yfir 

1. 

edlum . 

flutt... kr. 

júlí til 30. sept. 1905. 

Júli 

Ú tgefin bankavaxtabrjef. 

Borgað af lánum 

. Vextir innborgaðir. 

Tekjur: 

1905 

5. Varasjóðs og stjórnakostnaðartillag . 

a
 

by
 

> 

Gjold: 

Innleyst útdregin bankavaxtabrjef 

Veitt lán 

Vextir útborgaðir 

Inneien í bankanum #0. Sept. 1905, 

kr. 

kr. 

119354 

881565 

91606 

32912?” 

3053 

4963: 

667490 5 

465075 

1008 

50459 

667900 

10000 

17 

60 

09 

07 

12 

19 

ÐI 
IR 

04 

1865 93 

34 

8647 

2047 

8: öld? 

“ Bl 13856? 

113545 

64400 

19643 

13217 

1511 

5101 18 

300 

64400 

50139 

19: D2T 9 

310118 

35 

54 

69 

18 

tekjur og gjöld veðdeildar Landsbankans 

81 

71 
99 
64 
58 

58 

98 

1905 

138
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Agrip af reikningi yfir tekjur og gjöld útbúsins á Akureyri 

1. júli til 30. sept. 1905. 

Tekjur: 

1. I sjødi 1. juli 1905 . . 2... Kr. 12890 =
 

Cy
 

—1
 

  

2. Borgað af lánum: 

a. Fasteignaveðslán . 2. 2... kr. 800 > 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán. a — 20825 > 

c. Handveðslán . . . . . 07 1000 > 

d. Lán gegn ábyrgð sveita og . bæjarfjelaga. — 3000 > 

e. Reikningslán . 2 2 2 eee er 26673 89 
— — — 52298 89 

3. Víxlar innleystir 2 2 ae eee eee eee er Te 90430 > 

4. Åvisanir innleystin. 2 2 2 eee eee eee ek ke rem 55162 « 

5. Diskonto . . . 0 1413 "1 

6. Tekjur í reikningi Landsbankans. … 0. 5590 86 

7. Tekjur i reikningi Landmandsbankans i Kaupmannahöfn . . 7904 48 

8. Vextir sr TT 2848 91 

9. Tnnlög í hlaupar€ikning . 2 0 eee eee er rr Te 6910 > 

10. Innlög Í SpAriSJÓÐ 2 er rr re 41300 33 

11. Innheimt fje fyrir aðra 2 2 sa ae eee eee rr TT 1610 98 

19. Ýmsar tekjir. 2 250 58 

kr. 278610 71 

Gjöld: 

í. Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán. 2... Kk. 3500 > 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán . . 200787 23429 > 

c. Handveðslán 2 2 2 re 900 > 

d. Reikningslán 2 07 31637 
em en — 59462 76 

9, Vixlar keyptir 2022 eee eee eee er rr re 66302 

3. Åvisanir keyptar . . EINER 55140 18 

4. Gjöld í reikningi Landsbankans HR 204 4 mm 8812 41 

5. Gjold i reikningi Landmandsbankans i Kaupmannahåfn REE 54498 18 

6. Utborgad hlaupareikningsfje 2. 2 8775 95 

7. Uthorgad sparisjodstje 22 eee eee er kr rr Te 18954 06 

8. Uthorgad fé innheimt fyrir aðra. 2 2 2 0 er 1610 98 

9. Kostnadur vid bankahaldið 2 0 TT 864 82 

10. Yms gjöld. eee eee ere er rr re 62 32 

11. Í sjóði 30. sept. 1903. so 4127 05   

kr. 278610 71
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Ágrip af reikningi yfir tekjur og gjöld útbúsins 
1. júlí til 30. sept. 1905. 

Tekjur: 

Í sjóði 1. juli 1905 . . 

. Borgad af lånum: 

a. Fasteignaveðslán. . . . . . . . . . kr. 13050 > 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán . . . 2... 15430 52 

c. Reikningslán 2... — 1037 25 

Víxlar innleystir . 

Ávísanir innleystar 

Vextir BA 

Diskonto 2 

Tekjur í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn. 

Tekjur í reikningi Landsbankans 

“ Innlög í hlaupareikning . . . . . . . kr. 41121 39 

að viðbættum dagvöxtum . 2... — 4 66 

Innlög í sparisjóð. 

að viðbættum dagvöxtum . 2... 385 17 

1. Seld innlend verdbrjef 

Ymsar tekjur . . . . 5... 

fjöld: 
. Veitt lán: 

a. Fasteignaveðslán . . . . . . . . . kr. 25650 > 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . . . . — 18280 

c. Reikningslån. . . . 0.7 60675 18 

Vixlar keyptir 

Ávísanir keyptar . . .…….. 

Gjöld i reikningi Landsbankans . FA 

Gjöld í reikningi Landmandsbankans í Kaupmannahöfn 

Útborgað hlaupareikningstje 
Útborgað sparisjóðsfje 

Keypt innlend verðbrjef. 

Kostnaður við rekstur útbúsins 

. Ýmsir debitorar 

. Yms gjöld. Ar 

. I sjóði 30. sept. 1905. 

