
IV

18. Frumvarp til lagá um leysing á sóknarbandi: bls. 488—509.
19. Frumvarp til laga um lœkningar þeirra, sem eigi hafa tekið próf í  laknisfraði: bls. 

509-540.
20. Frumvarp til laga um, að söfnuðir taki að sjer umsjón og fjárhald kirkna: bls. 

540-550.
21. Frumvarp til laga um breytingu á tilskipun um póstmál, 26. febr. 1872 og lögum 

15. óktóber 1875 um breyting á sömu tilskipun: bls. 550— 554.
22. Frumvarp til laga um bœjarstjórn á Ákureyri: bls. 554—561.
23. Frumvarp til laga um sölu á fangelsinu á Húsavik: bls. 562— 564.
24. Frumvarp til viðaukalaga við lög ,27. febr, 1880 um tfjórn safnaðarmála og skip- 

un sóknarnefnda og hjeraðsfunda: bls. 571— 572.
25. Lagafrumvarp um gagnfrœðaskólann á  Möðruvöllum: bls. 572— 576.
26. Frumvarp til laga um bann gegn innflutningi á útlendu kvikfje: bls. 576—594.
27. Frumvarp til laga um bann gegn niSurekurði á hákarli á Húnaflóa innan línunnar 

milli Hornbjargs og Skagatáar: bls. 594— 602.
28. Frumvarp til laga um komingu presta: bls. 637—664.
29. Frumvarp til laga um friðun á laxi: bls. 665—687.

B. F e l l d  af  þ ing inu .

a. Konungleg frumvörp.

1. Frumvarp til laga um stofnun lánsfjelags fyrir eigendur fasteigna á  íslandi: bls. 
688—758.

2. Frumvarp til laga um gjald fyrir rannsókn og áteiknun skipaskjala: bls. 802—808.
3. Frumvarp til laga um breyting á tilskipun 15. des. 1865, 1. og 2. grein: bls. 808

—814.
4. Frumvarp til laga um skyldu presta, að sjá ekkjum stnurn borgii með fjániyxk

eptir sinn dag, og um stofnun prestsekknasjóðs: bls. 815— 841.

b. Frumvörp, borin upp af þmgmönnnm.

5. Frumvarp til laga úm kosningu presta: bls. 603—63Í.

6. Frumvarp til viðauka við lög 27. febr. 1880 um eptirlaun presta'. blí. 841^853. ■!
7. Frumvarp til laga um breyting á lögum um eptMaun presta '27. febr. 1880: bls.

853-855. ' ' ■
8. Frumvarp til laga um sóknargjald til prests: bls. 855—856.
9. Frumvarp til laga um breyting ú tilskipun 27. jantíar 1847: bls. 856—858.; i'i ■

10. Frumvarp til laga um breyting á launum prófasta: bls. 858—860.
11. Frumyarp til laga um tíundargjald til prests og kirkju og dagsverk: bls. 860—Í363i
12. Frumvarp til laga um lausafjárgjald vinnuhjúa til pretts: bls. 863—865. >
13. Frumvarp til laga um afnám aúka-lámbselda: bls. 865—868. i
14. Framvarp til laga um eptirlaun handa landlœkni og forstöðumanni laknaikálant

dr. Jón i Hjaltalín  ; bls. 868—870. . . .  r.



V

15. Frumvarp til laga um rjettindi búiettra kaupmanna: bla. 870—877.
16. Frumvarp til laga um atefnufrest í  einkamálum : bls. 877 —882.
17. Frurnvarp til laga um leiguburð a f peningnláni: bls. 882—886.
18. Frumvarp til laga um nýtt lœknishjerað (í Dalasýslu): bls. 886—889.
19. Frumvarp til laga um nýtt lcehnishjerað ’(í Barðastrandarsýslu): bls. 889.
20. Frnmvarp til laga um nýtt lœhnishjerað á Seyðisfirði: bls. 1029.
21. Frumvarp til laga um aðflutningsgjald af alls honar haffibœti, svo sem möluðu haffi,

