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I.
Frumvarp

til

opins bre Is

viðvíkjandi breytíng á tilskipun 28. marz 1855 um 5Unn\1- og

helgidagahald á Íslandi.

þau stiirf, skemmtanir og önnur fyrirtæki, sem eptir tilskipun
28. marz 1855 eru eigi leyfileg á sunnu- og helgidögum fyrri en
eptir miðaptun, mega her eptir eigi heldur fram fara hinn tímann,
sem eptir er til kvölds á þessum dögum.

,
A stæður

fyrir frumvarpi þessu.

Í bænarskrá, sem korn frá alþíngi 1857, var beðið um:
a, ab samið yr't,i frumvarp til nýrrar tilskipunar um sunnu- og helgi-

dagahald á Í::;landi af nefnd manna, er til þess yrti sett á Ís-
landi,

b, að í frumvarpi þessu yrði einkum gjörð 51Í breytíng á tilskipun
28. marz 1855, að löghelgi sunnu- og helgidaga yrði ekki, eins
og nú er, bundin við míbaptan, heldur látin vara alJan daginn.

Til sönnunar fyrir þessum uppástúngum gat alþíngi þess, að eins
og tilskipunin híngað til eigi hafi náo ab vinna hylJi alþýðu, eins
og megi sjá af hinum mörgu umkvörtunum, er til þíngsins hafi kom-
i~, ekki ab eins seinast, þá er þing var haldið, heldur einnig þegar
ári~ 1855, eins megi og sjá það fyrir, aa blín eigi framvegis geti
orbíð þjóðleg á Íslandi, þar eð hún se ekki vel löguð eptir högum

landsins; og Iærðí þíngUl það til sem sönnun fyrir þessu, bæði að
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tilskipunin takmarkabí löghelgi sunnu- og helgidaga víð miðaptan,
þar sem þó meðal a Imenníngs yfir hiifuo rfki ilÚ tilfinníng, 30 þessir
dagar eigi allir ao vera löghelgir, og líka þuð, a~ tilskipunin tali
um snma þá vinnu og skemmtanir, sem eimíngis eiga sér stað Í

kaupstaðaltflnu, án þess að gjöra greinarmun lÍ því og sveítalíflnu,
þar sem á hinn bóginn vírbist að vera með öllu sleppt ýmsum ósio-
um, er tíðkist Í sveitum, t. a. m. óþarfa ritreiðum og drykkjuslarki
á helgum dögum.

Hvað nú víðvíkur bænarskrá alþlngís um, a~ frumvarp til nýrr-
ar helgidaga tilskipunar fyrir Ísland yroi samið og lagt fyrir þíngio,
skal þess fyrst getlð, 110 alþíngi lírio 184 7 bað um, að hin gamla
Islenzka helgidagatilskipun frá 29. maí 1744, er ekki þótti eiga við
þessa tíma, og sem því að miklu leyti áleizt að vera geingin úr
gildi, yrði endurbætt á þann hlítt, að efni hennar Iullnægbí þörfum
og kröfum hins yfirstandandi tíma; en yfirvöldin á Íslandi, er skor-
að var á að segja álit sitt um þetta efni, réðu frá slíkri endurskoð-
un tilskipunarinnar, en reou til hins, að gefin væri út nÝ tílsklpun,
og letu um lelð það álit sitt í ljósi, að lögleiða mætti lÍ Íslandi til-
skipun fyrir Danmörku 26. marz 1845, ef einstakar rikvarðanir Í

henni yrðí lagaðar eptir sérstaklegu ástandi Íslands.
Samkvæmt þessu var frumvarpið samið, og var í því annaðhvort

sleppt eður breytt öllum þeim akvörbunum Í tilskipun 26. marz
1845, sem ekki þóttu við eiga á Íslandi. Alþíngi fellst yfir höfuð
lí frumvarp þetta, og er í álitsskjali alþíngls, dagsettu 30. júlí 1853,
meðal annars farið um það þeim orðurn : "ao þíngio vlcurkenni sam-
huga, að lagafrumvarp þetta lýsi kristllegum guðræknis- og frjáls-
lyndisanda, og aöhyllíst því frumvarpið eindregið í öllum þess ;í-
kvörðunum yfir höfuð, en sérstaklegt ásigkomulag lands þessa gjört
ýmsar smábreytíngar "ið það nauðsynlegar, en sem ekki Í neinu
raski aðalakvbrðunnm þess". Breytíngar þær, er þínglð stakk upp
á, voru einnig að mestu leyti crðabreytíngar, að því einu undan-
skildu, að þíngio fór fram á, ao helgi sunnudagsins væri látin ná
fram ao mibaptni, í stað þess, að hún eptir frumvarpinu að eins
var látin ná þ;íngao til einni stundu eptir nón, og voru þessar til-
lögur þíngsíns telmar til greina, þá er tilskipunin var gefin út.

Hvað því næst snertir ástæður þær, er alþíngi hefir byggt á
það álit sitt, að nauðsynlegt se að búa til ný lög Í staðinn fyrir til-
skipun 28. marz 1855, þá viroast þær að vera énögar. því þó þa~
væri rett, sem alþfngi hefir herrnt um, að sú tilfinning ríki hjá al-
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þý~u, a~ sunnu- og helgidag ar eigi ab vera löghelgir fram til kvölds,
og þess vegna kynni a~ vera ástæða til, ab gjöra breytingu á þessu
einstaka atriði, (sem seinna mun nákvæmar verba um rætt), þá er
það í augum uppi, ab af þessu leiðir ekki, ab breyta þurfi allri til-

skipuninni.
Önnur abalmétbára alþíngis gegn tilskiptminni er sú, ab hún

eigi gjöri mun lÍ kaupstaðurlíf og sveitalífi, en þessi mótbára
virðlet eíngan veginn vera lÍ rökum byggð; því ab vísu eru í tilskip-
uninni ýmsar ákvarðanir, sem að eins eiga við á. veralunarstöbum,
einkum í Reykjavík, en alþíngi virðist eigi hafa gætt þess svo sem
skyldi, að tilskipunin, eins og tilskipun fyrir Danmörk 26. marz
1845 eptir hlutarins eðli hlýtur að vera a Imen n t Ia gil. boð, sem
ekki ab eins er ætlað fyrir sveltabúa. heldur einnig og það einkum
og ser f lagi fyrir ksupstaðarbria, og því - er eingin ristæða til ab
sleppa slíkum akvðrðunnm, af því þeim eigi verður beitt hvervetna
:í landinu, þegar þær samt sem áður eiga sumstaðar \'ið og jafnvel
eru þar naubsynlegar. Á hinn bóginn hefir alþíngi eigi sannað, að
í tilskipuninni se ekki gefin nægur gaumur að löghelgi sunnu- og
helgidaga uppi í sveitum. Að vísu er vikið :í þetta í bænurskr.innl

og eru nefndar óreglur, er lið g ánglst í sveltum, sem alþíngi þykir
6rettilega sleppt í tilskipuninni, svo sem óþarfar ritrelblr og drykkju-
slark lÍ helgidögum ; en þetta verbur ekki til greina tekið, því þó
bann móti slíkum ösiðum annars mætti þykja í sjálfu ser vel til-
fallið, og mögulegt væri að sjá um, að þVÍ værl hlýtt, sem reyndar
getur verið mjög svo vafasamt, þá á. það ekki vib í helgidaga til-
skipun.

þó eingin ástlC~a hafi þótt "em til þess, eins og nú el' sagt,
að gjöra almenna endurskoðun og breytingu á tllskipnn 28. marz
1855, hefir það því næst "erið yfirvegað, hvort ástæða væri til, eptir
uppastiingu alþingis, sem ab ofan er tilgreind víð bókstafinn "be" ab
breyta hinu serstaka atriði í ofangreindu Iagabobí , sem þar ræðir
um, þannig, að löghelgi sunnu- og helgidaga yrði látin nrí yfir allan
daginn, í stað þess, eins og nú er, ab takmarka hana víð miðaptan.

Ilin eldri íslenzka helgidagatilskipun 29. maí 1744 virðist ab
vísu að byggja á þeirri reglu, að sunnu- og helgidagar væri haldnir
heilagir allt til enda, en þeirri reglu, hafði eins og flestum öðrum
ákvörðunum í tilskipun þessari, um langan tíma eigi fylgt verlð,
svo ab það almennt eigi þótti neitt h e l g í d a g sb r o t , ab

hafa um hönd vinnu á helgidögum eptir m lb a p t a n . Í
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frumvarpi stjórnarinnar til tilskipunar 28. marz 1855, var Iöghelgin,
samkvæmt tilskipun 26. marz 1845 fyrir konringsríkið, Iatin ná eina
stund fram yfir nón, en eins og áður er um getið, var rikvörðnn
þessari breytt eptir tillögum alþíngls, þannig að löghelgi dagsins
skyldi ná fram a?) mlðaptni, þar e~ þetta takmark var samkvæmt
lángvinnri venju f landinu og "irtist þar að auki að sty~jast \'i~ á-
lit almennings. Á þinginu kom ekki fram nein uppástúnga um það,
að löghelgistíminn yröí frekar lelngdur ; en hefði sú skobun verið al-

menn hjá mönnum, að halda ætti allan sunnudaginn heilagan, mundi
hún vafalaust hafa kornið í ljós vm þetta tækifærl, Eptir þessu virð-
ist þa~ því að vera nokkrum efa undir orpið, hvort skoðari manna
yfir höfuð í raun og veru hafi síðan breytzt svo á Í~landi í þessu
efni, að það mí se almennt álit manna, að löghelgi sunnu- og helgi-
daga eigi að n;i yfir allan daginn, þá. yrði líka, ef svo værl ákveð-
i~, settar str.íngar! reglur en þær, sem fylgt var á~ur en tilsk. 28.
marz 1855 varð a~ lögum; enda mundi það sýna sig i verkinu, að
slík regla mundi valda margri öhægb og erficleikum, t. a. m. fyrir
ferðamenn, sem eru á kaupstaðurferbum, og einkum fyrir þá, er eiga

yfir sjó að sækja, þegar ferma skal eður afferma skip, og svo Irv.;
vm þetta bætist, að allar almennar skemmtanir væri þ:i bannaðar á
sunnudagskvöldin.

En svo mikið sem mí er varið í vankvæði þau, sem talin hafa
verið, vírtíst þó ekki vera öldúngls bein ástæða fyrir stjórnina til

þess, að setja sig á móti beiðnl alþingis í þessu atrlði, þar eð það
nú heyrist úr öllum áttum, að hin áður umgetna ákvörðun í til-

skípun 28. marz 1855 hafi vakið almenna óánægju hjá alþýðu á
Íslandi. Hefir því verið samið frumvarp það, sem her er á undan,
og hefir hans hátign konúngurinn samþykkt það í því skyni, að það
verði lagt fyrir alþíngi.
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II.
Frumvarp

til

Opins br ef's,

um laun ýmsra embættismanna á Íslandi,

1. gr.
Stiptamtmaðurlnn og biskupinn fá í laun 3,000 rd. hvor; þar a'6

auki fær hinn fyr nefndi 400 rd, í borðfð. Amtma'6urinn í norður-
og austurumdæminu og amtmaðurinn í vesturumdæminu fá í laun
2,000 rd. hvor á ári; þar a(:) auki veitist þeim árleg launavlðbðt,

200 rd., fyrir hver 5 ár, sem þeir eru í embættunum ; þó geta laun
þeirra eigi orðið hærri en 2,800 rd.

Enn fremur fær biskupinn og amtmaðurinn í vesturumdæminu
eins og að undanförnu 200 rd, á ári, í stabinn fyrir frían bústað og
embættisjörð.

Landfógetinn fær í laun 1,000 rd.

2. gr.

Forsetinn i hinum íslenzka landsyfírrðtt! fær í laun 2,000 rd. á
ári, og hinir dómararnir 1,000 rd. hvor ; þar at auki fll þeir í launa-
vi~b6t 200 rd, árlega fyrir hver 5 ár, sem þeir eru í embættunum;
'þó geta ekki laun forsetans orðið hærri en 3,000 rd., og laun hinna
dómaranna eigi hærri en 2,000 rd. á ári. Hinn fyrsti meðdémarí held-
ur eptirleíðís þeim 250 rd. á ári, sem honum hara a(:) undanförnu
verið veittir úr démsmélasjéðnum ; þar á móti skulu falla burtu
þeir 50 rd., sem annar meðdémarí hefir Ieíngíð tir sama sjó'tli.

3. gr.

Landlæknirinn fær í laun 1,000 rd. á ári, og hðraðslæknamír
600 rd. hver; þar a~ auki fá þessir embættismenn 100 rd, í launavíð-

bót á ári, fyrir hver 3 ár, sem þeir eru í embættunum; þó geta
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laun landlæknis eigi orðið hærri en 1,400 rd., og laun hðraðaslækna
eigi hærri en 1,000 rd. á ári.

þar að auki fær landlæknirinn og hinir 3 héraðslæknar þann
hinn sama lnisalelgustyrk, sem þeir. hafa híngað til haft.

4. gr.

Forstöbumaður prestaskólans og skólastjórnarinn vlð hinn lærða
skóla í Reykjavík fá í laun 1,600 rd. hvor; þar a'ð auki fá þeir í
launavlöbét 200 rd. fyrir hver 5 ár, sem þeir eru í embættunum;
þó geta laun þeirra eigi oröíð hærri en 2,200 rd.; skólastjórnarinn
fær þar að auki -frían bústað í skólahúsinu, og Iorstöðurnuður presta-
skólans 150 rd. til hrisaleigu, eins og híngað til.

Yfirkennarinn við hinn lærða skóla fær í laun 1,000 rd.; 200 rd.
viðbót veltlet honum fyrir hver 5 hr, sem hann er í embættinu; þó
geta laun hans eigi orðlð hærri en 1,600 rd. Yfirkennarinn, sem nú
er, skal, meðan hann el' í embættinu, halda þeim húsalelgustyrk, sem
hann að undanfílrnu hefir haft, 150 rd. árlega. þar á móti fá eptir-
menn hans í embættinu eigi slíkan hrisalelgustyrk.

Undirkennararnir víð prestaskólann og hinn lærða skóla skulu
hafa í laun 500 rd. á iírl ; 100 rd. viðbót veitist þeim fyrir hver 3

ár, sem þeir eru í embættunum; þó geta laun þeirra eigi orðið hærri
en 1,000 rd.

Fyrir þau störf, er einum af undirkennurunum við skólann verða
á hendur falin, sem umsjónarmanni skólans, veitist 300 rd. borgun
á ári.

Saungkennari skólans, sem einnig er organsleíkarl dómkirkjnnn-
ar, og hel' eptir skal skyldur að kenna prestaskólumönnum ab tóna,
fær í laun 300 rd.; 25 rd. vlðbét veitist honum fyrir hver 3 ár, sem
hann gegnir þessari þjónustu; þó geta laun hans eigi orMb hærri
en 400 rd.

Íþróttakennarinn fær í laun 200 rd.; þar ab auki veitast honum
25 rd. fyrir hver 3 ár, sem hann gegnir þjónustunni, þó svo, ab laun
hans ekkí verðí hærri en 300 rd.
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,
Astæður

fyrir frumvarpi þessu.

Ári~ 1857 setti stjórn innanríklsmrilanna nefnd manna, er rali~
var á hendur a~ semja nýjar ákvarbanlr um laun allra þeirra em-
bættís- og sýslunarmanna, er fö:;t laun fli rir sjó'bi konúngsríkisins.
Eptir uppastúngum þeim, er nefnd þessl hafðl gjört, vorn ári'b 1858
samin 2 lagafrumvörp um laun nokkurra embættis - og sý:!lunar-
manna, sem heyra undir dómsmálastjórnina og undir stjórn kirkju-
og uppfræðslumálanna, m, m.; vorn einnig i frumvörpum þessum
ákvnrðantr um laun þeirra embættismanna á Íslandi, er heyra undir
á~urgreindar stjórnardeildir og fá laun sín úr ríklssjdðl. Frumvörp
þessi voru lög~ fyrir þjlÍbþíngi~, er seinast' var hald ib ; en nefnd sú,
er sett "ar í málinu, hefir i álitsskjali sínu farið því fram, ab rett-
ast mundi, ab öllum þeim ákvörðunum, sem snerta laun fslenzkra
embættismanna, væri safnað í eitt, og þær teknar í sérstaklegt lagaboð;
og með því nefndinni einnig þótti laun þau, er sninglð var upp á,
nokkuð há, og hiin ótta'bist a'b ef þau væri nú samþykkt, þá kynni
þab a~ koma i bágavíð það, hvernig þeim embættismönnum á íd-
landi verður launað, sem ekki fá laun sín tir ríkissjóði, heldur bein-
línis af landinu sjálfu, þá stakk hún upp á því, að laun á'bur greindra
embættlsmanna, þau er ákveðin voru í frumvörpunum, yr'bi ekki
samþykkt fyr en alþíngi hefði gefizt kostur Ii, ab segja álit sitt um
mál þetta.

því verður heldur eigi neitað, ab það væri hentugast, a~ út
kæmi sérstakleg lög um laun allra þeirra embættismanna lÍ íslandi,
er föst laun hafa; en Ii hinn bóginn ber þess að geta, a~ þar sem
nefndin hefir Iarlð því fram, ab lagafrumvarp þetta verðl fyrst lagt
fyrir alþíngi, þá heyrir meðferð slíks máls, er snertir fjárhagsefni,
ekki undir verkasvið alþingis, eptir tilskipun 8. marz 1843, 1. gr.
Samt sem áður þótti það ekkl hlýða, ab færast undan því, ab breyta
í þetta skipti út aC reglunni, og verða víð áskorun nefndarinnar, og
það því síður, sem alþíngi sjálft eigi virðist geta haft neitt á móti
því, ab leitað se álits þess um mál þetta; hefir því dömsmalastjérn-
in, eptir samkomulagi "ib stjórn kirkju- og kennslumálanna, ab því
leyti snertir þá embættismenn á Íslandi, er undir hana lúta, látib
semja lagafrumvarp það, sem her er á undan, í þeim tilgángi ab
það, eptir áskorun nefndarinnar, verðí lagt fyrir alþingi það, er nú
fer í hönd.
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Ál)ur en vlklð se máli a~ hinum einstöku greinum frumvarps
þessa, sem í aðalatriðunum er samkvæmt ákvörðunum þeim, sem
voru í lagafrumvdrpum þeim, er lögð voru fyrir ríklsþtngib, og tekn-
ar vorn eptir uppástringum nefndar þeirrar, er sett var til a;) semja
ákvarðanir 1101 laun embættismanna, skal her skýrt frá nokkrum al-
mennum athugasemdum, er nefndin hefir gjiirt Í þessu efni, til frek-
ari upplýsíngur um þær grundvallarreglur, sem frumvarp það, er her
er á undan, er byggt á.