Landsbankinn, Reykjavik 30. október 1905, , YK] 

Eirikur Briem, Trygvi Gunnarsson. 

á Isafirdi 

kr. 

kr. 

kr. 

3029 : 

1446 

751 

81029 

15959 

41126 

58091 

12100 

104605 

144507 

16519 í 

96238 

5201 

30189 35 
471354 

19000 

1071 

í 

Kristján Jónsson. 

465 

488871 

DU
 

==
] 

1 
= 

58 
60 

41 
24 

09 

16 

30 
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4 er . . 

139 Reikningur 

minningarsjóðs lektors theol. Sigurðar Melsteðs árið 1904. 

1. 1 útborgunardeild Söfnunarsjóðsins í árslok 1903, sjá Stj.tið. 

1904 B, bls 1100 kr. 520 82 

2. Arsvextir 1908. 0. re 20 83 

Á vöxtum Í Söfnunarsjóði í árslok 1904 . ....... kr. 541 65 

Í stjórnarráði Íslands, 5. janúar 1905. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

Jón Magnússon. 

140 Reikningur 

Styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar frá 3. júní 1904 til 31. ágúst 1905. 

Tekjur: 

I. Stofnfje sjóðsins afhent af stjórnarráði Íslands 3. juni 1904. . kr. 14193 84 

2. Vextir af bankavaxtabrjefum: 

a. Sl, 04 af kr. 14200 00. . . . . . kr. 319 50 

b. 1/—-80/, 705 af kr. 14500 00 . ..…... 326 25 

c. af innstæðu í sparisjóði 1904 . . . . . . — 0 62 
— - — 646 37 

5. Mil jafnaðar gegn gjaldlid 5 2 2 eee er 14800 00 

kr. 29640 21 
  

Gjöld: 

Í. a. Keypt 6/, 1904 Dbankavaxtabrjef veðdeildar Landsbankans 

að upphæð kr. 14200 00 án vaxta 

til 7/7 705 kr. 14158 00 
h. - sömu vaxtabrjef frá 1. 05 2... 300. 00 

Cc. såmu vaxtabrjef frå 7/7 05 . . . . — 300 00 
KERN kr. 14758 00 

2, Ymisleg Útgjöld 2 2 eee em Bb 04 
fvt KE 14763 04
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flutt. . . kr. 147683 04 140 
5. Eign sjóðsins 31. ágúst 1900: 

a. Í bankavaxtabrjefum. . . . . .. . . kr, 14800 00 
b. I sparisjodi Landsbankans. . . ...…. - 77 17 

mmm —— 14877 17 

kr. 29640 21 

Reykjavik, 22, desbr. 1905. 

Hallgr. Sveinsson. Kristján Jónsson, Eiríkur Briem. 

Framanritaður reikningur samþykkist hjermeð. 

Í stjórnarráði Íslands, 30. desbr. 1905. 

F. h. 1. 

Ki. Jónsson. 

Jón Hermannsson, 

  

Einkarjettur. 

11. nóvember þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að veita prófessor 
Kristian Birkeland og verkfræðingi Samuel Eyde í Kristianíu í Noregi einkarjett um 5 ára 
tímabil á aðferð þeirri og áhöldum til þess að framleiða öflugar efnabreytingar í lopttegundum 
og loptsamböndum, er þeir hafa nákvæmar lýst. 

Sama dag þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að veita verkfræðingi 
Ludvig Rissmiiller í Brooklyn, New York, í Jandaríkjunum í Ameríku, einkarjett um 5 ára 
tímabil á verkfæri því til notkunar við þurkun, mölun og sælding, er hann hefir nákvæm- 
ar lýst. 

Embættaveiting, lausn og skipun m. m. 

b. Skipun. 

3. júní var Stokkseyrarprestakall í Árnesprófastsdæmi allramildilegast veitt cand. 
theol. Gísla Skúlasyni. 

7. nóvbr. var Þorleifur bóndi Jónsson skipaður póstafgreiðslumaður á Hólum í Nesja- 
hreppi í Áusturskaptafellssýslu. 

22. desbr. var prestinum sjera Þorsteini Benediktssyni af ráðherranum veitt Landeyja- 

Þingaprestakall í Rangárvallaprófastsdæmi frá fardögum 1906 að telja. 

S. d. var prestaskólakandídat Eiríki Stefánssyni af ráðherranum veitt Torfastaðapresta- 
kall í Arnesprófastsdæmi frá fardögum 1906 að telja.
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Alþingiskosning. 

15. maí var Magnús Kristjánsson kanpmaður kosinn þingmaður fyrir Akureyri Í stað 

Páls heitins Briems amtmanns. 

Auglýsing 

um styrk til lögfræðings til þess að búa sig undir að verða kennari við lagaskólann. 

Í 13. gr. IX fjárlaganna fyrir árin 1906 og 1907 er veittur, 2500 kr. styrkur hvort 

árið til lögfræðings til þesa að búa sig undir að verða fastur kennari og forstöðumaður við 

hinn fyrirhugaða lagaskóla. Þeir lögfræðingar, sem hafa í hyggju að sækja um styrk þennan, 

verða að hafa sent umsókn um hann til stjórnarráðsins innan 1. marz 1906.





 