exporthaffi og því um líhu : bls. 895—897.
22. Frumvarp til laga um lán handa búfrœðingi Sveini Sveinssyni til ttofniwar búft-

aðarskóla : bls. 897— 900.
23. Frumvarp til laga um breyting á tilshipun um stofnun búnaðarshóla á  islandi,

dags. 12. febrúar 1872: bla. 900—901.
24. Frumvarp til laga um stofnun búnaðarshólu á Hólum í  Hjaltadal: bls. 901.
25. Frumvarp til laga um stofnun búnaðarshóla i vesturumdaminu: bls. 901.
26. Frumvarp til laga um breyting á tilshipun um stofnUn búnaðarshóla á  Islándi,

dags. 12. febr. 1872: bls. 901—Ö22.
27. Frumvarp 'til laga úm breyting á Iðgum frá 14. desenibermán. 1877 um tfhjushatt 

af atvinnu: bls. 923— 928
28. Frumvarp til laga um breyting á 7. gr. i lögum 14. desember 1877, um tékjushalt:

bls. 928-935.
29. Frumvarp til laga um sölu áfengra dryhhja: bls. 935— 939.
30. Frumvarp til laga um gistingar og vinfangaveitingar: bls. 940—941.
31. Frumvarp til viðaukalaga við tiishipun 4. m aí 1872' (utn heyásetningu): bls. 941

—960.
32. Frumvarp til laga um afnám fyrirmœla i  opnu brjefi 22. marz 1855 (um sela3kot

á Breiðafirði): bls. 961—970.
33. Frumvarp til laga um tollvörugeymslu: bls. 971.
34. Frumv'a'rp til laga um breyting á farðabókinni frá 1861: bls. Í000—1003.
35. Frumvarp til laga um sölu á  Auðhúlúheiði: bls. 1003— 1006.
3Ó. Frumvarp til laga um að skipta Kjósar- og Gullbringusýslu í tvö sýslufjelög: bla.

. 1006—1029. . ; r
37. Frnmvarp til laga um ttofnun lándsHanka á islaridi: bls. 758^-801»

i! i .i ; C. Tek in  aptur,

a. Konongleg frnmv8rpk

1. FrnmVarp tíl laga um breyling & Wgúm 27. ftbtúár 1880 vcm skipun prestahatla: 

bls. 372—384.

b. Framvðirp, iborfai app af þingmöBnom. ■

2. Frumvarp til laga urn aðflutnit\gsgjald á  ka/f/, haffibœti, sykri og sitópi: bla. 890
. . . .  - 894. ; ;  1:
3. Frumvarp til laga um pndurskoðun jarljabókarinnpr frá l .a p r í l  1861: bls. 974—995
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4. Frumvarp til laga tun að nema tír lögum ákvörðun í  tilskipvn um váíd á íifandi

20. jún i 1849: bls. 1029—1032. :

D. E ig i  ú trædd.

a. Konunglegt frnmvarp.

1. Frurnvarp til landbúnaðarlag? fyrir Ísland: bls. 1032—1055.

b. Prumvörp borin npp af þÍBgmönnnm.

2. Frumvarp til laga um stofnun háshóla á íslandii bls. 1055—1075.
3. Frumvarp til laga um nýjan þingstað í  þingvallahreppi i  Árnessýslu: bls. 1076.
4. Frumvarp til laga um afnám amtmannaembattannai bls. 1077.
5. Frumvarp til endurskoðaðra stjórnarshipunarlaga um hin sjerstaMegu' máf, Íslqnda: bl?.

1084-1090.
6. Frumvarp til laga um löggildingu verzlunarstaðar við Sandvík í  Grímseyj: bls. 1091.

DL Uppéstangar og átyktanir.