Nefndin hefir þannig getlð þess, að það gæti verið athugavert,
hvort dýrtíð sú, er sannað þótti að ;i seinni árum hefði Iarið vax-
andi Í konringsríklnu, hefði hart sömu áhrif a :btand embættismanna
á Llandi. Reyndar þritt] nefndinni þetta í stöku greinum fremur en

ekki vafasamt; en á hinn bóginn heit hún þó, að einginn efi gæti
verið um þetta efni Í mörgum Jiörum, og það enda Í flestum grein-

um, þar eð sjálfsagt yrði að borga allar vörur, er sendar væri frá
Danmörku, miklu hærra verði en fyrri; var það og tekið fram um
hinar íslenzku vörutegundir, að miklar breytíngar herði orölð á Ís-
landi við hina frj.ilsu veralun, er hefði ollað þVÍ, að vero á mörg-
um þeim vörum, sem taldar eru með almennum lffsnauðsynjum,
hefði orðir hærra en nokkurn tíma áður, og hefði aflelðíngnrnar af
þessu einkum komið fram á þeim, er lifa ætti af föstum arlegnm
launum. þó nefndin þess vegna áliti, að embættismenn á. Í:llandi
einnig ætti fulla heimtingu á þVÍ, að embættistekjur þeirra yrði hækk-
aðar, þ6tti henni samt sem átJur ekki hlýða, að jafna saman að öllu
leyti hinum ýmislegu flokkum af embættismönnum á Íslandi við þ,i
embættismenn í konringsríklnu, er standa í líkri stöðu, og ákveða
laun hvorutveggja á sama hátt; var það í því efni tekið fram, að
laun ýmsra flokka ar embættismönnum á Íslandi hefði ætíð verið
töluvert lægri, en laun þeirra embættismanna í konúngsríkinu, er
standa þeim jafnfætis; en ef þeir yrði nú gjörðir jafnir, þá mundi
bæði launahækkunin allt í einu verða of stórkostleg, og svo mundi
verða fjarska lítill jöfnuour milli tekja þeirra, er í rfkissjéðinn renna
frá þeim hluta ríkisins, er her ræðir um, og þess kostnaðar, er af
stjórn hans leiddi. Nefndin let ser því lynda, a~ stinga upp á því,
að laun þau, sem nú ern veitt, yrði hækkuð eptir tiltölu, og a~ svo
miklu leyti unnt væri samkvæmt þeim grundvallarreglum, sem ann-
ard hefði verið á\iti~ rett að reyna að koma fram, eptir því, hve á-
ríðandl hvert embætti fyrir sig þætti vera.

Eptir að þannig er búið a~ gjöra þessar almennu athugasemdir
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nm málið, skal nú rætt um hinar einstöku greinir í frumvarpi því,

sem her er aa framan.

vrs 1. gr.

Grein þessi er, hac launin snertir, samkvæm Irumvarpl þ,'í, er
lagt var fyrir rfkleþínglð. Stlptamtrnaður og biskup hafa híngað til
feingið í laun 2,400 rd.; nefndin hefir um stlptamtrnannlnn meðal
annara getið þess, að hann se æðsta yfirvald landsine og fulltrúi

stjórnarinnar, staða hans se mjög þýðíngarmikil, einkum vegna fjar-
Iægöar landslns, er gjöri það opt óumflýjanlegt, að hann verði ao

gjöra margt upp á eigið umdæmi, fremur en aðrir embættismenn, og
virtist það því vera nauðsynlegt, ab honum væri gjiirt það fært, aa
lifa samkvæmt tign embættis síns. Nefndin stakk þess vegna upp
á því, að laun hans yrbi hækkuð til 3,000 rd., svo sem til er greint
í frumvarpinu, og ac hann þar að auki f;ii 400 nl. í borðfð, Um

laun biskups er þess að geta, ao nefndinni hefir þMt það eiga vel
við, að jöfnuour sá, er hínguð til hefir verið millum þeirra og launa
stiptamtmanns, einnig haldist eptlrleiðis.

Laun hinna tveggja amtrnannanna eru í frumvarpi því, sem her
er á undan, eins og í frumvarpi því, er fyrir rtklsþínglð var lagt,
hækkuð frá 1,700 rd. til 2,000 rd., og geta með tímanum orbíð allt
aa 2,800 rd.; þótti slík launahækkun nauðsynleg, einkum vegna þess,
aa embætti þessi eru mjög árfðandi, og embættismenn flytjast sjaldan
frá þeim til annara betri embætta.

Í staðinn fyrir íbúðarhris og embættisjörð er biskupinum á Ís-

landi og amtmanninum Í vesturumdæmlnu, auk launa, veittir 200 rd.
a ari. Ao vísu er þess ekki getið í frumvarpi þVÍ, er lagt var fyrir
ríkísþíngfð, hvorrembættlsmenn þeir, er her ræðir um, ætti aa halda
þessum peníngnm, en einginn efi er þó á því, að til þess hefir verið
ætlazt, þar eð þeir eru yfir höfuð hver um sig Lítnir hafa sömu kjör
og stlptarntrnaðurinn og nmtmaðurinn í norður- og anstIlrumdæminu,
er bábir hafa frían bristab og íbúðarhés ; þótti þVÍ rettast, ao hafa
UIll þetta akvörbun í frumvarpinu.

BæM sökum þess, hve arfðandl Iandfégetaembættlð er, þar sem
landfógetinn er aðultehlrðlr víð hinn ~erstaklega sjóa Íslands, og svo
vegna áhyrgoar þeirrar, sem samfara er embætti þessu, er stúngið
upp II því, ab lann þau, er híngað til hafa fylgt embættinu, 600 rd.,
verði hækkuð til 1,000 rd.

Ástæaan til þess, aa ekki er stúngio upp á, ao hækkuð nrM
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hin föstu árlegu laun, 300 rd., er lög~ eru til bæjarfógetaembættis-
ins í Reykjavík, sem sameinað er landfógetaembættinu, er sú, að
embætti þessu fylgja einnig övlssar tekjur á ári hverju,

Vi~ 2. gr.

Aul, þeirra 950 rd., er Iyrstl og annar dómari í yfirréttinum
hínga~ til hafa Ieínglð í laun; hafa embættismenn þessir enn fremur
felngíð í laun, hinn fyrstnefndi 250 rd., en hinn 50 rd., úr dóms-
málasjóðl Í:;lands. þar eð þeir 250 rd., sem fyrsta dómara hara
veittir verið, eru endurgjald fyrir störf, sem ekki fylgja með em-
bættinu, en það eru útleggíngar li rettargjörníngnm í sakamálum og
gjafsóknarmlilum, þeim er áfríao er til hæstaréttar, vírðlst endurgjald
þetta eptlrlelðls eiga að haldast. þegar breytt verður launum ýngsta
dómara, virðist þar á móti vera astæða til að taka af þá 50 rd., Rem
honum hafa verið lagðir úr ddmsmdlnsjébnum, þar eð það eigi er
augnamið þessa sj6'bs að greiða slík laun; svo var og fe þetta á sín-
um tíma að eins "eitt í viðlögum, af því launin voru ónóg. AI-
þíngi hefir einnig ál'ur "erið á því.. að ar taka ætti laun þau, er
dömendurnír í yflrrðttlnum fá tir démsmálasjébnum, og þar við bæt-
ist, að sjóður þessi nú greiðir laun til mrilaflutníngsmanna við yfir-
rettinn, og að það er vafasamt, hvort tekjur hans hrökkva til a~
bera öll þessi ritgjöld.

Forsetinn í yflrréttlnum hefir a~ undanförnu haft í laun 1,600 rd.
Að öðru leyti er þessi grein öldúngis samhljriða þeirri grein í

frumvarpi því, er lagt var fyrir rfkísþtnglð, er að sama efni lýtnr;
og skal þess enn fremur getið, að laun þessi, þegar þau eru akveðin
á þann lnitt, er mí hefir verlð stringið upp ;í, virðist að vera í hæfi-
legu hlutfalli við laun annara verslegra embættismanna á Íslandi.

Við 3. gr.

Læknum á Íslandi er nú sem stendur þannig launað, að land-
læknirinn fær í laun 900 rd., og 150 rd. fyrir húsaleigu ; af 7 her-
abslæknum, sem eru á Íslandi, fá 3 í laun 600 rd. hver, en hinir 4
fá 500 rd, hver; nokkrir af læknum þessum hafa þar að auki fría
bújörð, og nokkrir Iítilljdrlegan hrisaleigustyrk. Nefndin hefir við-
víkjandi læknunum getið þess, að á Íslandi, þar sem strjalbyggt er
og menn efnalitlir, se að tiltölu miklu minna tækifæri fyrir þessa
embættismenn til að fá nokkrar aukatekjur fyrir lælmíngar, en í Dan-
mörku; svo gjöri og víðátta héraðanna og aðrir landshagir milda
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erfíðlelka ; muni því þau laun, sem nú eru "eitt, varla vera nægileg
til þess, a~ búist verbl víð, a~ menn, er hæfir se til embættanna,
sæki um þau. Nefndinni virtist þab því vera nauðsynlegt, ab hækk-
uð yrði laun þessara embættismanna, og helzt á þá leið, ab þeim
yrM "eitt Iaunaviðböt, eptir því, hvað leingi þeir ern í embættunum,
eins og ákvebib er nm lækna í konúngsríldnu, en ab víðbút þessi
yrM veitt með a'b eins 3 ára millibili sökum þess, ab embætti þessi
eru erfiðar], Að öðru leyti er her bætt vib ákvörðun um það, a'ð
landlæknirinn og 3 héraðslæknar skuli framvegis halda þeim húsa-
leigu styrk, sem þeir hínga'b til hafa haft, þó ekki stæðí neitt um það
f frumvarpi því, sem lagt var fyrir ríklsþíngtð,

Við 4. gr.

Um kennárana ,·ib prestaskólann og vi~ hinn lærða skóla gat
nefndin þess, ab laun þeirra hefði fyrrum verið her um bil eins og
þau, er ákveðln voru fyrir hina sömu embættismenn í konúngsrík-
inu, þánga'b til laun hinna síðarnefndu embættismanna voru hækkuð
me'b lögum 28. marz 1855, en þessi hækkun kom eigi kennurunum
á Íslandi ab notum. En þar eb á báðum stöðunum útheimtist hinn
sami vísindalegi undirbúníngur til ab geta Ieínglð þessi embætti, eins
og líka störfin mega álítast ab vera hin sömu, heit nefndin, ab næg
ástæba væri til ab launa eptirlei'bis kennurunnm víð bá'bar vísinda-
stofnanirnar á íslandi með sömu launum og þeim, sem í ofangreind-
um lögum eru ákYebin.

Laun þau, sem ákveðln eru í þessari grein, eru einnig, að því
leyti snertir ábur greinda embættismenn, samkvæm uppéstúngum nefnd-
arinnar; en á hinn bóginn þótti það rettara ab forminu til, að taka
fram beinlínis efnið í lögum 28. marz 1855, ab svo miklu leyti sem
þa~ getur átt vlð Ísland, en ab gjöra lög þessi gildandi eins og þau
eru, sem til var ætlazt eptir frumvarpi því, er lagt var fyrir ríkis-
þíngi'b.

Eins og skólaforstjóranum er samkvæmt 1. gr. í lögum þeim,
er nú voru nefnd, veittor frí bústa'bur í skólahúsinu, eins vírðist for-
stö'bumabnr prestaskólans, þar sem svo líkt stendur á, eptírlelbls eiga
ab halda þeim 150 rd., sem honum eru nú veittir fyrir húsaleigu.
SömuleiMs hefir þótt astæða til a'b láta hinn nú verandi yfirkennara,
Björn Gunnlaugsson, sem er mjög gamall embættismaður og að öbru
leyti maður, er til::mikils gó'bs hefir unnið, halda, meðan hann er í
embættinu, þeim 150 rd., sem honum nú eru veittir fyri! húsaleigu;
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þar á móti :í styrkur þessi ao falla niður, þegar embættið losnar.
Annars er það sjálfsagt, ao þegar grundvallarreglurnar í lögum 28.

marz 1855 komast á á Í~landi, verður ekki umtalsmál framvegis að
veita undirkennurum "ii) skrilann neinn húsalelgustyrk.

Viðvfkjund] þeim 300 nt, sem akveðnir cm í grein þessari sem
borgun fyrir störf umsjónarmanns vill skólann, skal þess getíð, að
þetta er ný grein, þar eð kennarar skólans ail undanförnu hafa til
sklptls ein nokkurrar sérstakrar borgunar haft umsjón yfir lærisvein-
unum í skólanum utan kennslutímanna. Í bænarskrá, stýlaðrl til

stjórnarherra kirkju- og kennslnmnlefnanna, er skólameistari og stlpts-
yfirvöldin höfðu sagt álit sitt um, hafa kennararnir fario þess á leit,
ao þeir yrði losaðír víð slíka umsjón með skélasvelnum, þar eð hún
bæðl væri mjög erfið fyrir þá, og virtist heldur eigi vera embættisskylda
þeirra; en á hinn bóginn hafa þeir lÝ:lt því yfir, ail þeir væri ekki
ófúsir á ao halda áfram umsjóninni, ef þeir feingi borgun fyrir, ail
minnsta kosti 600 rd. á ári. l)a'ð virðist nú ekki að vera sem hag-
anlegast, ao láta yfirkennarann og undirkennarana hafa á hendi um-
sjón þá víð skólann, er her ræðir um, gegn sðrstaklegrí borgun; apt-
ur er á hinn bóginn umsjón nauðsynleg, þar sem mestur hluti skóla-
sveina eru ail staðaldri í skólahúsinu, og með því það er ekki sann-
gjarnt, að gjöra skólameistaranum einum að skyldu, ao hara slíka
umsjón á hendi, virðist vera rettast, að fela einum af nndírkennur-
unum á hendur einnig ab vera umsjónarmaður "ii) skólann, á líkan
hátt og á ser stao víð Sóreyjar skóla; mætti þá einnig gjöra honum
ao skyldu, ao hafa 11 hendi öll búsýslustörf skólans, t. a. m. ao kaupa
eldlvlð, hilsbúnað og annað þess konar, SYO og að hafa eptirlit með
bnikun og geymslu þessara hluta, og gæta bókasafns skólans, þar
eð fyrirkomulag það, sem mí á ser stað um þessa hluti, nuí álítast
óhagfellt, er störfum þessum er skipt millum skólastjórnarinnar,
skólameistarans og dyravarbar skólans. þa<l endurgjald, sem fyrir
Ull þessi störf ætti að velta hlutaðelgandi kennara, sem ekki, eins
og 11statt er í Sórey, hefir frían bústað, virðist ekki geta verið minna
en 300 rd.; mætti einnig ef til vill, skylda hann til, ab minnsta kosti
þá er embættið losnar, ail taka að ser reilmínga skólans, sem nú
eru faldir á hendur fyrsta kennara "ib prestaskólann gegn árlegu
endurgjaldi, 100rd.

Forstöðumaður skólans og skélastjörnín hafa stúngio upp á, a~
saungkennarinn víð skólann, sem einnig er organslelkarí dómkirkj-
unnar í Reykjavík, feingi 100 ríkisdala yil'lb6t vi~ laun þau, er hann
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nú hefir, sem eru 150 rd., eður alls 250 rd. En þar eð þa'6 vir'6ilt
æskilegt, að prestaefni þau, er gánga á prestaskólann, geti Ielngíð
tilsögn í ab t6na, þ6tti vel eiga víð, að fela honum það á hendur
ásam t störfum þeim, er hann gegnir víð skélann, og virtlat þá vera
astæða til ab hækka laun hans á þann hátt, ab hann byrji með 300
rd., en Cái fyrir hver 3 ár, sem hann gegnir stöðu þessari, 25 ríkis-
dala vi'l>b6t, þ6 svo a'l> launin verði ekki hærri en 400 rd.

þab hefir þ6tt tilhlýðilegt, ab íþr6ttakennarinn, sem nú hefir í
laun 200 rd., fái 26 ríkisdala víðbót Cyrir hver 3 ár, sem hann hefir
stöbu þessa á hendi, þánga'b til a'l> launin eru komin upp í 300 rd.
þar á. m6ti vir'6ist eigi vera næg ástæba til a'6 hækka laun dyra-
varðar, sem nú eru 200 rd., er hann nú verður laus "ib alla búsýslu
víð sk6lann.

Enn skal þess getíð, að ekki getur verlð umtalsmál að kenn-
arar Reykjavíkursk61a Cái neinar tekjur af kennslukaupi lærisveina,
þar e'b slíktkennslukaup ekki er goldið vil> sk61a þenna; svo eiga
eigi heldur heima í Crumvarpi þessu ákvarðanlr þær, sem finnast í
5. gr. í lögum 28. marz 1855, þar e'b allir kennararnir fá eptir
frumvarpinu hærri laun, en þeir hafa ábur haft.

Ab endíngu skal þess getlð, a'l>jafnvel þó rfklssjöðurlnn skj6ti
árlega 235 rd. til launa sýslumannsins í Gnllbríngusýslu, og 300 rd,
til launa sýslllmannsjns í Vestmar,maeyjum, og þó þa'b reyndar vær~
æskilegt, a'l>þessir embættismenn gæti feingi'6 nok/ira bpt á hinum
liti" embættistekjum sínum, virtiste;gi vera næg ~stæb.a UI á þess-
um stab a'l>gjöra uppástúngur í því efní, þar eb laun þei,ra a'l>mestu
eru f61gin í 6vissIlm tekjum.

Ekki er heldur í frumvarpinu neín ák,'ör'bun um bærri laun
banda lögregluþj6num og yflrsetukenum í Reylcjavík, þar eð hvor-
tveggi ab mestu leyti mega álítast a'l> standa 1. þjónnstu bæjarCe-
lagsins, jafnvel þ6 nokkuð af launum þeirra se greitt úr almennum
sjó'bi. Yfirsetukonurnar mega þar ab auki álítast ab hafa mest laun
sín aC 6vissum tekjum. þar eb d6mkirkjupresturinn íReykjavík hefir
ekld laun sín úr rikissjóbnnm, þó honum að v!littur þaðan húsa-
leigustyrkur, vir~ast heldur ekki þessi lög ab geta heimfærst upp á,
haD".
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III.
Frumvarp

til

tilskipunar
um löggildíngu nýrrar jarðabókar fyrir Ísland.

1. gr.