A. Samþykktar .

1. Tillögur viðvíkjandi landsreikningunum: bls. 231.
2. Tillaga til þingŝ lykfcunar um nefndarkosningu til að ihuga jarðabókina frá 1. apríl 

1861: bls. 971—974.
3. f>ingsályktun og yfirlýsing um afnám amtmanna-embœttánna og biskups-embatth- 

ins: bls. 1077—1082.
4. Tillaga til þjngsályktunar um, að neðri deijd alþingis setji nefnd tilap íhuga stjórn-. 

arskrá um hin sjerstáklegu mál íslands, dags. 5. janúar 1874: bls. 1082—Í084.
5. Uppástunga til þingsályktunar um nefndarlsosning til að íhuga skólamál landsins: 

bls. 1091—1093.
6. Uppástunga til þingsályktunar um skólamál: bls. 1093—1097.
7. Tillaga til þingsályktunar um lestagjatd <tf póstgufuskipunum: bls. 1097—1101.
8. Tillaga til þingsályktunar um greiðslu á skuldurn hinna fyrri brennisteinsnemanda i 

Þingeyjarsýslu: bls. 1101—1104'.
9. Tillaga til þinĝ ájyktuaar um nefndarkosning út af Qrfleiðtluqkrá IngiMar/gar Eir\- 

arsdóttur: bls. 1104—1105.
10. Tillaga til þingsályktunar um •Gjöf Jóns Sigurðssonar»: bls. 1105—1109.
11. Uppástunga til þingsályktunar um að setja nefnd til að rannsáka framkvœmdir 

og aðgjörðir landsstjérnarinnar viðvíkjíBdd þvecgirðÍDgíim i Elliðaánum: bls. 1108 
—1113.

12. Tillaga til þingsályktunar uva þvergirðingar i EUiðaánum: bls. 1113—1*118.
13. Tillaga til þingsályktar um að setja nefnd til að rannsaka umboðsskrá jóns lands-

höfðingjaritara Jónssonar til að dœma í Elliðaáamálinu: bls.1118. 1
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14. Tillaga til þingsályktunar viðvíkjandi umboðssltrá Jóns Jónssonar landshöfðingjarit- 

ara til að dœma í  Elliðaáamálunum: bls. 1118—1133.
15. Tillaga til þingsályktunar um fyrirltomulag á gufuslcipsferðunum umhverfis strendur 

landsins: bls. 1133—1167.
16. Ályktun viðvíkjandi alpingishúsinu: bls. 1167.

B. F-elldar.

1. Tillaga til þingsályktunar um að undirbúa endurskoðun jarðabókarinnar: bls. 995— 
1000.

2. Tillaga til þingsályktunar um nefndarkosning til að ihuga yfirstandandi óáran, og

koma fram með tillögur um ráðstafanir vegna hennar: bls. 1168—1170.
3. Tillaga til þingsályktunar um að setja nefnd til að endurskoða lög um slcipun presta-

kalla: bls. 1170—1175.
4. Tillaga til þingsályktunar um safn af gildandi lögum: bh. 1175—1177.

C. E ig i  ú træddar .

1. Tillaga til þingfeályktunar utn rjettindi peirra trúarf jelaga, sem ekki eru í pjóð- 
kirkjunni: bls. 1177.

m. Fyrirspirair til Iandshöfðingja.

1. Fyrirspirn frá 2. þingm&nni Suður~Múlasýslu um skilning á 7. gr. laga 27. fehr.

1880, um stjórn safnaðarmála: bls. 1178—1181.
2. Fyrirspurn frá 1. þingmanni Eyfirðinga um prentun preitaskólafyrirlestra: bls. 1181

-8 3 .
3. Fyrirspurn frá þingmannni Beykvíkinga viðvíkjandi reglugjörð him lcerða skóla: bls. 

1183-1184.

IV. önnnr mál.

1. Kosning á nefnd til að úrskurða reikninga pingmanna yfir ferðakostnað sinn: bls. 
1185.

2. Kosning á nefnd til að rannsaka kjörbrjef þingmanna: bls. 1185—1186.
3. Kosning yfirskoðunarmanna á landsreikningunum: bls. 1186. ,
4. Bæður forseta neðri deildar um pingstörf: bls. 1187—1188.
5. Þingldk: bls. 1188.



Y f i r l i t
yfir helzta eflii í umræðunum á alþingi 1881.

Aðflutningsgjald, bls. 890—897 ; 971.
Aðstoðarprestar, bls. 841—853.
Áfengir drykkir, bls. 935—941.
Akureyri, stjórn bæjarmálefna þar, bls. 554—561.
Álit yfirskoðunarmanna landsreikninganna, bls. 203—231; sbr. «Lestagjald af póstgufu- 

skipunum».
Alþingi: Alþingishús, ræða landshöfðingjans um byggingu þess, bls. 1—2;  umsjón þeas, 

bls. 1167; sbr. «Fjáraukalög fyrir árin 1880 og 1881».
Alþingiskostnaður, bls. 1189—1190.
Boðskapur konungs til alþingis, bls 2—3.
Kosning embættismanna alþingis, bls. 5, 6, 7.
Kosning í efri deild alþingis, bls. 5—6.
Kosning yfirskoðunarmanna landsreikninganna 1880 og 1881, bls. 1186.
Nefnd til að úrskurða reikninga um ferðakostnað alþingismanna, bls. 1185. 
Prófun kjörbrjefa og kosning á nefnd til þess, bls. 4—5; 1185—1186.
Setning alþingis, bls. 1 —3.
Skrifstofa alþíngis, bls. 8. 
finglok, bls. 1188. 
f>ingmannatal, bls. 3—4. 
fingskrifarar, bls. 8.
f>ingstörf, ræður forseta neðri deildar, bls. 1187—1188.

Alþýðuskólar, sjá «Skólamál», sbr. «Fjárlög fyrir árin 1882 og 1883». 
Amtmannaembættin, bls. 1077—1082.
Arnarnes í Eyjafjarðarsýslu, sjá «|>jóðjarðasala».
Auðkúluheiði, í)ls. 1003—1006. 1
Aukalambseldi, bls. 865—868. 1
Aukatekjur presta, bls. 856—858.

Bakki í Hálshreppi, sjá «|>jóðjarðasala».



Banki, bls, 758—801-
Bann gegn innflutningi á útlendu kvikfje, bls. 576—594. 
Barðastrandarsýsla, lækniahjerað þar, bls. 889.
Barnaskólar, sjá «Fjárlög fyrir árin 1882 og 1883»; sbr. «Skólamál 
Biskupgembættið, bls. 1077—1082.
Bolbraun í Skaptafelissýsla, sjá «pjððjarðasal&>.
Borgfirðingar, sjá «Skuldakröfur landssjóðs*.
Borgun fyrir rjettarverk, bls. 271—300.
Brauðamat, bls. 808—814.
Breiðifjðrðnr, sjá «Selaskot á Breiðafirði«.
Brennisteinsnámar, bls. 1101—1104.
Brúsastaðir í Húnavatnssýslu, sjá «|>jóðjarðasala«.
Búnaðarskólar, bls. 897—922, sbr. «Fjárlög fyrir árin 1882 og 1883 
Burðareyrir undir póstsendingar, bls. 550—554.
Búsettir kaupmenn, bls. 870—877.
Bæjarstjórn, sjá «Akureyri».
Bændakirkjar, sjá «Frestsmata».

Dagsverk, bls. 855—856; 860—863 ; 863— 865.
Dalasýsla, læknishjerað þar, bls. 886—889.

Egg, sjá «Friðun fugla*.
Ekkjur presta, bls. 815—841.
Elliðaárnar, bls. 1109—1133.
Endurskoðun jarðabókarinnar, bls. 971—1003.
Endurskoðun prestakallalaganna, bls. 1170—1175.
Endurskoðun stjórnarskrárinnar, bls. 1080—1092.
Eptirlaun Dr. Jóns Hjaltalíns, bls. 868—870.
Eptirlaun presta, bls. 841—853; 853—855.
Erfðaskrá frú Ingibjargar Einarsdóttur, bls. 1104—1109.
Exportkaffi, sjá •Aðflutningsgjald*.