Hin nýja jarðabék fyrir Ísland, er samin hefir verið samkvæmt
tilskipun 27. maí 1848, 1. gr., skal öblast lagagildi ..• dag ..••
ménaðar 18 ..•••

2. gr.

Eptir þessari hinni nýju [arðabék skulu greiddir skattar, tollar
og gjöld þau til almenníngs þarfa, er eptir þetta kunna ab verba
lögb á jarðir á Íslandi; einnig skal upp frlí þeim degi, sem ab ofan
er nefndur, heimta og grelða allar tíundir ar jörðum á Íslandi eptir
þeim dýrleika, sem á hverja jörb er settur í hinni nýju jarðabék,
þó áski1st þeim prestum, sem eru í kallinu, þegar hin nýja jarðabók
ö()last lagagildi, rðttur til ab taka preststíund sína af jörðunum eptir
hinum eldri dýrleika jarðanna, á metlan þeir eru í því sama kalli,
svo framt jarbartíundin er á þann hátt rýfari, en ef hún væri reika-
ub eptir hinni nýju jarðabék,

3. gr.

Enn fremur skal farib eptir hinni nýju [arðabök þá er á kveða
skal hinn svo nefnda skatt, ab því leyti sem það er sumstabar venja,
ab leggja saman, þegar svo stendur á, fasteign og lausafa til þess
ab reikna út skattinn.

þar á móti skal þeim hluta alþíngiskostnabarins, sem lagbur er
á jarðirnar, jafna niður á sama hátt og ab undanförnu, þángab til
öbruvísi verbur ákvebib.
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4. gr.
þegar 20 ár eru llðln frá Því, a~ hin nýja [arðabdk ö~last laga-

gildi, skal þall tekib til yfirvegunar, hvort ástæll a sa til a~ leggja
hana undir almenna endurskoðun.

Ástæður
fyrir frumvarpi þessu.

þegar jarbamatsmálill síbast var rætt :i alþingi, lÍrill 1851, var
mestur ágreiningur um það atriðl, sem einnig nr mest UDl rætt,
hvalla mælikvarða leggja ætti til grundvallar þegar reikna skyldi
út hundraðatölu alls landsins. Reyndar játabi þíngib, ab það lægí
beinast vill, að hafa vib sama deili yfir allt land, á þann hátt, al>
deila skyldi allri vírðíngarupphæð jarðanna, sem eptir frumvarpi
jar'ðamatsnefndarinnar er 2,556,489 '/10 rdl., með hundraðafjölda alls
landsins 86,9889/10; það sem þá kæmi í hlut, eður 294/10 rd., yrbi
þá verð eins hundraða UIII land allt.

En á hinn bóginn benti alþingi á, ab með þessu móti yrbi tölu-
verður munur á hinni gömlu og nýju hundraðatölu hvers amts fyr-
ir sig, er hundraðatalan í suðurumdæminu og í norður- og austur-
umdæminu yxi um 1112 hundr. og 166 hundr., en þar á móti minnk-
aM hún í vesturumdæminu um 1938 hundr.; en þínginu þótti lítil
líkindi til þess, ab hinir stærri hlutir landsins, t. a. m, ömtin, hafi
verlð með verulega mismunandi dýrleika í samanburðl hvert vib ann-
all, og allrasízt ab vesturamtlð hafi hart all tiltölu hærri hundraða-
tölu, heldur en hin ömtin, þar sem þall þvert á m6ti hafi verið al-
mennt viðurkennt, ab hin miklu jarðagóss biskupsst61anna fyrir norðan
og sunnan, einkum þau er næst lágu sjálfum st6lunum í Skagafjarðar-
sýtllu og Árnessýslu, hafi verið með töluvert hærri hundraðatölu, heldur
en aðrar jafngóÍlar jarbeignir; ekki se heldur líkindi ne sannanir fyrir
þvi, aÍl jarðeignir í norður- og austur- og suburumdæmlnu hafi yfir
höfub ab tala fariÍl svo stórum batnandi síðan jarMr voru metnar
1702, en aptur jarðeignir í vesturumdæminu svo stórum rýrnab, sem
6jöfnurnar, er leiddi af aðalmællkvarbanum bentu til, einkum þegar
þess er gætt, að }~ms hin stærri hðruð í suðurumdæmlnu hara legið
undir afföllum af náttúrunnar "öldum, og ab í vesturumdæminu eru
ab tiltölu miklu flelr] sj6ar- og hlunníndajarðír, með dúntekju, sel-
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velbí, og fl., sem vlð breytingu þá, er orM~ hefir á atvinnuvegum
og vi~ veralunarfrelsíð, hafi hækkað í verði,

þótti þínginu af þessum astæðum ísjárvert að hafa vi~ einn
mælikvarða yfir allt land, en áleit tiltækilegra, að ákveða mæli-
kvarða eptir ömtum, og kaus því 3 deila í staðinn fyrir 1, og
skipti þannig í hverju amti fyrir sig matsverði amtsins með hundr-
aðatölu þess; varð þá hundraðasvirðl :

í suðurumdæminu
í vestururndæmlnn

30.60 rd.
26.86 -

í norður- og austurumdæminu 29.98 -
eður með einfaldari tölum 30.5, 26.5 og 29.5 rd.

Samt sem á~ur hðfnst á alþíngi kröptugleg mótmæli mót þeirri
aMer~, að hafa vm sinn mællkvarða í hverju af 3 umdæmum lands-
ins, til þess að ákveða dýrleika eður hundraðatölu serhverrar jarð-
eignar; var og konúngsf'ulltrúinn, amtmaður Melste~, öldúngis á móti
henni. Þa~ var í því efni til fært, ab það hefði verlð tilgángur jarða-
mats þess, er fram fór á Íslandi 1849 og 1850, og eins endurskoð-
ana þeirra, er gjörbar hafa verið víð mat þetta optar en einu sinni,
a~ finna hið sanna peníngaverb hverrar jarðar fyrir sig, og að þar
af virðíst beinlínis og Óllmflýjanlega a~ leiða, a~ hafa verði víð
einn og sama mælikvarða til þess, ab finna dýrleika hverrar jarðar
fyrir sig; en með því ab stínga upp á sínum mælikvarða fyrir hvert
amt, hafi alþíngi ónýtt allan undirbúníng málsins, og í einu ntfángi
búi~ til nýtt mat á öllum jarðeignum í hverju amti Cyrir sig; því
a'6 hafa vib miklu lægri mælikvarða, þegar setja skal dýrleika á jarð-
irnar í einu umdæminu (vesturumdæmi) en í hinum umdæmunum,
væri í raun og veru hib sama, sem ab hækka matsverð jarðeigna í
þessu umdæmi um svo marga af hundraði, sem mællkvarðínn þar
er lægri; en aptur yrbi matsverðið lækkab f hinum um dæmunum í
sama hlutfalli og mællkvarðlnn þar yr'6i hækkaður,

þar eb alþíngi hefir ekki sannað ebur reynt ab sanna, ab jarð-
eignir í vesturumdæmlnu hafi verlð metnar lægra, í samanburði vi~
gæði þeirra, en í hinum ömtunum, ,'ir'bist breytíngin vera gjörð ein-
úngis til þess, ab kornast sem næst hinni fornu hundraðatölu í amt-
inu, og er það þó með öllu ösannað, ab þessi forna hundraðatala
hafi stabi~ í sama hlutfalli til hinna sönnu gæða jarðanna í vestur-
amtinu og í hinum ömtunum.

Stjórninni hlutu að þykja ástæður þessar svo mikils verðar, a~
óráMegt virtist að fallast á uppástungu alþingis um að leggja 3 deilira
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til grundvallar, þegar ákveða skal dýrleika hverrar jarðar fyrir sig.
Abal ástæ(\a sú, er uppástúngan er byggb á, nefnilega, ab ólíklegt se,
ab ömtin hafi verlð meb verulega mlsmunandl dýrleika í samanburði
hvert "ib annað, eður ab vesturumdæmið hafi haft hærri hundraða-
tölu ab tiltölu, heldur en hin ömtin, virðist ab vera því þýbingar-
minni, sem þa'll er almennt viðurkennt, ab hib forna jarðamat, eptir
því sem tímar hara libíð, nú se or'bi'ð öldúngis 6árei'ðanlegt og 6-
jafnt. Tilgángurinn með hlð nýja jarðamat nr nú einmitt sá, ab
taka af ójöfnur þessar, en þetta getur ekki orðið, ef hin nýja [arða-
vlrbíng er ar handahófi lögnb til eptir hinum úrelta 6árei~anlega
jarbadýrleika. þar ab auki vírðast vera eigi alUítil líkindi, er liggja
í ebli hlutarins, fyrir því, ab sú niðurstaða se í sjálfri sre sönn,
sem hib nýja [arbamat lelðír ab, nefnilega, ab hundraðatalan lækkar í
vesturumdæminu, en hækkar í hinum um dæmunum ; því því mun varla
'Verba neitað, ab [arbelgnlr og landbúnaður hefir tekið bótum í þess-
um 2 um dæmum, og þé, ef til vill, mest í norðurumdæmlnn ; en þar
á m6ti er svo langt frá því ab þetta eigi ser stab í vesturumdæm-
inu, ab það virðíst ab minnsta kosti hafa staNb f stað, eC því hefir
ekki aptur Iarlb ; stendur og umdæmi þetta i velmegun á baki hinna.

þar eb nú þannig ekki verbur hjá því komist, ab breyta lít af
uppástúngum alþingis i því mikilvæga atrlðl, sem her ræbír um, og
hafa "ib einn deili yfir land allt, hefir hundraðatala serhverrar jarbar
verlð reiknuð út eptir þessum mælikvarða, og bæði aí þessari astæbu
og svo "egna þess ab eigi m:i heita, ab jarðabókar Irumvarpíð se
full gjört fyrri en útreikníngnum er lokib, hefir verið Ieíngíð sam-
þykki hans hátignar konúngsins til þess, ab þetta frumvarp verðí
lagt fyrir alþingi það, er nú fer í hönd, SYO að þínginu gefist færi
á að taka bæði útreikninginn og Irumvarpið yfir höfub ab tala til
yfirvegunar.

Enn fremur skal ab eins geta þess, ab tillögum alþíngis hefir
verlð fylgt víðvíkjandi Akureyjum í Dalasýslu, ViMdalstúngu íBúna-
vatnssýslu og Lelðarhöfn i Norður-Múlasýslu. Ab því leyti hundr-
aðatalan eptir þeim reikníngi, sem nú hefir gjörður veríð, að eins er
86755.1 hundr. á öllu landinu, en 86988.9 hundr. eptir sama mæli-
kvarða, eptir því sem alþingi skýrir frá, þá kemur þetta til af þ,'í,
ab þegar reiknaður hefir veríð dýrleiki herrar jarbar fyrir sig, hefir,
eins og alþíngi stakk upp á, verið sleppt þeim brotum, er eigi ná
fullum tíundu pörtum.

Enn fremur verbur lagt fyrir alþíngi frumvarp, það sem ber er
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a'b framan, til tilskipunar um löggildIng jarðabékarlnnar á Íslandi, er

hans hátign konúngurinn hefir samþykkt; og skal nú um serstakar
greinir frumvarpsins gjöra nokkrar athugasemdir:

vm 1. gr.

Eptir upp:ístúngu alþíngis átti hin nýja jarðabók a~ ö~last laga-
gildi frá fardögum 1859, þannig ab allar tíundir af jarðeignum yrðí
í fyrsta sinni í fardögum 1860 heimtar og goldnar eptir hinum nýja
jarðadýrleika. En eptir því, sem áður hefir greint verið, getur þetta
nú ekki komizt á, og hefir þVÍ þótt rettast að láta í frumvarpinu
vera eyðu fyrir árstalið, og bíða eptir uppástúngu þíngsins um það
efni.

Vi'b 2. gr.

Nú sem stendur hvíla eigi á jarðeignum á Íslandi önnur gjöld
til hins opinbera en jarðnrtíund, nema hvað jarðelgntr einstöku sinn-
um eru taldar með til skatts, þó á þann hátt, að litlu munar (sbr.
3. gr.), - og gjöld til lúkníngar alþlngtskostnaðl,

þar e'b það er tilgángur hinnar nýju [arðubökar, að finna jafn-
ari stofn bæbi fyrir skatta þá og gjöld, sem á ókomnum tíma verba
ákveNn, og fyrir greiðslu [arðartíundarinnar, en þann sem nú er
eptir jarðabók þeirri, er nú gildir, hefir þótt rettast ab taka þetta
fram í grein þeirri, er her ræðir nm, og er hún yfir höfuð ab tala
samhljóða uppástúngnm alþíngis Ulll þetta efni.

Á þínginu Iétu reyndar sumir í ljósi það álit sitt, ab jar~artí-

undin ætti, að minnsta kosti fyrst um sinn, þangað til ef ný skatt-
gjaldslög gjör~u þar á breytíngu, að hvíla á hverri jörð fyrir sig
sem óbreytanlegt afgjald, eins og henni híngað til hefir verið svarað
eptir jarðabók þeirri, er til þessa hefir verið fylgt, en alþíngi þótti
samt vera yfirgnæfandi ástæður til, að allar fasteignartíundir yrðí
goldaar eptir hinni nýju jarðabók, frá þeim tíma a'ð hún hefir öðl-
ast lagagildi; var það í því efni einkum tekið fram, að hinn forni
dýrleiki jarðanna, sakir þess, hvað hann var orðinn ójafll gjaldstofn,
hafi einmitt verið hin helzta og verulegasta undirrót og orsök til
hins nýja jarðamats. Vi~ þessa ástæ.'ðu má bæta því, að með því
að láta heimta [arðartíundína eptir hinni nýju jarðabók, fæst fóst og
áreíðanleg regla fyrir heimtíngu tíundarinnar, þar sem hinn forni

jarðadýrlelkí, eptir því sem. tímarnir hafa liðið, með mörgu móti er
orðinn óál'ei'ðanlegur stofn fyrir tíundarheimtuna, þar e~ dýrlciki
margra [arba hefir verlð færður nlður, sumpart eptir sérataklegum
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úrskur~um og sumpart eptir gamalli venju, sem hefir komizt á án
nokkurrar eiginlegrar lagaheimildar; hefir þetta ollað því, .a~ opt
hefir orbib ágreiníngur millum tíundartakanda og gjaldanda um það,
hvernig og af hve mörgum [arðarhundruðum tíundinni beri ab svara.
þar "ib bætist einnig, ab þetta yrbí í rauninni þau einu notin, er
nú sem stendur yrbl ab hinni nýju jarðabók, og ab það mjög mundi
veikja traust manna á henni, ef ab stjórnin, eptir ab búlð væri a~
löggilda jarðabékina og alþíngi búið ab biðja um ab henni yrði fylgt,
spornað! móti því, ab hún væri víð höfð í því augnamlðí, er nú

hefir verið um rætt.
því verður reyndar eigi neltað, ab einstöku kirkjur og bænda-

kirkjueigendur, og einstöku prestar, geta misst nokkurs í vlð það,
a~ tíundin verbur heimt eptir hinum nýja jarðadjrlelka ; en hvorki
hefir alþíngi alltlð, ab þessi akvdrðun geti ollað kirkjum eður bænda-
kirkjueigendum nokkurs tilfinnanlegs skaða, ne heldur eigi þetta atrlbí,
ab því leyti snertir prestana, ab vera þVÍ til tálmunar ab jarðartíundln
verðl eptlrleiðls heimt með meira réttlætl og [öfnuðl eptir hinum
nýja jarðadýrleika, ef ab eini! prestum þeim, sem ern í kallinu á
þeim tíma, er hin nýja jarbabrik öðlast lagagildl, er áskilin rðttur til
ab taka tíund sína af jörðunum eptir hinum eldri dýri eik jarðanna
á meðan þeir eru í því sama kalli, svo framarlega sem tíundin er
á þann hátt rýfari, en ef hún væri reiknuð eptir hinni nýju jarða-
bók. En hvað snertir kóngstíund og fátækra tíund, er ákvörðun
þessi alls eingum vankvæðum bundin, og þar eb eigi eru til á Ís-
landi neinir samningur manna Ii milli um greiðslu tíundarinnar, eru
einstakir menn ab öðru leyti éviðrlbnlr mál þetta.

þab liggur í augum uppi, ab hlð nýja jarðamat eingn getur
breytt um tíu n da rsk yl du jarðanna á Íslandi, og ab tíundin því
framvegis, þangað til öbruvísí verður á kveðið, ab eini! getur orMb
heimt af þeim jörðum, sem nó sem stendur eru tíundarbærar. þetta
liggur svo í hlutarins ebll, ab ekki þótti þörf á ab taka þab með
berum orðum fram í þessari grein frumvarpsins.

Við 3. gr.

Í Gullbringu og Kjósar sýslum er það venja, þegar lausafj.ír-
tíundin eigi er nóg til þess ab sá, er fram telur, komist í skatt, en
hann þar að auki er [arðelgnndl, ab leggja saman lausafð og fasteign-
ina, og reikna síðan skattinn eptir því; smbr, rentukammerbréf 30.

sept. 1823. Áþekkri reglu mun einnig vera fylgt sumsta~ar annar-
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sta~ar á Íslandi; a~ minnsta kostl hefir svo veri~ að undanförnu, t.
a. m. í ÞíngeyjarsÝ:3lu. þó nú hlutdeild sú í raun og veru se lítil,
sem [arðelgnír þannig einstöku sinnum eiga í grelðslu skattsins, þótti
rettast að hin nýja jarðabék eptlrleíðls se lögð til grundvallar eins

víð þetta gjald, eins og þegar tíundin er reiknuð út.
Vlðvfkjandi greiðslu alþínglskostnaðarlns, þá er að vísu svo á·

kveðið í opnu breti 18. jlílí 1848, a'ð %, af kostnaði þessum skuli,
þ á n g a ð til öðruvísi v e r ð u r ákveðið, jafnað niður á jarð-
eignirnar eptir afgjöldum jarðanna, þeim er landsdrottinn fær; og var
ákvörðun þessi reyndar mest byggð á þVÍ, að ekki þótti ráðlegt,
vegna þess, hvað jarðadýrlelklnn var óáreiðanlegur og misjafn, að
leggja þessa nýju álögu :í jarbelgnirnar eptir núverandi hundraðatölu
þeirra. Mætti því nú svo virðast, að þegar ástæða þessi hverfur
víð löggildíng hinnar nýju jnrðabökar, þ:i væri rðttast að leggja gjald
þetta eptirleiðis beinlínis :l [arðahundrubín. En þar eð eingin bæn-
arskrá nm þetta efni hefir komíb fr:i þíngínu, hefir stjórninni ekki
þótt næg ástæða fyrir sig til þess að koma fram nú sem stendur
með uppástringu um breytíngu á hinum ser sta k I e g u ákvörðunum,
sem settar hafa verið um borgum þessa kostnaðar; en til þess að
taka af öll tvímæli í því efni, el' þetta tekið fram með berum orðum
í enda greinarinnar.

Við 4. gr.

Alþíngi hefir stúngi'ð upp á því, a'ð hin nýja jar'ðabók verði
lögð undir algjörlega endurskoðun og leíðréttíngu þegar 20 ár eru

liðin frá því, að luin nær lagagildi, og að alþíngi verði falið að á-
kveða nákvæmari ráðstafanir þar að lútandi.

En þar eð það liggur í hlutarins ebll, að það hlýtur að vera
stjórnin, er gjörist frumkvöðull til ráðstöfunar þeirrar, er her ræðir
um, þá virðlet eigi að vera ástæða til að taka seinni hluta uppá-
stringunnar til greina, og það þótti heldur ekki eiga vel við að taka
í lögin skýla lisa :íhörðun um það, að endurskoða skuli jarðabókina
að 20 árum líbnum, þar eð þetta hlýtur að verða undir því komið,
hvort þá virðist vera þörf eða ástæða til þess; og hefir því ákvörð-
un þessi verið orðuð SYO, að þetta atriði skal á þeim tíma teklð til
íhugunar.
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IV.
Frumvarp

til

opins brHs

um a~ leggja skatt á tómthús og ébyggbar lóMr í Reykjavík.

1. gr.

Á öll tómthús í umdæmi Reykjavíkur bæjar ásamt hjöllum e~a.
ö~rum ritlhúsum, er þeim fylgja, skal á ári hverju jafna niður hús-
stæðlsskattl eptir sama mælikvarða, og híngað til hefir veri~ fylgt
vi~"íkjandi léðargjaldl af kaupstaðarhúsum samkvæmt reglugjörð 27.
n6vbr. 1846, 19. gr., og einkum á þ/i lelð, að á hverja ferhyrnda
alin af stærð te~fC\ húsa leggist sama gjald og það, sem á því ári
verður jafna~ á hverja ferhyrnda alin af sjálfum kaupstaðarhúsunum.

2. gr.

Á allar öbyggbar lóNr í umdæmi Reykjavíkur bæjar, hvort held-
ur eru kalgarðar, garðsnim, stakkstæðí, tún, eða hverju nafni sem
beitir, og hvort heldur 16Mn er umgirt eða 6umgirt, skal hvert ár
jafna löðarskattí eptir flatamáll, er se að upphæð % af gjaldi því,
sem ræðir um í 1. gr., þ6 skal að því, er snertir 16Mrþær, er liggja
fyrir utan sjálfa kaupetabarlöðina, sem kölluð er, er akvebln var með
mælíngargjörð 22. og 23. maí 1792, gjald þetta að eins greiða af
allt að 1000 ferhyrndum hInum, en af því, sem löðín er stærri en
þetta flatarmál, skal ekkert gjalda.

3. gr.

Gjöld þessi, er renna í Reykjavíkur bæjarsjðð, eígaað koma
upp í þann hluta af útgjöldum bæjarins, sem jafna á níður á bæjar-
búa eptir efnum og ástandi samkvæmt reglugjörð 27. n6vbr. 1846,
19. gr. A~ ö~ru leyti skal um það, að gjöld þessi s6 ritu~ á hina
árlegu ni~urjöfnunarskrá, um þa~ hve nær þau skuli greidd og hvern-
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ig þan verðl heimt, fara eptir ákvör~unum þeim, sem nú gilda. um
bæjargjöldin yfir höfuð,

4. gr.

Lagaboð þetta öðlast lagagildi þann 1. jan. 18

,
Astæður

fyrir frumvarpi þessu.

i frumvarpi til tilskipunar um stofnun barnaskóla í Reykjavík
er lagt var fyrir alþingi 1853, var það meðal annars ákveðið, a~
kostnabí þeim, er þyrfti til stofnunar og viðhalds skólans, skyldi
jafna niður á bæjarmenn samkvæmt reglugjörð um stjérn bæjarmál-
efna í kaupstaðnum Reykjavík 27. nóvember 1846, 19. gr., eptir
efnahag þeirra og astandi, ab þVÍ leyti fe það, er til skólans væri
ákveðið, eigi brykki til. Alþíngi· þótti samt bæði Isjárvert að svo
komnu að bæta þessari álögu Ii bæinn, og áleit þa'b yfir höfu'b ekki
æskilegt a'b kveða upp endilegt lítit um mál þetta, fyrri en lögð væri
fram áætlun um kostnað þann, er þurfa mundi og uppástúngur um
það, hvernig þetta fe feingist. Frumvarpi þessu var þVÍ eptir til-
lögum alþíngis slegið ft frest ; hefir sfðan raðgjafl kirkju- og upp-
Iræðslu-rnalefnanna hlutast til um, ab þetta atríbi malsína væri ítar-
legar rannsakað af hlutaðeigandi embættismönnum í Reykjavík.

Eptir áætlun, sem feingin hefir verlö frá bæjnrstjrirninnl í Reykja-
vík, er gjört rá() fyrir, að kostnaður til stofnunar skólans og til a~
halda honum áfram eptlrlelöls muni nema 1140 ríkisdölum á ári
hverju. Af þessu er ætlazt til ab her um bil 630 rd. fáist árlega
í kennslukaup. og vantar þ/i enn her um bil 510 rd. til þess, að
skólinn geti komizt á fót. Bæjarstjórnin hefir nú stúngi'b upp á því,
að fá re þetta með því móti, að leggja toll á témthús og óbyggðar
lóðir í Reykjavík, og beðið um, ab lagafrumvarp, er samið hefir ver-
íð í þessum tilgángi, yrðl allramildilegast samþykkt og borlð undir
álit alþíngis.

Til styrkíngar uppasningu þessari hefir bæjarstjórnin getlð þess,
a~ eptir reglugjörð 27. nóvember 1847, 19. gr. se tH bæjarsjóðs
svarað árlegum tolli af kaupstaðarhúsum í Reykjavík (stelnhúeum og
trehúsum, smb, 4. gr. reglugjörðarínnar), þar eb þribjúngi af kostaabl
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þeim, sem gjört er ráb fyrir ab þurfi til framkvæmdar sjálfri bæj.
arstjórninni, eptir ab bóib er ab draga frá tekjur þær, sem til eru
til ab greiða með kostnaðlnn an þess skattur se lagður :í" se jafnað
nillllr á kaupstaðarhús eptir þeim mælikvarða, er frli fyrri tímum
hefir verill viCl hafður ; en aptur se einginn slíkur tollur goldinn af
hinum mörgu tómthósum úr torfi og grjóti, sem eru í umdæmi bæj-
arins, eður af óbyggðum löðum, er þar se, og megi þab þó þykja
sanngjarnt og se samkvæmt áliti almenníngs, ab eignir þessar beri
tilhlýMlegar álögur til bæjarsjéðslns ; því bæbi mundi slíkar álögur
verða eigendunum upphvatníng til þess, ab nota betur og sparlegar
ébyggðar löblr, en ábur hefir gjört verið, og svo 5e og þ"í fremur
'stæba til ab leggja á lögur þær, er her ræðir um, á tómthús, sem
þab annars hvervetna se síður, .ab heimta skatt af tómthúsum, sem
nefndur er löðartollur ; það se og þ\'j síður ástæða til ab hlífa tómt-
húsum með því ab undan skilja þau þeim álögum, er annars hvíla
á húsum bæjarins, sem það einmitt se æskilegt, ab tðmthésln smátt
og smátt fækki, og ab svo breytist til, eptir því sem stundir líða,
ab þeir tómthúsmenn, er byggi ný hús, byggi þau eptir reglum þeim
er gilda um kaupstaðarhús, og mætti það einnig álíta ábatasamara
fyrir hlutaðelgendur sjálfa. '

Í álitsskjali sínu um bænarskrá bæjarstjórnarinnar hafa stipts-
yfir\'öldin meðal annars getib þess, ab þau álíti þab með öllu nauð-,
synlegt, ab eigi se lelngur frestað stofnun barnaskólans, en þessu
geti ekki orbib framgeingt með öðru móti en því, ab lög sðu sett
um þær álögur, sem skólinn eptir uppástóngum bæjarstjórnarinnar
ætti ab hafa tekjur sínar af. Enn fremur hafa stiptsyfirvöldin lýst
því yfir, ab þau værl samdóma bæjarstjórninni í því, ab vel mundi
henta ab fyrir skipta álögur þær, er ábur hefir verlð um getlð,

Um hinar einstöku greinir frumvarpsins skal þvínæst gjöra
nokkrar athugasemdir.

Um 1. gr.

Bæjarstjórnin hefir stóngib upp á því, afl skattur af t6mthús.
um skyldi vera jafn þeim skatti, sem jafnall er niður á, kaupstabar-
húsin, og er fyrir því færð só ástæba, ab með þvf móti næst bæM
jöfnubur í þessu tilliti, og líka verður þá komist hjá því, ab hafa
vib nýjan mælikvarða, sem erfitt mundi ab finna öllmvísi en svo, að
hann yrbi óbreytanlegur, þar sem þó skattur sá, sem lagllur er á
kaupstabarhúsin eptir reglugjörb 27. nóvember 1846, 19. er., breyt.•
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ist eptir því, sem þörfin krefur til framkvæmdar á bæjarmálefnunum.
þar eb nú álaga sú, er jafnað hefir verlð á kaupstaðarhtis, nálega
stöðugt hefir verlb 1 skildíngur af hverri ferhyrndri alin, stundum
þó nokkuð meiri, og stundum nokkuð minni, en tórnthúsln, einkum
þau sem þeir fatækarí eiga, eru cptastnær lítil umm.íls, þá má ekki
álíta slíkan toll þúngbæran, er t. a. m. tómthús, 12 álnir á leingd
og 10 alnir á breidd, ætti að gjalda 1 rd. 24 sk, Tala tómthúsa
í umdæmi bæjarins er her um bil 130; en her via bætlsr hjallar og
önnur útihús, sem fylgja mörgum þeirra; er ætlast svo á ab hvert
tómthús se til jafnaaar upp og niður 1500 álnir; verður þá allur
skatturlnn árlega her um bil 200 rd., þegar 1 sk. er hítinn lenda á
hverri D alin.

Um 2. gr.

Til þess ab skattur sá, er lagður yr'ði á óbygg'6ar ló'ðir, skyldi
verða svo lðubær sem unnt væri, er það eptir uppástúngu bæjar-
stjórnarinnar ákveðið, ab hann skuli vera 1/6 af þeim tolli, er eptir
reglug. 27. nóvember 1846, 19. gr., er jafnað nlður á kaupstaðar-
húsín ; yr'ði þá skattur þessi að öllum jafnaði % sk. af hverri fer-
hyrndri alin; en her eru þó nokk nr vankvæði á, því þar sem sjálf-
sagt er, ab skattinn ber ao grei'ða ar kalgörbum, garbsrdmum, stakk-
stæðum, m, m., á það þar á móti ekki via, ab víð hafa hinn sama
mælikvarða um hín, er liggja á lóa bæjarins, eður þá skika, sem
smátt og smátt hafa verið teknir, eða teknir verða til ræktunar.
Hefir því bæjarstjórnin stungið upp á þvf', aa vi'ð álögurnar se gjörður
munur á hinni svonefndu eiginlegu kaupstaðarléð. er mæld var út 22.
og 23. maí 1792, samkvæmt tllskípun 17. nóvember 1786, 4. gr.,
og þeim hluta af umdæmi bæjarins, er liggur fyrir utan þessa lóo;
er kaupstabarléðln einkanlega ætluð til hrisastæba, og "ir'ðist þar eiga
miður vel víð, a'b lóblr se teknar tll ræktunar; ætti því ab greíða
skattinn án nokkurrar takmörkunar af öllum óbyggðum svæðum,
hvernig sem þeim væri varið, er lægi lí sjálfri kaupstaðarsléblnnl,
en utan kaupstaðarlóðar ætti ab taka til vissa stærð af óbyggðri lóð,
er skatturinn skyldi hvíla á, og virðíst það mega vera 1,000 DáInir,
þannig að einginn skyldi gjalda af meira t1atmáli en þessu, þ6 hann
kynni hann kynni meira að eiga. Nú hafa hinar öbyggðu 16Mr, er
fylgja hinum einstöku eignum, mjög sjaldan mældar verið, og er því
erfitt a'b reikna það, hve margar CJ álnir þab mundi verða, sem ætti
a'ö bera slíkar álögur; en eptir Því sem næst verður komizt - og
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mun þó sú áætlun vera fremur of lág en of há - hyggur bæjar-
stjórnin, a~ allt það flatarmil, er skattinn ætti af a~ svara muni vera
her um bil 180,000 D álnir, og yrði tekjurnar af því, þegar 1/6 sk.
er talinn af D alin, nálægt 310 rd. lí ári. Se víð þetta bætt þeim
630 rd. og 200 rd., sem áður hefir yerib um rætt, fæst ofangreind

upphæð, 1,140 rd,

Við 3. gr.

Bæjarstjórnin hefir álltið, a~ tekjur þær, er her ræðlr um, ætti
ekki beinlínis a~ koma upp í útgjöld þau, er af skólanum leiða, en
skyldu glínga inu Í bæjarsjóbinn, og skyldi Þ:í aptur jafna niður
kostnaðl þeim, er til skólans þyrfti, eptir reglngjörb 27. nóvember
1846, 19. gr.

Nú er það ákYeMb Í þessar! grein, a'l> það, sem vantar á, a'l>

tekjur þær sem fyrir hendi eru til ab greiða mco kostnað þann, er
þarf til framkvæmdar bæjarmálefna , án þess skattur se álagour,
hrökkví til, þá skuli Þ\"Í jafna niður á þann hátt, a'l> % lendi :í
kanpstaðarhúsum, en hinum 2 þrlbjiingum , ásamt því, er þarf til
framkvæmda einstakra stjórnargreina (fatækrastjórnur og skóla), skuli
jafna niður á bæjarbúa eptir efnahag og ástæðum þelrra ; en ef þær
hinar nýju tekjur, án nakvæmarí akvöröunar værl hafðar til að borga

með kostnað þann, er leiðir af hinni eiginlegu' bæjarmálefnastjórn,
þá mundi af því leíba, að upphæð sú, er jafna ætti niður á kaup-
sta'ðarhúsin, yrðl minni en áður, en aptur á móti meiri upphæð sú,
er jafna ætti á bæjarbúa eptir efnahag og astæðum. En þetta þótti
bæjarstjórninni eigi heppilegt, er það ekki megi álítast æskilegt, a'l>
lóðartollnr sá mínnkl, er hvílir á kaupstabarhiisum, og eingan veg-
inn megi heita hlÍr eins og hann er nú; en aptur se það álit al-
menníngs, að fremur beri ab minnka en auka skatta þá, sem jafnað
er niður eptir efnahag og ástæðum, er slík niðurjöfnun aldrei geti með
öllu verið laus víð sjálfdæmi eður gjörræðl. Bæjarstjórnin hefir því
stlíngio upp á þv í, að upphæð skatta þeirra, sem her eru nefndir,
skuli eingin áhrif hafa á það, hversu miklu jafnað skuli á kaup-
staðarhúsln, og eigi því ekki a'l> draga ÞéÍ frá, á'l>ur en ákveOib se,
hversu miklu skuli jafna nlður á hús þessi, og hversu miklu á
bæjarbúa eptir efnahag og ástæðum, heldur skuli þeir koma upp í
þá 2 þribjúnga af kostnabí þeim, er leiðir af stjórn bæjarmálefna,
sem jafna á niður eptir efnahag og ástæ'l>um, eður, ef þeir yrN
meiri að upphæð en þyrfti til þessa, þá skyldi þeir koma upp í
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28 Á.st. f. fr.v. um all leggja sk. á tómtb. og óbygg'6ar 16'6. íRvík.

kostnað þann, er þarf til framkvæmda hinum serstöku stj6rnargrein-
um, fátækra- og skólamálefnum.

A'ð öðru leyti er það ákveN'ð í þessari grein, a~ fara skuli
eptir reglum þeim, er mí gilda um bæjargjö\din yfir höfuð, í því,
ab gjöld þau, sem ber ræblr um, skuli rita í hina árlegu niður-
jöfnunarskrá, og um það, hve nær þau skuli greidd og hvernig þau
verði heimt.
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V.
Frumvarp

til

tilskipunar um stofnun barnask61a i Reykjavík.

1. gr.

Í Reykjavík skal stofna skóla, sem öll þau börn, er þar eiga
heima, geti notið þeirrar kennslu f, er þykir nauðsynleg fyrir hvern
mann.

Svo má og, fyrir hæfilega borgun, taka í þenna skóla önnur
börn, þegar því verður við komið, án þess hin missi í. A'b því
leyti fe það, sem til stofnunar og víðurhalds skólans er akveðlð, hrökk-
ur ekki til, skal jafna kostnaðinum niður á bæjarmenn, samkvæmt
tilskipun um stjórn Reykjavíkurbæjar, dagsett 27. dag nóvember-
manaðar 1846, 19. gr.

2. gr.

Stjórnardeild kirkju - og kennslu-málanna skal fali'b á hendur
með ráN stlptsyfírvaldanna á Íslandi og annara þeirra manna, er
hlut eiga að máli, að skipa fyrir um fyrirkomulag skóla þessa og
skyldur bæjarmanna víð hann, samkvæmt reglum þeim, sem áh'e'bn-
ar eru um þess konar skóla f Danmörku, þó með þeirri tilhögun og
breytíngum, sem eptir þörfum landsins og ásigkomulagi bæjarins eru
nauðsynlegar eður ákj6sandi.

,
Astæður

fyrir frumvarpi þessu.

Ár 1830 nr stofnaður barnaskóli í Reykjavík, og var þá gjört
rá'b fyrir 20 skólabörnum úr bænum, og átti a'b greiða 1 rd. mán-
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aðarlega fyrir hvert þeirra. þó "ar leyft, að taka 6 fátæk börn Í
skólann fyrir hálfa borgun.