Fangelsi á Húsavik, bls. 562—564.
Feilberg, búfræðingur, sjá «Fjáraukalög 1880 og 1881». 
Ferðakostnaður safnaðarfulltrúa, bls. 564—571. 
Fiskiveiðar á opnum skipum, bls. 594—602.
Fiskúr, sjá «Útflutningsgjald».
Fjáraukalög fyrir árin 1880 og 1881, bls. 159—198. 
Fjáraukalðg fyrir árin 1878 og 1879, bls. 199—203. 
Fjárhald kirkna, bls. 540—550.
Fjárkláðakostnaður, sjá «Skuldakröfur landssjóðs*.
Fjárlög fyrir árin 1882 og 1883, bls. 9—158.



X

Fornmenjar, rannsókn þeirra, sjá «Fjárlög fyrir árin 1882 og 1883«. 
Friðun fugla og hreindýra, bls. 445—473; sbr. •Herskipaskot*. 
Friðun á laxi, bls. 665—687.
Friðun sels, bls. 961—970.
Fuglar, sjá «Friðun fugla og hreindýra».
Fyrirlestrar á prestaskólanum, bls. 1181—1183.
Fyrirspurnir til landshöfðingja, bls. 1178—1184.

Gagnfræðaskóli á MöðruTöllum, bls. 572—576.
Garpsdalur, sjá «Prestaköll».
Gistingar og vínfangaveitingar, bls. 940—941.
• Gjöf Jóns Sigurðssonar*, bls. 1104—1109.
Grimsey, bls. 1091.
Grund í Svínadal, sjá «í>jóðjarðasala».
Gröf á Vatnsnesi, sjá «fj(5ðjarðasala».
Gufuskipsferðir, bls. 1133—1167; sbr. «Lestagjald». 
Gullbringu- og Kjósarsýsla, bls. 1006—1029.

Hafsteinsstaðir í Staðarhrepp, sjá «|>jóðjarðasala».
Hafursá í Mýrdal, sjá «Fjárlög fyrir árin 1882 og 1883». 
Hagi í Húnavatnssýslu, sjá «ÞjóðjarðasaIa».
Hákarl, sjá «Fiskiveiðar á opnum skipum».
Háskóli á íslandi, bls. 1055—1075.
Heiði í Sauðárhrepp, sjá «J>jóðjarðasala».
Heilbrigðisráð, bls. 474—488.
Herskipaskot, bls. 1029—1032.
Hesteyri, bls. 443—445.
Heyjaásetning, bls. 941—960.
Hjaltabakki, sjá °Prestaköll».
Hjaltastaðir í Akrahrepp, sjá «|>jdðjarðasala».
Hlíð í Leiðvallabrepp, sjá «pjóðjarðasala».
Hólar í Hjaltadal, sjá «Búnaðarskólar».
Holtastaðasókn, sjá «PrestakölI».
Hreindýr, sjá «Friðun fugla og hreindýra*.
Hreppstjórar, bls. 271—300.
Hrísakot í Húnavatnssýslu, sjá «J>jóðjarðarsala». 
Húsavíkur fangelsi, bls. 562—564.
Hæstirjettur, bls. 877—882.
Höskuldsstaðir, sjá «Prestaköll».

Innflutningur á útlendu kvikfje, bls. 576—594.



XI

Jarðamat, bls. 971—1003.
J<5n Hjaltalín, Dr., landlæknir, bls. 868—870.