það nr samt of vaxið alþýðu, að greiða 12 rd. árlega, og þó
gjaldið væri seinna lækkað í 6 rd., gátu þó fátældr alþýðumenn ekki
greitt þab. Af þessu leiddi, að skdlínn varð fremur borgara - en
alþýðu-skóli, og að skólabörnin Iækkuðu mjög; því margir efnagóOir

foreldrar kusu heldur, ao láta kenna börnum sínum í heimahúsum,
og þar eð skólinn átti ekki annað no styojast "ið, en gjald þetta,
komst hann braðum í þrot. I'að, sem á brast, var skotið til úr
gjafasjébl Thorchillii barnaskóla. Seinna komust menn þó að raun
um, ab þetta var ekki samkvæmt tilgángi þeim, sem sjóður þessi
"ur stofnabur í, er fe þetta, eptir gjaíabrðf skólastjóra Thorchillii
frá 1759, nr ætlað til þess, að koma upp stiptun handa hinum
mest þurfandi og fátækustu börnum í Kjalarncsþíngi í Íslandi, og
átti að verja vöxtum höfuðstólsins í þarfir þessarar stiptunar og skóla
handa fátækum börnum í nefndu þíngi, og áttu þau að fá þar húsa-
skjól, föt og mat, svo hreinlegt og sómasamlegt væri. þangað til þau
gætu haft ofan af fyrir ser. Af þessu þótti það auðséð, að tilgang-

urinn var ekki að eins, að útTcga börnunum kennslu kauplaust,
heldur einnig nauðsynleg föt og Iæoí, o. s. frv., eður að með þessu
var aformuð uppeldísstíptun, sem börnin gætu Ieínglð allt í,
sem þau þyrftu, er þau g;ltu ekki verið heima í foreldrahús-
um. Eptir undirlagi stlptamtmanns þess, er þ,l var á Íslandi, var
það því af stjórnardeild kirkju- og kennslu-málarma ákveðið í
brefi, dagsettu 15. júlí 1848, að tillög Thorchillii skólasjóðs til barna-
skólans i Reykjavík skyldu hætta frá byrjun janúarmánaðar 1849.

En þá hætti þessi sköll undir eins. Samt var elulægt meiri og
meiri nauðsyn á fullkomnari og betur lagabrl skólakennslu en þeirri,
sem færi var á i Reykjavík, eptir því sem fólkio á seinni árum var
sífellt a'b ~jölga í bænum, og er því Í tilskipun 27. nóvember 1846
æt/azt til, að slíkur barnasköll verðl stofnaður. Nefnd sú, er á~ur
var fyrir barnaskólanum, reðst því í, árið 1847, að snria ser til al-
þingis með bæn um, að sri ósk yr~i fram borin, að lagt yrðí fyrir
næsta alþíngi frumvarp til reglugjörðar um barnaskóla í Reykjavík,
eptir vlblíkrí tilhögun, sem barnaskólar hafa í hinum dönsku kaup-
stöðum, og þar eð þfnglð vfsabí beiðendunum á, að fara máli þessu
fram við hlutaðeigandi yfirvöld, urðu 4 al' meðlimum nefndarinnar
til að semja slíkt frumvarp, sem aO þVÍ búnu var sent stiptamtinu.
Stíptamtmaðurínn og biskupinn, sem eptir tilskipun 27. növember
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1846, 19. gr., eru yfirumsj6narmenn skólakennslumálefna i Reykja-
dk, álitu þó frumvarp þetta ekki hentugan grundvöll, að byggja nýtt
lagaboð á um skólakennsluna þar, og skrifuðust því á við dómkirkju-
prestinn og bæjarstjérnlna í Reykjavík um mallð, og sömdu að því
búnu nýtt frumvarp til reglugjörðar um skélnkennslu fyrst um sinn
f Reykjavík, og sendu þa~ stjórnardeild kirkju- og kennslumálanna,
og hefir stjórnardeildin einnig feingi~ frá yfirdómaranum í hinum
íslenzka landsyfirréttl og dómkirkjuprestInum og bæjarfógetanum í
Reykjavík beíbni um, að áa ur um gettð frumvarp með breytíngum
þeim, er stjórnin kynni a~ álíta nauðsynlegar, annaðhvort strax fái
lagagildi, eður að það að öðrum kosti verði borlð undir alþíngi á
þessu sumri, svo að máJi~ geti á æskilegan hátt orðlð útkljá~.

Her veraur þá að íhuga, hvort fara eigi með allt saman mál-
efni þetta eins og löggjafarmál, eður hvort þao að minnsta kosti ao
nokkru leyti geti orðið útkljá~ eins og stjórnarmálefoi.

Þegar þess er gætt, að í hinu mjög svo lánga og ítarlega frum-
varpi sríptsyflrvaldanna er fjöldi af akvörðunum um tilhögun skól-
ans, aðferð á kennslunni, skóla-agann, o. s frv., sem eru elngaungn
þess eðlis, ab stjórnin á að skera tir þeim, virðist það bæM öeðll-
legt og ðvíðfelldíð, a~ gjöra þau að Jöggjafarmálefnl ; því bæði er
það, að fulltrúar þjó~arinnar, sem eiga þátt í löggjöflnnl, feingi á
þann hátt þá hlutdeild í stjórnarmálefnum, sem þeir eiga ekki ab
hafa, og líka geta menn varla búlzt víð því, að allur þorri þíng-
manna þekki nógu vel mál þetta, sem svo er sérstaklegt. og eru
varla aðrlr en þeir, sem þekkja staðinn, og eru kunnugir skólamálefn-
um, fullfærir um, að dæma Ulll þetta mál.

það mundi líka lelða af því, ab fara með mál þetta eins og
löggjafarmálefni, að þa~ yrðí gjört óþarflega örðugt og fyrirhafnar-
mlklð, ab breyta seinna ákvorðunum þeim, sem gjörðar eru, þó
reynslan sýndi, ab breytíngin væri nauðsynleg, eða ab minnsta kosti
ætti vel við, og ab eins lyti að þeim atriðum, sem beinlínis væri
stjórnarmálefni. Auk þessa eru að lyktum nokkrar ákvarðanlr í
frumvarpi stiptsyfirvaldanna, sem vafi getur verið á um, hvort vib
eigi, og er þó ekki ab búast við, eins og á'bur er sagt, .að þíngi~
geti sk)~rt til hlítar þau atriði, þó þau verði borin undir það.

En þó það nú, eins og her er sagt, án efa viroist rettast, ab
láta stjórnina hlutast til um fyrirkomulag barnaskólans í Reykjavík,
eru samt tvö atriði í hinni aður nefndu reglugjörð, sem gjöra þyrfti
ab lögum, og ætti því ab gjöra serstakt lagafrumvarp um þau, og
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leggja það fyrir alþínglð, þessi atriði eru: a~ Reykjavíkurbúar
skulu nm skyldir, a~ stofna barnaskóla á eiginn kostnað, og a~ for-
eldrar skulu skyldir, að senda börn sín í skóla, þegar þau ekki lí
annan hátt sjá um uppfræðíng þeirra, og skal nauðtíngvið liggja,
og er það a~ mestu leyti samhljóða því, sem skipað er í Danmörku.

Þa~ gæti a~ vísu verið efi á, hvort ab ákvarðanir þessar se
ekki heimilabar í lögum þeim, sem gilda á Íslandi, einkum tilskip-
un dags. 27. dag ndvemberman. 1846; en það hefir þó vírzt rðtt-
ast, ab leiða þær í lög með serstöku Iagaboðí, og getur þá alþínglð
víð umræðu þess Ielngið færi á, a~ láta í ljósi ósk sína og álit um
þetta mál.

Auk þess er þess beðízt í 2. gr. frumvarpsins, a~ etjórn kirkju-
og kennslu-málanna verðl gefíð vald til, eptir að hún hefir felngið
þau álitsskjöl frá Íslandi, er þurfa þykir, að semja reglugjörð um
tilhögun skóla þessa, samkvæmt reglum þeim, sem ákveðnar eru um
þess konar skóla í Danmörku, þó með tilhögun þeirri og breyting-
um, sem eptir þörfum landsins og ásigkomulagi bæjarins eru nauð-
synlegar ella ákjósandi.
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VI.
Frumvarp

til

opin s br ef's,

um það, hvernib endurgjalda skuli kostnað þann, er risi~ hefir sC
jarðamati á Íslandi, og til brababyrgða hefir greiddur verið úr jarða-

békarsjéðí Íslaads,

1. gr.

Kostna'b þann, er rlslð hefir ar [arðamatl á Íslandi, og til bráða-
byrgða hefir greiddur verið úr [arðabökarsjöðí Íslands, a~ upphæð

• . . • . • . ., skal endurgjalda jarðabékarejéðlnum á þann hátt, a~
honum se jafnað niður á allar jarðir í landinu, þannig all gjalda
skal •... skildínga aC hverju jarðarhundraðí, sem til er fært. í
hinni nýju jarðabók.

2. gr.

Gjald þetta skal ábúandi hverrar jar~lIr skyldur a~ grelða, en
hann skal ei~a rett á, ab fá það endurgoldið hj<i eiganda jarðarinn-
ar; skulu sýslumenn heimta helmíng þess ári'6 . . . . ., en hinn
helmínginn ári'6 . . . . .

,
Astæður

fyrir lagafrumvarpi þessu.

Eptir hinum árlegu reikníngum jarðabdkarsjéðsins hefir kostn-
aðurinn vi~ jarðamat það, sem fram fór á Íslandi árin 1849 -50,
verlð alls að upphæð 5,720 rd. 92 sk. þar á móti hefir kostnaður
sá, er reis af endurmati því, er nefnd sú, er sett var í Reykjavík

33



með allrahæstum úrskurði 18. maí 1855, let gjöra, ásamt borgun til
skrifara nefndarinnar, verið 469 rd. 86 sk., auk þess, hvað matlð á
Almreyrar- og Ísaíjarbar verslunarstöðum og á ná Illunum í Þíngeyj-

arsýslu kostaði, en um það eru elngar skýrslur komnar til stjórn-
arinnar. Vi'b þetta bætast laun nefndarmanna eptir allra hæstum úr-
skurðum 27. maí 1857, og sama dag 1859, til samans 1,800 rd.,
samt enn fremur þóknun til skrifara nefndarinnar, 150 rd., og end-
urgjald til formanns hennar fyrir tilkostnað 70 rd., og að endingu
borgun til þess embættismanns Í hinni íslenzku stjórnardeild, sem
reiknað hefir dýrleika hverrar jarðeignar fyrir sig, er með allrahæst-
um úrskurði 27. maí 1859 hefir verið akveðin að vera skuli 150 rd.

Allur kostnaðarinn vi'b jar'bamati'b, sem til brábabyrgða hefir
greiddur verið úr ríklssjéðl, er þVÍ 8,360 rd, 82 sk., auk þess, sem
á'bnrgreindar 3 matsgjörðir hafa kostað,

þar eð hin nýja jarðabók fyrir Ísland nú er fullgjörð, er sá
tími kominn, a'b ákveða skuli, samkvæmt tilskipun 27. maí 1848,

r, gr., og allrahæstum tirskurðum 18. maí 1855 og 27. maí 1857,
hvernig fe þetta verði endurgoldið ; hefir því verið samið frumvarp
það, sem her er að framan, og skal þess að eins getið vi!) hinar
einstöku greinir þess, að það hefir þótt réttast, að leggja kostnaðinn
á allar jarbelgnlr, en gjöra eigi þá undantekningu, sem í opnu bréfi
18. júlí 1848, smbr, oplð bréf 2. marz 1853, er ákvebln um greiðslu
alþíngiskostnaðarlns ; því bæðl er það í sjálfu ser samkvæmast rett-
um grundvallarreglum, og svo ræðir her að eins um lítilfjörleg út-
gjöld, her um bil 9 sk. af hverju jarðarhundraði, sem að eins bera

einu sinni a'b höndum, og er svo tilætlazt, að kostnaðinum, til enn
meiri lettis fyrir landsbúa, verði skipt niður á 2 ár.
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VII.
Frumvarp

til

til tilskipunar um vegina ft íslandi.

1. gr.

Vegum skal skipt í þjó~vegi og aukavegi.

2. gr. ..
þá vegi skal álíta þjéðvegl, sem innbúar eins eða fleiri héraða

fara jafnabarlega, er þeir ætla í kaupstað, fiskiver eða annan stað,
þar sem menn almennt koma saman. Sem þjóbyegi ber einnig a~
álíta þá vegi, er menn almennt fara milli tveggja sýslna, þótt eigi
se miklar samgaungur milli þeirra, og eins hina almennu póst-
ferðavegi.

3. gr.

Sýslumenn skulu bera upp vi~ hlutaðeiganda amtmann uppá-
stringu um það, hverja vegi skuli álíta sem þléðvegl í sýslum þeim,

sem þeim er trúa\) fyrir, og hverja sem aukavegl, og hafa þeir ofan-
nefndar reglur fyrir ser í þessu; leggur amtmaður síðan úrskurð á
mallð og birtir auglýsíngu um það til eptirbreytni fyrir alla þá, er
hlut eiga ao 'mali,

4. gr.

Sýslumaour skal á ári hverju innan loka [anriarmánaðar .aenda
amtmanni arikværna uppástringu um þau verk, er vinna skal híð
næsta sumar við þjó'byegi þá, er liggja um sýsluna; skal þeirri uppá-
stringu fylgja skýrsla um, hvernig verkinu skuli haga, og hvernig
það verði framkvæmt, samkvæmt 5. gr., og enn fremur áætlun yfir
kostnað þann, er hann hyggur að til þess þurfi; skal amtmaður eptir
þessu ákveða, að hve miklu leyti og með hverjum hætti verkið skuli
vinna, og á hann ab gefa sýslumanni það til vitundar, í seinasta lagi
innan loka aprflmanaðar.
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5. gr.
Öll verk ,'i'b þjéðvegi skal að svo miklu leyti, sem unnt er,

framkvæma þannig, að það se sett til uppboðs, hver vilji takast á
hendur, a'b láta vinna verkið fyrir minnst kaup. Elnúngis þegar yfir-
valdinu þykir það ór.íðlegt, að láta bjóða verkið upp, eba þegar a'b-
geingilegt boð fæst ekki, á sýslumaðurlnn að gjöra samníng um
verkið á þann hátt, er því verður víð komið, ao viss borgun se á-
kveðin fyrir nákvæmlega tiltekinn vegarpart. en fáist þnð ekki með
aðgelngílegum skilmálum. þá skal láta vinna verkið fyrir akveðln
daglaun, og skal sýslumaður, þegar svo stendur á, til kveðja áreið-
anlega umsjónarmenn, til a'b hafa gætur á, að verkio verði éaðfinn-

anlega af hendi leyst.

6. gr.

Þjó'byegir skulu að öllum jafnaði halda hinni sömu stefnu, sem
þeir hafa haft híngað til, en þegar sýslumanni þykir nauðsyn til bera,
að á þessu se gjörð nokkur breytíng, eða n)~r þjóðvegur se gjörður,
þá skal hann um þetta senda uppástúngu til amtmanns, og ræður
hann millinu til úrskurðar samkvæmt reglum þeim, sem settar eru
í þessari tilskipun.

7. gr.

SerIn'er jarðeigandi er skyldur til, nema því a'b eins, ab svo
standi á, sem sagt er í 8. gr., að láta af hendi uppbótarlaust land
það, er þarf til a'b leggja þjöbveg um eða gjöra ,'i'ð hann, samkvæmt
reglum þeim, sem settar eru í þessari tilskipun. Svo er hann einnig
skyldur til a'b leyfa, ao lí hans landareign se tekin þau til faung, sem
kann að þurfa til vegagjörðarínnar, og skal honum það ekki heldur
að neinu bætt.

8. gr.

Nýja vegi má aldrei leggja gegnum tún eða umgirt graslendi,
og að öllum [afnabl ekki heldur yfir eingjar, nema yfirvaldinu vírðlst
svo, að ekki verbí hj;i því komizt án skaða fyrir almennar sam-
gaungur, og skal, þegar svo stendur á, greiða eigandanum, ef hann
krefst þess, úr jafnaðarsjéðí amtslns sanngjarna þokkabót, sem övll-
hallir menn, þeir er til kvaddir se af réttlnum á vanalegan hátt, á-
kveða fyrir það eptir ekoðunargjörð, sem haldin se undir tilsjón
sýslumanns, ellegar þá eptir yflrskoðunargjörð, ef amtmanni þykir
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vera á.stæ'6a til þess; þó hverfur tílkall eigandans til te'6rar þokka-
bótar, svo framarlega og að svo miklu leyti, sem skylda hefir híngað
til legið á jörðunni, til a'6 leyfa umferð yfir eingjar.

9. gr.

þjó'6vegir skulu ætí'6 vera 6 danskar álnir á breidd a'6 minnsta
kosti; samt getur amtmaður eptir uppástringu sýslumanns leyft und-
antekníngu frá þeirri reglu, þegar landslag! er svo varið, t. a. m.
þar sem vegur liggur yfir fjöll eða hraun, ab óumflýjauIeg nauðsyn
dregur til þess.

10. gr.

Þjó'6vegi skal bæta með ruðníngurn, ef lí þann hátt má fá fasta
braut. Ef svo stórir steinar koma fyrir á vegt þeim, er ryðja skal,
að þeim verður ekki komið úr brautinni, þií skal beggja megln
þeirra gjöra mjörri brautir, er aptur ná saman í aðalgötunni. Lausa-
grjóti því, er liggur lÍ veginum, skal snara svo langt úr vegi, að það
geti ekki fallíð í brautina aptur, nema SYO se, ab steina þá megi
hafa til a'6 bera ofan Í veginn.

ll. gr.

þar sem ekki verbur feingin föst braut með ruðningum, skal
leggja veginn hærra, ef jarðvegur er mjög laus; þyki yfirvaldi það
nauðsynlegt, eptir því, sem á þeim stað hagar til, skal grafa skurði
jafnvel beggja megin vegarins, og skal einnig, ef þörf er á, gjöra
ræsi þvert yfir veginn. Moldu þeirri, sem mokað er upp úr skurð-
unum og ræsunum, skal snara upp á veginn, og skal hara hana
sem undirlag til ab Jylla Vpp veginn, en annars skal fylla upp "eg-
inn lÍ þann hátt, ab hann verði í miðju all minnsta kosti IIIdanskri
alin hærri en til hliðanna, og skal einnig bera ofan í yoginn 5 ella
6 þumlúnga þykkt lag af möl, þar sem hún er fáanleg í nánd, Yfir
ræsa þá, er giínga þvert yfir veginn, skal gjöra brýr, annaðhvort úr
steini eða tre ellegar hvorutveggja saman, eptir þVÍ sem sýslumaður
ákveður nákvæmar á hverjum einstökum stað, Ofan lÍ brýrnar skal
þar all auki leggja moldarlag.

12. gr.

Yfir mýrlendi skal jafnaðarlegast gjöra steinbrýr ; en þegar yfir-
valdi virtist, at) þVÍ verðl ekki með nokkru móti vfb komlð vegna
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landslagsíns, þá má þar gjöra brýr úr torfImausum ; skulu torfbrýr
þessar vera 11/2 danskri alin hærri til hliðanna en grundvöllurinn,
er þar að liggur, en í miðju 2 eða 21/2 danskri alin hærri, að því
skapi sem torfbrúin er breið. A~ öðru leyti eiga steinbrýrnar og
torfbrýrnar ætíð a~ vera að minnsta kosti 21/2 danskar álnir á breidd,
og skal gjöra við þær skurði og ræsi, sem fyr er sagt.

13. gr.

Yfir litlar ár og læki skal, þar sem þær liggja svo, og því að
öðru leyti verður við komið, gjöra steinbrýr eða trebrýr, og skulu
brýr þessar vera að minnsta kosti 21/2 danskar álnir á breidd, og
skal ætíð halda þeim svo við, að farið verðí yfir þær með klyfjaða
hesta.

14. gr.

Á öllum þeim fjall vegum, sem ferðamenn eru vanir að fara á
vetrardag. skal hlaða vörður, og skal einnig gjöra sæluhús, þar sem
yfirvaldi þykir þörf lí. Eiga vörðumar aCl vera, þegar því verbur
víð komið, 8\'0 nalægt hver annari, að tvær að minnsta kosti sjaist
í cinu, þegar þoka er yfir; skal þar að auki á hverri vörðu vera
gjörður stallur eða annað merki á þeirri hlið, sem snýr til norðurs,
ferðamönnum til lelðbeíníngar.

15. gr.

Útgjiild til allra vegabóta, sem nefnd eru her a'l>ofan, skal greiða
úr jafnabarsjóði hvers amts. Þegar einhver hefir tekizt á hendur
að láta gjöra verkið, skal fyrst greiða borgun fyrir það, þegar það
er sannað með lögmætri skoðunargjörð, er sýslumaður sendir amt-
manni, að allt verkið se óaðfinnanlega af hendi leyst; þó má amt-
maður, ef sá, er verkið lætur vinna, krefst þess, og verkið er um-
fángsmikio, eptir að hann um það hefir meðtekið upplýsíngar og
uppastöngu frá hlutaðelganda sýslumanni, láta greiða manni þeim,
sem verkið annast, nokkurn part af kaupinu smátt og snuitt, eptir
því sem verkinu skilar alelðis. Ao öðru leyti ber amtmönnmn þess
að gæta, þegar þeir ákveða, hverjar vegabætur skuli taka fyrir á því
ári, að kostnaöuríun til nýrra vega, víðgjörba og víðhalds allra þjcíb-
vega í amtinu verði ekki meiri en svo, a'l>hann verði greiddur með
því, að jafna niður í mesta lagi 2 sk. á hvert lausafjárhundrað. En
skyldi í einhverri sýslu þurfa störkoatnab, til að leggja nýja vegi
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eða til a~ gjöra stórkostlegar vegabætur, þá má, er amtmanni þykir

vera ástæ~a til þess, eptir að hann áðnr hefir leitað álit5 annara um
það, jafna allt að 1 sk. tillagi meira fyrir hvert lausafjárhundrað á
þessa sýslu, heldur en hinar aðrar sýslur, en samt mega tillög in sam-
tals aldrei gánga út yfir það, sem einu sinni er ákveðið.

16. gr.

það skal framvegis vera skylda inn búauna í hverjum hrepp, ab
gjöra vegabætur og halda við aukavegum þeim, er liggja um hrepp-
inn, og sem nauðsynlegir ern til almenníngs þarfa, svo að vegir þess-
ir ávallt se í sæmilegu standl. það, sem vinna þarf í þessum til-
gángi, er skylduvlnna, og skulu allir verkfærir karlmenn í hreppnum
frá 18. til 60. árs, hvort sem þeir eru af bændastétt eða ekki, vera
skyldir að leggja verk til, eptir því sem á þá skiptist. En ef
hreppsbændur eða meiri hlnti þeirra kynni heldur ab æskja, annað-
hvort að einhver takist á hendur vegabæturnar fyrir kaup, eða þá
að menn se leigðir til þess, en Ulll það skal taka ákvörðun á hrepp-
skilaþíngi á haustin, þá er þeim það heimilt, og skal þ,í hreppstjór-
inn jafna niður kostnaðinum á hina sömu menn, sem skyldir ern ab
vinna að vegabdtum, eptir Því sem á()ur er sagt, og að öðru leyti
þannig, að húsbóndinn greiðir borgun fyrir börn og vínnufólk, sem
er á hans heimili.

17. gr.

Hreppstjórar eiga á ári hverju innan loka janúarmánaðar ab
senda sýslumanni uppástringu um þær vegabættur. er gjöra þarf á
næsta sumri "ið hina almennu aukavegi í hreppnum, og skal teðri
uppástúngu fylgja nafnaskrá yfir þá menn í hreppnum, sem skyldir
eru ab leggja vlnnn til, samkvæmt næstn gr. á undan; á sýslumaður
síðan í seinasta lagi innan loka aprílmánaðar að ákveða með úr-
skurðl sínum, hver verk skuli vinna, og gefa hreppstjórnnum það til
vitundar, en þeir eiga því næst ab sjá um, að verkið verði fram-
kvæmt eptir reglum þeim, sem nákvæmar eru til teknar í þessari til-
skipun, og skal þess gætt, þegar hreppsbúar vinna sjlílfir ab verkinu,

'a~ þa~ komi jafnt niður á þá, sem skyldir eru að leggja verk til.

18. gr.

A~ því leyti sem serlegur kostnaður kynni að standa af auka-
vegum, til að mynda til brúa, eður til að útvega þær tilfærnr, sem
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ekki verða heimtaðar af þeim, sem skyldir eru að leggja til verk til
vegagjörðar, sbr. 23. gr., eða pdður til að spreíngja steina, o. fl., þá
skal þeim kostnaði, sem til þess þarf, jafna niður samkvæmt reglu
þeirri, sem sett er í niðurlagi 16. gr., að svo miklu leyti sem vega-
sjóður sá, sem nefndur er i 20. grein, hrökkur ekki til þessa kostn-
aðar.

19. gr.

Aukavegir eiga almennt ab vera 5 álnir á breidd; þó mll amt-
maður leyfa, að brugðíð se út af þessu, þegar landslagi er svo hátt-
ab (sbr. 9. grein að niðurlagi), að óumflýjanleg nauðsyn dregur til
þess. Að öðru leyti skal í öllu því, er aukavegi snertir, hvort held-
ur þeir ern gjörðir a'ð nýju eða endurbættir, og eins hvað skyldu
eigandans viðvíkur til ab láta af hendi land það og tilfaung, sem
þarf, faria eptir reglum þeim, er ákveðnar eru her a'ð framan um

þjóðvegi, að svo miklu leyti sem þær geta átt her við.

20. gr.

þa'ð skal vera hverjum þeim, er skylduverk á að vinna, heimilt,
ab senda annan verkfæran mann í sinn stað, Vilji hann greíba
borgun í peníngum fyrir skylduverk það, sem hann á ab vinna, þá
skal þl~ð leyft, ef áður er um það gjört samkomulag víð hlutaðeig-
anda hreppstjóra, sem þá skal leigja mann, er geingið geti í hins
stað, fyrir fe það, er hann hefir greitt. Bregðist nokkur undan ab
koma til verka, þegar hann er til þess kvaddur, og hefir einga þá
ráðstöfun gjört, sem áður er sagt, og hann getur ekki sannað lög-
mætt forfalI, þá á hann fyrir það ab gjalda í sekt 32 sk. r. m.,
og þar að auki greiða slíka borgun, sem hlutaðeigandi hreppstjóri
álítur nægja til að leigja fyrir annan verkmann. þa~ er vitaskuld,
að þat, sem her segir, á víð, hve nær sem verkskyldur maður
bregzt undan, eins fyrir það, þó fleiri verkamenn eigi að koma frá
einum bæ, og á húsbóndinn að greiða ofannefnda borgun og gjalda
ákveðnar sektir fyrir hvern verkfæran mann af börnum hans eða

vlnnuíélkl, er undan bregzt; en aptur á móti á hann rett á, að halda
fenn inni í kaupi verkmanns, ef honum verður gefin sök á burt-
verunni. Ofannefndar sektir skal greiða í vegasjóð, sem stofnsetja
skal fyrir hreppínn, og skal hreppstjóri geyma hann, og tekjunum
verja til vegabóta í hreppnum, eptir því sem sýslumaður nákvæmar
ákveður.
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Befjist deila um það, hvort sá, er í sta~ annars geingur, se
verk fær, þá skal hreppstjóri þegar í sta~ leggja úrskurð á þrætuna
með tveimur tilkvöddum mönnum. Ef einhver sendir óverkfæran
mann í sinn sta~,skal álíta, sem hann hafi ekki komið.

21. gr.

Sýsluma~ur til tekur, á hvaða dögum verkið skuli vinna, en það
má þó ekki vera á öðrum tíma, en í maí eða jrinírnánuðl, nema svo
serstaklega se ástatt á einhverjum stað, eða eitthvað annað beri til,
a~ óumflýjanlegt se að bregða út af þessu, og skal þá sýsluma~ur
nákvæmar ákveða verkdaginn.

22. gr.

Verkamenn skal hreppstjóri til kveðja með skriflegum seðli, og
skulu bændur láta, bera hann milli bæja eptir þfngboðsleið svo tím-
anlega, að hann se kominn þíngboðalelð á enda einum degi fyrir hinn
ákveðna verkdag.

23. gr.

Serhver verkamabur skal með ser hafa verktól þau, sem til er
tekið, þegar honum er sagt til, en þó ekki önnur en þau, sem al-
mennt eru höfð víð moldarverk á Íslandi; skal hann vera kominn á
hinn tiltekna stað innan sjöundu stundar að morgni, og vera vj'ð
vinnu til sjöundu stundar að kveldi; þó skal velta tveggja stunda hvíld
á þeim tíma, sem hreppstjérl ákveður. Ef nokkur, sem tilkvaddur
er, án löglegra forfalla kemur meir en einni stundu of seint, eða fer
úr verkinu meir en einni stundu of snemma, eða skorast undan að
gjöra þá vinnu; sem honum er sagt, þá skal það metið, sem hann
hefðí alls ekki kornið, og lýkur hann þli sekt eptir 20. gr. tilskipun-
ar þessarar, en ef styttri tími en ein stund geingur frá verkinu, ann-
aðhvort af því einhver kemur of seint, eða fer of snemma, þá er hann
sekur um helming aC sekt þeirri, sem ákveðin er í nýnefndri grein.

24. g!.
Hreppstjóra er heimilt a~ skipta niður vegastörfum þeim, sem

falla á hrepplnn, á 2 eða fleiri daga, en samt þannig, a~ einginn sá,
sem skylduverk á að "inna, hafi meira en eins dags verk.

25. gr.

Me'llaná verkum stendur, skal hreppstjóri skipta verkmönnum (
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flokka, og skal hverjum þeirra feinginn sinn kafli af veginum. Hrepp-
stjórinn skal ætíð vera viðstaddur sem umsjónarmaður, meðan unnið
er að vegastörfum ; líka getur hann kosið um-jdnarmenn ser til hj.ílp-
ar meðal hreppsbænda, þegar honum þykir nauðsyn til bera. Skal
svo álíta, að' bæði hreppstjérinn og áðurnefndir urnsjönarmenn hafi

með umsjón þeirri, er þeir þannig hafa haft með vinnunni, fullnægt
skylduverki því, er á þeim sjálfum liggur.

26. gr.

Þegar verklð eptir 16. gr. 2. atr. þessarar tilskipunar er unnið
af einhverjum, sem hefir tekizt það á hendur, eða af leigðum mönn-
um, eiga hreppstjórarnlr að hafa umsjén með, að það verbi óaðfinn-
anlega af hendi leyst, samkvæmt þeim akvörbunum, sem gjörðar eru
af hreppsbændum þVÍ vlðvíkjandl.

27. gr.

Sýslumenn skulu Ii ári hverju líta eptir þjóðvegunum í sýslum
þeim, er þeim er tniab fyrir, og líka hafa eptirlit með hinum öbr-
um vegum í sýslunni, og eiga þeir á ári hverju að senda amtmanni
skýrslu um það; skal í henni vera greint frá, ekki að eins hve
mikið, heldur einnig hvernig hafi verið starfað að vegagjörðum á
ári hverju.

28. gr.

þa'b er skylda amtmanns, að hafa yfirumsjón með vegunum í
'Ömtum þeim, sem þeir eru settir yfir, og eiga þeir á embættisferðuill
sínum nákvæmlega að gefa gætur að ástandi veganna og að öðru leyti
á ári hverju að senda skýrslu til dómsmalaetjdrnarraöslns um ásig-

komulag veganna í amtinu, og láta þar meo fylgja hinar ofannefndu
skýrslur, sem komnar eru frá sýslumönnum.

29. gr.

VerM nokkur uppvís að þ_ví, að hafa með ásettu ráði skemmt
þau verk, sem vegastjómln hefir látið gjöra, þá skal hann bæta
skaðann, og þar að auki sektast frá 1rd, til 10 rd., eptir því, hvað
skemmdiner mikil,og öðrum málavöxtum; skal einnig taka til
greina, hvort yfirsjónin er framin í fyrsta "inn eða blín er ítrekuð,
Se vörður og sæluhús á vetrarvegum skemmd eða eydd, þá skal

það sæta 10 rd, til 50 rd. sekt, eða líkamlegri refsíngu frá 10 til
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27 vandarhagga. Se mannvírki þau burt tekin, sem ,'egastjórnin

hefir llÍti~ gjöra, svo sem brýr, vörður og sæluhús, þá varðar það
þjdfsstraffl, og skal, þegar ákveða lÍ stærð hegníngnrlnnar, einkum
tekin til greina hætta sú, sem af því hefðí getað hlolizt fyrir ferða-
menn. Sektir þær, sem ákveðnar eru í þessari gr., skulu falla í
jafuabarsjóð amtslns, ef þjéðvegur hefir verið skemmdur, en annars í
vegasjóð hreppsins.

30. gr.

Öll mál viðvíkjandi afbrigðum gegn þessari tilskipun skal með
fara og dæma sem almenn lögreglurnál, að því leyti sem þau ekki
eptir eöli sínu eru misgjör€lamál, og sl'1I1 að öðru leyti, hvað þær
yfírsjönlr snertir, sem her ræðir um, Jara eptir ákvörðunum í tilsk.

24. jan. 1838, 9. og 10. gr.

31. gr.

Hvað hinar almennu ferjur yfir stærri ár og vatnsföll áhrærir,
þá skal framvegis farlð eptir reglum þeim, sem settar eru í Jóns-
bókar landslelgubálks 45.I,ap., og í konúngsbréfi af 29. apríl 1776,

§ 6.
Ao öðru leyti skulu þær ákvaroanir, sem ofannefnd konúngs-

bréf og Jónsbókar landslelgub. 44. kap. innihalda um vegina lÍ Í6-
landi, her eptir vera teknar úr lögum.

,
Astæður

fyrir frumvarpi þessu.

þa~ hefir leingi verið almennt viðurkennt, að lagaskipanir þær,
er nú gilda um endurhét og viðhald vega lÍ Íslandi, nefnilega Jóns-
bókar landsleigubálks 44. kapítull og konúngsbrðf af 29. apríl 1776

eiga lítt vio þarfir þessara tíma, og hið slæma ástand, sem íslenzku
veglrnlr eru í, sýnir það, 1I'ð þetta se rett áliti().

Einkum má telja það sem einherja hina helztu hindrun gegn
framförum vegabótanna þar á landi, ab reglu þeirri er fylgt eptir
lögum þeim, er nú gilda, ab hver hreppur fyrir sig haldi þeim veg-
um við, sem liggja um hreppi nn, án tillits til þess, hvort ab Inn-
búar hreppsins einir hafi not þessara vega, eða líka innbúar allrar
sýslunnar, eður vannara enn þá stælti héraða, og þess vegna án
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tillit" til, hvort vegurinn einúngis er aukavegur eða hann er alfara-
vegur. þa'tl liggur í augum uppi, a'tl vegaverkum eptir þessari reglu

hefir verið harðla ójafnt skipt niður milli innbúa landsins; en enn
þá meira ber á mlsmuni þessum, þegar litið er til þess, að [arb-
vegurinn er svo ólíkur í ýmsum hreppum, að þar sem endurbót og
víðhald vega í nokkrum hreppum útheimtir harðla litla fyrirhöfn, er
það í öbrum hreppum samfara svo mildum erfiðleikum og torveldni.
að sveitarbúar geta með eingu móti orkað, a'tl halda vegum þar í
nokkurn veginn bærilegu standi.

Önnur hindrun, sem gjörir framgangi vegabótanna næsta örbugt

fyrir, er án efa sú regla, sem híngað til hefir verið í gildi, að til
veganna hefir elnúngls verið látin af hendi skylduvlnna, en þótt
mörg vegastörf se til, og það að öllum jafnaði hin nauðsynlegustu
og örðugustu, sem ekki verður við búizt að tillhlýðilega verði af
hendi leyst, nema fólk se leigt til þeirra. Þegar vegur liggur um
þéttbyggt hérað, geta þeir, sem btia í nágrenninu, komið á veginn
án mikils tímasplllis eða fyrirhafnar, og á fám dögum starfað all-

mikið til að bæta hann, en það verður aldrei unnt með skyldu-
vinnu innbúanna eingaungu, að halda þeim vegum í tllhlýðllegu standi,
þar sem svo er ástatt, ab ekki eru nema fáeinir bæir á margra
mílna svæði, og, ef til vill, þar að auki af náttúrunni til fyrirstöðu
sérleglr örðugleikar. Jafnvel þar sem allmargir eru til að vinna
og töluvert laungum tíma er 'varið til vegastarfanna, verður þó að
tiltölu lítið IÍr vinnunni, þar mikill tími gcingur til að ferðast fram
og aptur, og þar að auki nui sjaldan blíast við, að menn, sem hafa
sótt svo langt til, geti leyst af hendi nein stritsöm og áreynslnmikil

verk, og verður því opt kastað höndum að,og lítið sem ekkert gjört.
Á hinn bóginn hefir reynslan sýnt með verkum þeim, er fjallvega-
felagið let gjöra, að með leígðum mönnum, sem geta verið um kyrrt
~ vinnustaðnum, meðan lÍ verkinu stendur, og þegar maður getur
valið þá menn til starfans, sem bezt eru til þess fallnir, þá verður
miklu meira afkastað, og auk þess verður verkið sjálft betur gjört,
og stendur því um leingri tíma.