Kaffi, kaffibætir, kaffirót, sjá •Aðflutningsgjald*.
Kaldaðarnes í Flóa, sjá «Þjóðjarðasala>.
Kanpmenn, bls. 870—877.
Kanptún, sjá «Lðggilding verzlanarstaða*.
Kirkjuból i Grunnavíkurhreppi, sjá »f>jóðjarðasala-.
Kirkjnr, umsjón og fjárhald þeirra, bls. 540—550; sbr. •Stjórn safnaðarmála>, »Ljós- 

tollur>.
Kirkjutíund, bls. 860—863.
Kolbeinsárós, bls. 425—443.
Konur, sjá •Kosningarrjettnr kvenna*.
Kornlán Snæfellinga, sjá •Skuldakröfur landssjóðs».
Kornsá í Húnavatnssýslu, sjá •£jóðjarðasala».
Kosning presta, bls. 603—664.
Kosning yfirskoðunarmanna landsreikninganna, bls. 1186.
Kosningarrjettur kvenna, bls. 399—408; sbr. «Akureyri..
Kringla í Húnavatnssýslu, sjá •f>jóðjarðasala».
Kvennaskólar, sjá *Fjárlög fyrir árin 1882 og 1883».
Kvikfje, bls. 576-594.

Lagasafn, bls. 1175—1177; sbr. «Fjárlög fyrir árin 1882 og 1883».
Lagaskóli, bls. 1055—1075.
Lambsfóður, bls. 855—856; 865—868.
Landamerki jarða, bls. 408—425.
Landbúnaðarlög, bls. 1032—1055.
Landsbókasafnið, sjá «Fjárlög fyrir árin 1882 og 1883» og «Fjáraukalög fyrír árin 1880 

og 1881».
Landsbanki, bls. 758—801.
Landsreikningur fyrir árin 1878 og 1879, bls. 203—231.
Lánsfjelag, bls. 688—801.
Laun hreppstjóra sjá •Hreppstjórar*.
Laun prófasta, bls. 858—860.
Lausafjárgjald vinnuhjúa, bls. 863—865.
Laxveiðar, bls. 665—687; 1109—1133.
Leiguburður af peningaláni, bls. 882—886.
Leatagjald af póstgufuskipunum, bls. 1097—1101.
Leysing á sóknarbandi, bls. 488— 509.
Lífeyrir prestsekkna, bls. 815—841.



XIX

Litla-Gröf í Staðarhreppi, sjá «|>j<Sðjarð&saIa».
Ljóstollur Tinnuhjúa, bls. 863—865.
Lýsi, sjá •Útflatning8gjald».
Læknaðkóli, bls. 474—488.
Lækningar ólærðra manna, bls. 509—540.
Læknishjeruð uý, bls. 886—889; 1029.
Læknisþjónusta Ólafs Sigvaldasonar, sjá «Fjáraukalög fyrir árin 1880 og 1881». 
Lærði skólinn, bls. 1183—1184.
Löggilding Terzlunarstaða, bls. 425—445; 1091.

Miðhóp í Húnavatnssýslu, sjá «i>jóðjarðasala».
Miðhús í Húnavatnssýslu, sjá «J>jóðjarðasala».
Möðruvallaskólinn, bls. 572—576.

Niðurskurður á hákarli, bls. 594-602.

Offur til prests, bls. 855—856.
Orrast&ðir i Húnavatnssýslu, sjá •£>jóðjarðasala».
Óáran, bls. 1168—1170.

Páfastaðir í Staðarhrepp, sjá '̂ jóðjarðaeala*.
Póstflutningar, bls. 550—554.
Póstgufuskip, bls. 1097—1101 ; 1133—1167.
Prestar: Kosning presta, bls. 603—664.

Skylda presta að sjá ekkjum sínum borgið, bls. 815—841.
Eptirlaun presta, bls. 841—855.
Fastar tekjur presta, bls. 855—856; 860—868.
Aukatekjur presta, bls. 856—858.

Prestaköll, bls. 372—399; 808-814; 117 0 -117 5 ; 117 8 -118 1.  
Prestaskóla-fyrirlestrar, bls. 1181—1183.
Prestsekkjur, bls. 815—841.
Prestsmata, bls. 1000—1003.
Prófastar, bls. 858—860, sbr. «Umsjón og fjárhald kirkna*.
Próf í íslenzku, sjá «Landsreikningur».