Þa~ leiðir einnig af aðferð þeirri, sem þannig hefir verið við
höfð samkvæmt reglu þeirri, er her segir, að vega verkin hafa ein-
gaungu verið unnin á þeim tíma árs, þegar verkmenn bezt máttu
vera frá heimilum sínum, það er að segja við lok maímánabar eða
byrjun júnímánaðar ; en þar eð mörgum vegum er svo háttað, eink-
anlega þeim, sem liggja yfir há fjöll, að öll vegagjörð á þeim tíma
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árs er bönnu~, af því snjór er þar ekki enn þá upp tekinn, eður þar
er mikill aur og bleyta í jör~, þá verða annaðhvort alls ekki neinar
endurbætur gjörðar víð vegi þessa, eða það verður ekki gjört svo,
ab eins mikið gagn verði að, eins og það værl, ef leingra væri áli'b,.
i~, en bændur eiga öhægra með,

Vill þetta bætist loksins, a~ lög þau, sem nú gilda, ekki inni-
halda slíkar fastar reglur, að nein tryggíng se fyrir því, ab þeir
vlnnukraptar, sem til eru, verðí notaðir með þeim hætti, sem bezt á
vi~, og eptir fast ákveðnum almennum reglum. í því skyni a~ bæta
úr hinum ofannefndu annmörkum, var þegar ári~ 1839 af hinum þá
veranda stiptamtmanni Bardent1eth fyrir embættismannafund þann,
er þá var haldinn i Reykjavík, lögð uppástúnga til nýrrar vegatil-
skipunar fyrir ísland, sem einkum miðaði til þess, og auka og bæta
ákvarðanír þær, sem hin eldri löggjöf hafM inni ab halda um þetta
efni, og að nema það úr, sem var til fyrirstö'bu fyrir framgang! vega-
bótanna. þessi uppástúnga var því næst tekin til umræðu á fund-
inum, sem fól þriggja manna nefnd á hendur nákvæmar ab íhuga
uppástúnguna; en síðan skyldi hana ítarlega ræða af embættismanna-
fundinum, þegar hann kæmi næst saman. Á hinni næstu samkomu,
sem haldin var árlb 1841, var lagt fram nýtt frumvarp, er forstjóri
nefndarinnar, amtmaður Thórarensen sál., hafðl samið ; en þar e~
töluverbur ágreiníngur varð á miIli fundarmanna um ýms aðalatriði
í frumvarpl þessu, og ekki var tími til á þessum fundi að ræða
mállð svo ítarlega, ab því yrði rábi~ haganlega til lykta, þá var þa~
samþykkt, ab fela konferenzrabi Thorsteinson, sem þá var amtmaður
í vesturamtinu, á hendur, enn þá ítarlegar ab starfa ab máli þessu
ásamt með amtmanni Thórarensen, og síðan ab semja hina þribju
breyttu uppástúngu, er leggja skyldi fyrir fundinn, eC hann kæmi
optar saman, en ab öðrum kosti fyrir hib nýja alþíngl, þegar það
tæki til starfa.

Sökum ýmsra atvika, er til báru, einkum dauða amtmanns
Th6rarensens, varð ekkert úr ítarlegri undirbúningi þessa máls, og
málefnib um breytingar á Iagaboðum þeim, er gilda um hinar ís-
lenzku vegabætur, hefir sfðan öldúngis verið látib liggja fyrir, þáng-
ab til þvi nú aptur var hreift af alþíngi því, ef haldið var ári~
1855.

Samkoma þessi hefir nefnilega í því tilefni, a~ fyrir hana komu
tvær bænarskrár sama innihalda og í öldúngis sömu stefnu, sam-
þykkt bænarskrá til konúngs um þab, ab frumvarp tillaga um vega-•
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bætur á Íslandi yrN samið og lagt fyrir alþíngi það, er næst komi
saman, og skyldi vera byggt á þessum atrlðum :

a. Aa skylduvinna bænda til vegabóta yfir höfuð ao tala se
tekin úr lögum,

b. Aa öllum kostnabi til endurbóta þjóðveganna í hverju amtí
se jafnað niður af amtuianni eða amtsr.iðl lí alla amtsbúa
undanþsgulaust, sem eiga löglega með sig sjálfir.

e. Aa endurbót allra þeirra héraðavega, sem ekki eru alfara-
vegir eða þjóðveglr, hvernig hana skuli vinna, og hvort
heldur fyrir daglaun eða skylduvinnu, kostnabi til hennar
niðurjafna, ákveði þær hreppstjórnir og sýslustjórnir, sem
nú eru eða skipaðar verða að lögum.

d. Aa yfirvaldið akveði, hverjir vegir se þjóðvegir og hverjir
ekki, og eins, hver vegabót se naubsynleg, hvort heldur er
þjóðvegur eður eigi.

En er þetta lagafrumvarp var samið, þ/i vírtlst ekki, ao allar
þessar uppásuingur yrðí teknar til greina. þar sem alþíngi þannig
undir littera a hefir sninglð upp á, að öll skylduvinna væri af tekin,
þá þótti það ísjárvert að ganga að því. Konringsfulltrúl hefir líka
látio það álit í ljósi, ao það væri of lángt farið, mí allt í einu a'ð
breyta allri skylduvinnu á Í~landi í peníngnútl.it, þVÍ það mundi verða
ókljúfanda fyrir landsbúa, jafnframt hinum öðrum útgjöldum þeirra,
er fara vaxandi á ari hverju, a0 greiða þau peningagjöld af hendi,
er leiddi af slíkri tilhögun, og alþíngl virðlet jafnvel sjalfu ao hafa
þótt þetta uppéstringuatríði ísj.irvert, því úr þeirri reglu, sem þar er

sett eins og almenn, er töluvert dregið með hinni eptirfylgjandi uppií-
stungu, littera e, er eptir henni hrepps- eða sýslustjdrnjr ætti að á-
kveða, að hve miklu leyti verkin vlð aukavegina skuli láta gjöra mót
daglaunum eba sem skylduverk. þa'b er nú líka, einkum hvað hin
stærri vegastörf snertir, að skylduvinnan hefir reynzt óntíg og óhag-
kvæm ; en aptur munu hin minni vegaverk geta orðið nnnín til hlítar
með skylduverkum bænda, þegar tilhlýðilegt eptirlit er á þeim haft,
einkanlega þegar her að auki skylduverkum yrði skipt jafnar niður,
en híngað til hefir verið gjört. Af þessum astæðum hefir það þótt
rðttast, a'ð stínga upp á, að regla SIÍ,· sem alþíngi hefir sett undir
a, se a'ð eins látin gilda þjó 0 veg i n a, og se það því eímingís
viogjöro þeirra og viðhald, sem leigðir menn fortakslaust vinni að,
en aptnr á m6ti hefir það, hvað auk a veg i n a snertir, þótt rétt-
ast, ao ákvarða þa'ð sem alm e n na re g 1u, a'ð vegaverk framvegis
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se leyst af hendi með skylduvinnu, en ab út af þessu megi bregða,
þegar hreppsbændur eðn meiri hluti þeirra eru því meðmæltir, a~
lelgðlr menn vinni verkið, og skyldi skera úr því máli á hreppskila-
þingum á hausti. Af uppastringunum og umræðunum um þetta mál
á embættismanna fundinum lírin 1839 og 1841 má líka sj/í, ab þar,
fór svo fjarri, a'ð menn þyrðí ab stinga upp á aftekníng allra skyldu-
vinnu, ab það þótti ekki einu sinni 'fært ab stinga upp á, ab aC ma
hana vlð vi'ðgjörb þjöðveganna yfir höfuð, heldur eíndngls með tilliti
til slíkra þjöðvega, sem ókljúfandi værl ab gjöra við eða víðhalda
með skylduvinnu vegna serlegra kríngumstæða.

Ab því leyti sem alþíngi þar næst hefir sninglð upp á, a'ð kostn-
aðlnum til vegabótanna se af amtmannínum eða amtsraðlnu jafnar,
nlður á a II a am t s búa, sem eiga löglega með sig sjálfir, þá virtist
einnig Isjárvert, ab taka þetta uppdstringuatrlðl til greina.

þess ber í því tilliti ab geta, ab það verbur ekki ætlað, ab sú
hafi verið meiníng alþíngis, ab hver maður, sem er fyrir utan vinnu-
hjúastett, skyldi greiða [afnmikið tillag, því af því mundi spretta slík-
ur ójiifnu~nr í byrði þeirri, er leíðir af vegabótunum, er meiri væri
heldur en sá, sem nú er. þar á mót hefir þínglb, og til þess benda
ýmisleg orð í umræðum þíngslns, án alls efa ætlazt til, ab tillögun-
um yrðl jafnað níður á hlutaðelgendur eptir efnum og astæðum, en
þegar út frá þessu er gelnglð, þá mundi þab vera ógjörníngur, ab láta
nmtmann (amtsráð getur, mí sem stendur, ekki komið til tals) gjiira
slíka níðurjöfnun, þar eb ekki verbur gjört ráb fyrir, ab hann þekki
SYO grannt til hvers innbúa í amtlnu, Ætti hann á hinn böglnn ab
fá frá hlutaðeigundi sýslumönnum og hreppstjórum allar upplýsíngar
út í hörgul, sem með þyrfti til þess ab dæma um efnahag hvers
einstaks manns, þá mundi af þessu leiða bæðí frábæra erfiðleika og
malalelngfngar, og líka mætti þa~ ætla, aI'J hreppstjérunum ser í lagi
mundi verða gjarnt .til ab hlífa sínum hreppsbændum svo míkíð, sem
unnt væri. Mundi því ab öllum líkindum óumflýjanleg nauðsyn til
bera, ab minnsta kosti meðan amtsrað eða sý"luráb ekki eru stofnuð
á ji:l\andi, ab Líta gjöra niburjöfnuninaá þann hátt, ab amtmaður
einúngis ákvarbi, hversu mlkíð greiða skyldi í hverri sýslu til vega-
gjörðanna, og ab sÝdlumaburinn swan jafnabi tillögum sýslunnar
niður á einstaka hreppa, og hreppstjórarnir loksins jöfnuðu þeim nlð-
ur iP. hina elnstöku hreppsbúa eptir efnnm og astæðum, og ynnist;
þávib þab,ab þeir, semþættist hafa orðlð fyrir halla vib níbur-
jefnunina, gæti kvarta~ til sÝ131umannsog amtmanns, sem þeir anDara

47



ekki gæti, en að öðru leyti liggur það í augum uppi, a~ öll þessi
aOfer~ er næsta erfið og flókin.

Hvað þar næst sjálfa nlðurjöfnunarabíerðlna snertir, þá mun,
þegar eingin önnur regla er sett, en sú, að tillögin skuli ákveða eptir
efnum og ástæ~um, og niðurjöfnunln þannig skal vera gj(irÍl elnringís
eptir álitum, þetta gefa tilefni til þess, að menn færi eptir hugþótta
sínum, og mundi af því leíða óánægju. þessi niðurjöfnunaraðferð
má heita óþekkt á Íslandi, því að vísu er það eptir reglugjörð 8.
jan. 1834, 10. og 11. gr., gefið hlutaðeiganda hreppstjóra í vald, að
jafna aukasveltartíllögunum niður á hreppsbúa, en það er um leið
íyrlrsklpað, að hann "ið niðurjöfnullina eigi að hafa hlíðsjón af upp-
hæð fátækra tíundar fyrir hvern, sem leggur til sveitar, en samt svo,
að það tillag, sem hann eptir tfundarupphæð ætti að greiða, verðí
lækkað eða hækkað eptir kjörum þeirra að öðru leyti, og er þar
þannig til tekinn fastur stofn fyrir nlðurjöfnunlna, er öldúngis vantaði
eptir uppastringu alþíngls, og ber einnig þess að geta, að sveitarút-
svör eru einúngis á Higo til hags fyrir þann hrepp, sem í hlut á,
en niðurjöfnunln á tiIlögunum til vegabétanua snertir útgjöld, sem
koma öllu amtinu við.

Til þess að sneiða hjá hinum ofannefndu erfíðlelkum, og líka til
þess að. fá niðurjöfnunaraðferb, er fyrirbyggi allt sjnlfræðí, þá virðist
ekki annað verða til bragðs tekið, en aÍl láta greiða hin ofannefndu
útgjöld úr jafnabarsjóðum am tanna. þetta er samhljóða hinni upp-
runalegu uppástúngu Bardenfleths stiptamtmanns, og það er einnig
samkvæmt rétturn grundvallarreglum, ab þau gjöld, sem varið er til
no bæta hina almennu vegaskipun arntslns, se greidd á sama hátt
og annar kostnaður, sem þarf til almennra nauðsynja amtsins. Líkt
stóo á að sumu leyti, þar sem með opnu brðfl 10. febr. 1847 voru
afteknir skylduflutníngar fyrir embættismenn, en ákveMo, a~ kostn-
aðínn skyldi greiða úr jafnaðarsjöðum amtanna. þessa akvörðun
samþykkti alþíngi án nokkurra mótmæla.

Sú eina mótbára, sem með nokkrum sanni verður höfð á móti
hinni ofannefndu borgunaraðferð, er sú, ao lausaíéð geti ekki borið
þessar álögur, og mætti því spyrja, hvort fasteignir ætti ekki líka
no taka þátt í greiðslu áðurnefndra gjalda; en síðan að það er á-
kveðið með opnu bréfi af 18. júlí 1848, að % af alþínglskostuað-
inum skuli falla á fasteignir, er naumast ástæða til, sem stendur,
frekar að þýngja á þeim, og þa'ð því síður, sem það kynni a~ sýn-
ast ekki sem sanngjarnast, at þær fraDlvegis standi straum af mest-
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um hlut alþfngiskosmaðarlns, sem er töluverður, síðan að kosníng-
arrettur og kjörgeingi til alþíngis nú ekki leingur er bundið vi~
jarðeign.

Ab því leyti loksins sem til er ætlazt í uppástúngu alþíngis,
þeirri er her ræðir um, ab taka ar undanþágu þá frá. skylduvinnu,
sem embættismenn á Íslandi híngað tll hafa notið, þá ber þess ab
geta, a~ þar eb embættismenn og ekkjur þeirra nú, samkvæmt opnu
breti 8. júní 1851, gjalda tillög af hinum tíundbæru fj:írmunllm sín-
um til jafnaðarsjéðs amtsíns til jafns vib bændur, þ/í verða þeir einn-
ig a~ taka þátt í vegabötakostnaðlnum, þegar hann er goldinn úr
nefndum sjób. þar á mót munu ab vísu kaupstaðarbriar komast
betur af, þó þeir sleppi ekki öldringls, þegar kostnaðurlnn er tekinn
af jafnaðnrsjéðum amtanna, þar þeir gjalda jafnabarlega litla tíund,
en hins vegar eru þeir svo fáir, ab aldrei getur munað míklð um
tillög þeirra, hvernig sem ástatt er.

Her skal enn bætt \'i~ þeirri almennu athugasemd, a'ð hinar
einstöku ákvarbanír, sem settar ern Í þessu lagafrumvarpi, eru bygg~-
ar 1\ frumvarpi því eptir amtmann Thórarensen, er ver höfum ábur
áminnzt; þótti því meiri ástæða til þess, sem sjá má af umræðun-
um um þetta mál á embættismannafundinum ári'ð 1841, sem stjórn-
arrá.N'ð hefir fyrir ser, ab Í því tilliti hefir ekki verið neinn ser-
legur ágreiníngur milli fundarmanna. Víðvíkjandl hinum einstöku
greinum í frumvarpinu skal því næst gjöra eptirfylgjandi athuga-
semdir.

Vlð 1. -- 3. gr.

Hvað skiptíngu veganna í þjéðveg! og aukavegi snertir, má
skírskota til þess, sem geti'ð er Mr ab framan, og einnig til uppá-
stúngu alþíngis um það. Þa~ er söm IIIeíðís samkvæmt uppástúngu
alþíngts ákveblð, aCJamtmaður eptir uppástúngum frá hlutaðeiganda
sýslumanni skuli ákvarða, hverjir vegir skuli vera þjöðveglr og hverjir
ekki, og þegar þetta er ákvarðað, þá skal eptir reglum þeim, sem
um það eru settar í frumvarpi því, er lagt var fyrir embættismanna-
fundinn, einkum hafa tillit til þess, hvort innbúar eins eh fleiri
héraða optast nær fara veginn, þegar þeir ætla í kaupstað, flskiver
eður annan stað, þar sem menn ab öllum [afnaðí koma saman; hvort
hann jafnaðarlega er notabur milli tveggja sýslna, enda þ6 ekki se
miklar samgaungur þeirra á milli, og enn fremur, hvort hann er
stö~ugur póstCer~avegur;
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vu 4. gr.
Hinar nákvæmari reglur fyrir ,'i~gJör() þj6ðvega, víðhaldi þeirra,

o, s. Irv., eru akveðnar í 4.-15. gr. þar eð þessir vegir yfir h(jfu~
verða að vera undir opinberri umsjón og stjórn, er í 4. gr. gjörð á-
kvörðun um, að sÝdluma~ur lÍ ári hverju sendi nákvæma uppástúngu
um þau verk, sem gjöra þarf við þjóðvegi þá, er liggja um sýsluna,
og að henni skuli fylgja ágizkunarreikníngur um kostnað þann, er
hann hyggur að til þess muni gánga, og að amtmaður eptir því skuli
ákve~a, að hve miklu leyti verkið skuli framkvæma.

Vi~ 5. gr.

Í þessari grein er sett sú almenna regla, að öll verk við þj6~-
vegi skuli framkvæma á þann hátt, annaðhvort að einhver se feing-
inn til að takast á hendur að láta gjöra verkið fyrir kaup, ellegar
þá, að menn se leigðir til vinnunnar. það má þar að auki, eins
og alþingi líka bendir til, álíta það réttast, að það se reynt, að
setja verkíð til uppboðs, þar sem því verður vi'b komíð ; en þar eð
það varla ætíð mun heppnast, allrasízt fyrst i stað, að fá verkin
víð þjöðveglna gjörð fyrir sanngjarnt kaup yið uppboð, þá hefir virzt
nauðsynlegt að gjöra þá ákvörðun, að yfirvöldin, þegar svo stendur
á, geti látið "inna verkið eptir samningi, og þá helzt þannig, að
viss borgun se ákveðin fyrir vissan vegarkafla, en að öðrum kosti
fyrir til tekin daglaun, og þegar hið síðastnefnda vill til, skal sýslll-
maður, eins og sjálfsagt er, taka áreiðanlega umsj6narmenn til þess
að líta eptir, að verkinu verbl tilhlyöilega flýtt, og að það verði 6-
aðfínnanlega aC hendi leyst.

Við 6. gr.