Eannsókn skipaskjala, bls. 802—808.
Reglugjörð lærða skólans, bls. 1183—1184.
Bjettindi búsettra kaupmanna, bls. 870—874.
Bjettindi trúarflelaga, bls. 1177.

S&fn af gild&ndi lögaw, sjá «Lagasafn».
f
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Safnaðarmál, bls. 564—572; 1178—1181.
Sala áfengra drykkja, bls. 935—941.
Sala á þjdðeignum, bls. 300—360,
Sandvik í Grimsey, bls. 1091.
Selaskot á Breiðafirði, bla. 961—970.
SeyðisQörður, bls. 1029.
Sild, sjá "Útflutningsgjald*, sbr. • Fjárlög fyrir árin 1882 og 1883».
Sírop, sjá «Aðflutningsgjald>.
Skipaskjöl, bls. 802—808.
Skipting sýslufjelags, bls. 1006—1029.
Skipting þinghár, bls. 1076.
Skólamál, bls. 1091—1097 ; 1181—1184.
Skottalækningar, bls. 509—540.
Skaldakröfur landssjóðs, bls. 360—372.
Sknldakröfnr pingeyinga, bls. 110}—1104.
SkylduVinna við kirkjur, bls. 565—572.
SnæfellÍDgar, sjá «SknIdakröfur landssjdðs*. ‘
Sóknarband, leysing á því, bls. 488—509.
Sóknargjald til predts, bls. 855—856.
Spitalagjald, sjá •Útflutningsgjald», sbr. «F[árlög fyrir árin 1882 og 1883». 
Stefnufrestur í einkamálum, bls. 877—882.
Stjórn bæjarmálefna á Akureyri, bls. 554—561.
Stjórn safnaðarmála, bls. 564—572; 1178—1181.
Sjórnarskrá íslands, bls. 1082—1Q90.
Styrkur veittur útlendum manni, ýá «Landsreikningur fyrir árin 1878 og 1879». 
SVeinn Sveinsson, búfræðingur, sjá «Búnaðarskólar».
Sveinsstaðir í Húnavatnssýslu, sjá «|>jóðjarða»ala».
Sykur, sjá, «Aðflutningsgjald».
Sýsluíjelag, skipting þessv bls. 1006—1029.

Tekjuskattur, bls. 923—935.
Tíund til prests, bls. 855—856 ; 860—863 ; 863—865,
Tollvörugeymsla, bls. 971.
Trúarfjelög, bls, 1177.

Umboðsskrá Jóns Jónssonar, landshöfðingjaritara, bls. 1118—1133.
Umsjón og fjárhald kirkna, bls. 540—550.
Umsvalir í Húnavatnssýslu, sjá «í>jóðjarðasala».
Undirfell, sjá «Frestaköll».
Útflutningsgjald, bls. 238—271.

Veiðilög, bls. 1029—1032.
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Verzlun, bls. 870—877.
Verzlnnarstaðir, löggilding þeirra, bls. 425—445; 1091.
Vík í Dýrhólahreppi, sjá «{>jóðjarðasala>.
Vínfangaveitingar, bls. 935—941.
Vinnuhjú, bls. 863—865.
Vitinn á Reykjanesi, sjá «Fjáraukalög fyrir árin 1880 og 1881» 
Víxlar, bls. 232-238.

Tfírdómurinn, stefnufrestur frá honum, bls. 877—882. 
Yfírskoðun landsreikninganna, bls. 203—231; 1186.

fingeyraklaustur, sjá «Frestaköll>. 
fingvallahreppur, bls. 1076.
Þjóðjarðasala, bls. 300—360. 
fórðarstaðir í Hálshrepp, sjá «{>jóðjarða8ala». 
f>verá í Kleifahrepp, sjá «Þjóðjarðasala>. 
fvergirðingar i Elliðaánum, bls. 1109—1133.

Ögnrþing, sjá «Prestaköll>.