Þ6 að það að öllum líkindum sjaldan beri að, að það se nauð-
synlegt, að breyta stefnu þeirra þjóðvega, sem eru, hefir það þó þótt
rettast, að gjöra ákvörðun um, hvernig fara skuli að, þegar 5\'0 ber
undir, eins og líka þegar leggja á nýjan þjóðveg.

Við 7. og 8. gr.

Reglur þær, sem settar eru í þessum greinum, um skyldu jarð-
eiganda til að láta af hendi bæði land til veganna og tilfaung þau,
sem nauðsynleg eru til að gjöra við þá, og sem fáanleg eru á léðínnl,
má yfir höfuð álíta samkvæm ar reglum þeim, sem hingað til hefir
verið fylgt á Íslandi í þessu eini, og eru þær i abalefninu teknar
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eptir frumvarpi því, sem lagt var fyrir embættismannafundinn. Sam-
kvæmt þessu getur jarðelgandanum a't- öllum jafnaði ekki veltzt uppbót
af opinberum sjóN fyrir a~ leggja til ló'b þá, er nauðsynleg er til

ab leggja veg eba bæta veg, ellegar fyrir tilfaung þau, er gánga til
þess, bæbi af því, að það, sem hann þannig lætur eptir, jafnabarlega
er lítils virði, og af því, hann fær nægilega uppbót í sjálfri vegargjörð-
inni, því hann nýtur sjálfur mests göbs af hinni greiðarl samgaungu,

og hann kemst hjá þeim skemmdum lí landi sínu, sem því er hætt
víð, "egna yfirreiða á ýmsulll stöðum, þegar vegunum er ekki hald-
i~ í tilhlýðilegu standi; þar á móti hefir sömuleiðls samkvæmt of-
annefndn frum varpi, sem lagt "ar fyrir embættlsmannafundinn nm
ári'ð, virzt ástæba til IIb gjöra þá undantekníngu, ab eigandi, er \'eg-
ur er lagbur yfir eíngjnr hans, fái sanngjarna, af övllhöllum mönnum
ákveðna, uppbót fyrir það af jafnaðnrsjób .amtslns, ef hann krefst
þess, en þó einungis með því eindregna skllyrðí, ab sannað verbí,
ab ekki hafi á'bur verið umferð yfir eingjarnar af Ierbaíélkl.

væ 9.

Eptir Jónsbók líttu veglrntr jafnabarlega að vera 5 álnir á breidd,
eptir komingsbrðfl 29. aprílrn. 1776, 1. gr. þar á móti 6 álnir, og
eptir frumvarpi því, er samið var af amtmanní Thórarensen skyldi
vegarbreidd aldrei vera minni en 5 álnir, en þó voru nokkrir með-
limir af embættismannasamkomunni á þeirri meiníngu, ab vegurinn
ætti að vera 6 álnir á breidd.

En nú hefir þótt rðttast, einnig í þessari grein, ab gjiira mun
á þj6hegum og aukavegum, og ákveða, ab hinir fyrnefndu ætíð, þar
sem landslagi er svo varið, ab því verði "ib kom ib, se ab minnsta
kosti 6 danskar álnir á breidd, og aukavegirnir jafnabarlega 5 álna
brelðlr, sbr. 19. gr. frumvarpsins.

Við 10.-14. gr.

þar sem í þessum greinum eru gjörbar nákvæmar ákvarfanlr
lim, hvernig gjöra eigi "i(j þjóðveglna, um þa~ all hlaða skuli vörb-
ur og byggja· sæluhús, o. 8. írv., þá er það samkvæmt frumvarpi
því, sem lagt var fyrir embættismannafundinn ; elnúngls var í þVÍ
eingin akvörðun, er svarabi til 13. gr. um brúagjörð yfir litlar ár og
læki; en 8,'0 hefir vírzt, a(j þa'6 bæri a~ taka inn í frumvarpið þær
ákvarðanir, sem um þetta finnast í konringsbréfl 29. apríl 1776, 5.

gr., svo a'6 alþíngi gæfist kostur á, ab segja álit sitt um, ab hve
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miklu leyti ákvarðanír þessar, sem standa í nánu sambandi víð
vegaskipan yfir höfuð, og þess vegna eiga heima í almennri vegatíl-
skipun, eigi enn þá vi'ð. A'ð öoru leyti er það sjálfsagt, að það
verður að gera þeim, sem tekizt hefir á hendur a'ð láta gjöra "inn-
una, eða umsjónarmönnum þeim, sem eiga að líta eptir verkum, það
í vald, að hafa þá aðferð víð sjálfa vinnuna, svo sem grjótsspreing-
ingar með puðrí og þess konar, sem bezt á vlð, eptir því sem hag-
ar til á hverjum einstökum stað,

vu 15. gr.

Samkvæmt hinum almennu athugasemdum, sem til eru færðar
her að ofan, er í þessari gr. gjörð áhör'bun nm, a'ð útgjöldin til "iú-
gjörðar þjéðvega, víðhalds þeirra, m. fl., skuli greiða úr jafnaðarsjóð-

um amtanna. Til þess að koma í veg fyrir, að ofmjög verði þýngt
á lausafð með þessum gjaldmata, hefir í Irumvarpíð verið tekin upp
ákvörðun um, ab útgjöldin til þeirra verka, er á ári hverju skal
gjöra ,-i'ð þjdðveglna, megi ekki verða meiri en svo, að þau verbl
greidd með 2 sk. niðurjöfnun lí hvert lausafjarhundrað, eins og það
líka hefir virzt sanngjarnt, að þar sem það, eptir því sem á stend-
ur, a'ð öðru leyti er rablegt, a'ð þá verði lagt á þá sýslu, sem gjörbír

eru í nýir vegir, eða vegabætur, sem óvenjulega mikíð kveður að,
aukatillag allt ao 1 sk. af hverju lausafjérhundraðl, en samt þannig,
að tillögin samtals aldrei gángi fram yfir þli upphæð, sem einu sinni
er ákveðin.

Ab öðru leyti hefir, hvað greiðslumátann áhrærir, þótt rett a'ð
ákve'ða, a'ð borgun fyrir verk það, sem einhver tekst á hendur ab
láta gjöra, skuli a~ öllum jafnabí greiða þá fyrst, þegar það er sann-
að með löglegri skoðunargjörð, sem sýslumaður sendir amtmanni, að
allt verkið se éabflnnanlega af hendi leyst, en samt megi bregða út
af þessu, þegar sá, sem verkið lætur gjöra, krefst þess, og verkið er
yflrgrípsmlklð, því þegar 5\-0 á stendur, er það sanngjarnt, að nokk-
ur partur af hinu áskilda kaupi se borgaour smátt og smátt, eptir
því sem verkinu míðar áfram. Hins vegar er það sjálfsagt, a'ð þegar
verkið er unnið fyrir viss daglaun, verður að ákveða nákvæmar út-
greíðslutíruann, um leið og daglaunamenn eru raðnlr.

vrs 16. gr.

Gr. 16.-26. innihalda reglurnar um vi'ðgjör~ og víðhald auka-
vega þeirra, sem nauðsynlegir eru til opinberra þarfa. Í hinni fyr-
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nefndu af greinum þessum er það ákvar~a~, samkvæmt því sem á'6,;.
ur er um getið, a~ það framvegis skuli vera skylda Innbrianna f
hverjum hrepp, a~ gjöra vlð og víðhalda hinum almennu auka veg-
um, sem liggja um hreppinn, og að vinna sti, sem nauðsynleg er í
tððum tilgángi, se skyldnvlnna, nema hreppsbændur eða meiri hluti
þeirra kjósi heldur, ab einhver takist á hendur ab láta gjöra verkið,
eða menn se lelgblr til þess.

Í sambandi víð þessa reglu hefir það vlrzt nauðsynlegt, a~ setja
slíkar ákvarðanlr, a~ skylduverkum gæti orðíð jafnar skipt nib ur, en
híngað til hefir verið, Eptir því sem alþíngi hefir skýrt frá, þá eru,
nú sem stendur, slíkar ójöfnur á vegagjörðarbyrðínnl á í~Iandi, að
b6ndi sá, er eingin vinnuhjú heldur, leggur jafnmikið verk til og sá,
sem heldur 10 eða fleiri verkfæra vinnumenn. þessi aðferð, sem ab
öbru leyti naumast er byggb II nokkru lagaboði (sbr. þ6 konúngsbr.
af 29. aprflm. 1776, 8. og 9. gr.), en hefir þ6 átt stab um leingri
tíma, er, eins og alþingi líka hefir bent á, svo 6sanngjörn, ab ekki
ætti ab hita hana haldast vlð. Eptir þvi sem ástatt er á Íslandi,
mun þab þar á móti í þessu tilliti vera rettast, ab fylgja þeirri reglu,
sem sett er í frumvarpi því, er lagt var fyrir samkomu embættis-
mannanna, en eptir henni á ab jafna vinnunni niður eptir tölu allra
verkfærra karlmanna í hreppnum frá 18. til 60. árs, og þar eb al-
þingi skýlaust hefir latíð í ljósi, ab eingin undantekning mætti verba
frá hluttekning í vegaskyldunn! til vegavlnnu, sem ekki heldur verð-
ur neitt á móti haft, þegar ákvarðanir þær, sem settar eru í 20. gr.
um, ab senda megi annan mann í sinn stað, eða greiða fjárgjald, í
stað þess að lata ar hendi skylduvinnu, verða samþykktar, þá heflr
svo litizt, ab reglan yrti bezt orðuð þannig, ab skyldan til a~ láta
ofannefnd vegaverk í te, liggi á öllum verkfærum karlmönnum í
hreppnum frá 18 til 60 ára aldurs, hvort sem þeir eru af bænda-
stett eða eigi, og yrði þ.i með því rnóti ekki eimíngis embættismenn,
stúdentar, skrlfarar, o. s. frv., undirgefnir ofannefndri skyldu, heldur
einnig kaupstaðabriar,

Ef notuð yrði ofannefnd breytíng á aðalreglunní um það, að
vegaverk víð aukavegina eigi ab láta af hendi sem skylduvinnu, og
þau því eptir ályktun hreppsbænda verða unnin af einhverjum, sem
tekst það á hendur, eða af leígðum mönnum, þá er þa~ sjálfsagt,
að hreppsbændur eiga einnig að ákveða, á hvern hátt verkið skuli
vinna, hvort heldur með því að setja það til uppboðs, eða gjöra
samníng um það án uppboðs (sbr. 5. gr. her að framan). Þa~ er
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þar a'6 auki áIiti'b rðttaat, a'6 lÍtgjöldunum, sem gánga til þess, se
jafnað niður eptir hinni sömu reglu, þ. e. a. sk. á hina sömu menn,
sem eiga ao láta áburnefnda skylduvinnu í te, og á þá húsbóndinn
ab öðru leyti, þegar svo ber að, að borga fyrir Mm þau og vinnu-
fólk, sem eru helmillsföst hjá honum.

Vio 17. gr.

Eins og það er ákve~,ið í 4. gr., al'! amtmaðurlnn eptir nppa-
stringu frá ~Ý:ilumanninum ák vehi, hver verk skuli gjiira á liri hverju
"ib þjóðvegina, þannig er þab í þessari grein, hvað aukavegi þá
snertir, sem eiga ab vera undirgefnir opinberri umsjón og stjórn,
Iallð sýslumönnum lí hendur, ab gjöra viðlíka ákvörðun eptir uppá-
stringu hreppstjérannn, en hreppst.jórar eiga ao gjöra þá rábstafan,
sem þarf, til þe-s ab framkvæma verkið, samkvæmt reglum þeim,
sem nákvæmar eru Iyrlrsklpubar í frumvarpinu.

vrs 18. gr.

þar e'O þa'b eptir aðalreglunni í 16. gr. er skylda serhvers hrepps
fyrir sig, ab gjöra við og vlöhalda aukavegum þeim, er liggja um
hreppinn, þá verba líka hin sérstaklegu útgjöld, er standa kynni af
aukavegunum, eins og til brriasmfðís, eða til að útvega verktól þau,

sem ekki verour krafizt ab hið vinnuskylda fólk hafi með ser, ab
greiðast á sama hátt, og kostnaðurinn til sjálfrar vegavinnunnar, og
þ\'í hefir verið sett 811 ákvörðun í þessa grein, ab slíkum lítgjöldilm

eigi ab jafna niður á þá, sem eptir 16. gr. eiga ab láta skylduverk
af hendi, svo framarlega sem vegasjóður sá, sem nefndur er í 20.
gr., getur ekki staðið straum af þeim.

Vi'O 19. gr.

Hvað tllbriníng og vi~,gjör~ aukavega og skyldu eigandans á-
hrærir, til þess ab leggja til lcíð þá og tiIraung, sem nauðsynleg
eru til þess, þii hefir verið haldið, ao reglum þeim, sem her a~
framan eru settar um þjéðvegi, mætti yfir höfuð að tala fylgja,
!Sjálfsagt með þeim tilbreytíngum, sem nauðsynlegar kynni ab vera
vegna ásigkomulags veganna og vegna þess, hvað ýmislega hagar
til :í hinum eínstöku stöðum, og er því akvörðun um þetta sett í
þessa grein; ab öðru leyti má, hvað breidd vega þessara snertir,
skírskota til athugasemda þeirra, sem gjörbar eru víð 9. gr. her
a'ð ofan.
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Vi~ 20. - 25. gr.

Í þessum greinum ern nokkrar nákvæmarl reglur um það, hvern-
ig skylduvinnuna skuli al' hendi leysa ; eru þær í aðalefninu teknar
eptir hinu optnefnda eldra frumvarpi, og þykir ekki þiirf á, að færa
frekari ástæ~u fyrir þeim. þll skal þess getíð, hvað vegasjoll þann
snertir, sem talað er um í 20. gr., all í hinu eldra frumvarpi var
sttíngiCl upp á, að sektum þeim, sem ákveðnar eru fyrir það, all menn
koma ekki til vegavínnunnar eða forsóma hana, skyldi skipta upp
til helminga milli jarna~ar8jó~a smtanna og hlutalleigandi hreppstjóra
en þar eð það vírðlst vera eðlilegast, að sektum þeim, er greiða
skal, þegar skylduvinnan er van hirt, se varlð til hagsmuna fyrir vegi
þá, er hlut í eiga, þá virðist rettast í þessum tilgángi, að stofna
vegasjóð fyrir hvern hrepp, og láta gjalda til hans bæði tel'>ar sektir
og einnig þær, er lúka skal fyrir skemmdir á aukavegum, sbr. nlð-
url. 29. gr.

Vil'> 26. gr.

Samkvæmt aðalreglu þeirri, sem sett er f 17. gr., er ákve'bi'b í
gr. þessari, ab þegar einhver hefir tekizt á hendur vegagjörCl vil'>
ankaveglna, eða þegar leígðlr menn eru haf Nr til þess, skuli hrepp-
stjórarnir hafa umsjón með, að verkið verði af hendi leyst samkvæmt
ákvdrðunum þeim, sem hreppsbændur hafa samþykkt.

Vi'b 27. - 30. gr.

f þessum greinum eru settar nokkrar almennar reglur vlðvíkj-
andi umsjrinlnnl, bæði með þjöðvegurn og aukavegum. hegníngum
fyris vegaskemmdir og málssöknum í vegamálum, og skal með til-
liti til akvarðana þessara, sem með nokkrum breytíngum eru teknar
eptir hinu eldra frumvarpi, bæta því einu við, að eins og sektir þær,
sem lúka skal fyrir skemmdir á aukavegurn, eptir því sem her ab
ofan víð 20. gr. er um getið, eiga a~ falla í vegasjéb hreppsins,
þannig leiðir það af reglu þeirri, sem sett er í 15. gr. Ilm það, að
kostnaðinn til nýrra þjöðvega og vi~giöro.lf þeirra eldri þjöðvega
skuli grelða úr jafnaðarsjdðurn am tanna, ao sektirnar fyrir skemmdir
á þessum vegum verða að falla í þessa sjöbl.

Við 31. gr.

þar e~ tilskipun þessi á ab koma í staðinn fyrir reglur þær,
sem híngað til hafa gilt um vegaskípun eptir Jónsbókar landsleígu-
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bálks 44. kap., og komingsbréfl af 29. apríl 1776, þ/í er í þessa
grein tekin beinlínis ákvörðun um þetta, og hefir einnig virzt rett-
ast af líkum ástæðum og þeim, sern til eru færcar víð 13. gr. í
þessu frumvarpi, ac bæta "ic rikviiröun um, ac reglur þær, sem fyr-
irskipacar eru í Jónsbókar landslelgubalkí 45. kap. og konúngsbrðfl

29. apríl 177f5, § 6, um hinar almennu ferjur yfir stærri lír og vatns-
föll, framvegls skuli vera í gildi, er alþíngi með því gefst kostur á,
ac láta í ljósi álit sitt bæði um það, hvort ofannefndar ákvarðanir,
sem þegjandi var farið fram hj;í í frumvarpi því, sem áður hefir
"eric um getið, og eins um hitt, ac hve miklu leyti það se nóg,
eins og her er gjört, að skírskota til téðra ákvarðana sem gildandi,
eh það, ef til vill, kynni virðast réttara, ac taka ínnlhaldið sjálft
inn í þessa tilskipun.

VIII.
Lagaboð,

sem út hafa komið í Danmörku 1857-1859, og gjörð voru
að umtalsefni á alþingi 1859, hvort þau skyldi lögleiða á

islandi.

1.

Lagaboð
fyrir Færeyjar,

um
proc1amata í búum.

Ver Friðrik hinn sjöundi, &
G iör u m k unn ugt: Ríkísþíngtð hefir fallizt á, og ver mco sam-

þykki Voru staðfest.

§ 1.
Eptlrleiðís skal bæðl dánarbúum, sem og í uppboðsbúum og

þrotabúum og í öðrum búUIDI sem proclama á a~ gefa út í til
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skuldaheimtumanna, gera það út með 3 ménaða fyrirvara, þegar
hlutaðelgandí, eptir þeim kríngumstæðum, sem fyrir hendi ern, ekki
getur álitizt ab hafa lítt f skuldaskipturn annarstaðar en á Færeyjum;
þegar þetta þar á móti á ser stað, á innköllunin að fara fram með
6 mánaða fyrirvara.

AÐ öðru leyti skal það atvik, að hlutaðeigandi hefir búið, eður
átt samastað annarstaðar en á Færeyjum, út af fyrir sig ekki rá'ða
því, hvort þann síðurnefnda fyrirvara eigi vlð að hafa, þegar liðið er
áour en hann deyr, eða það atvik, sem gaf tilefni til skipta, ber ab,
meir en 1 ár frá þeim tíma, sem hann fór þaðan í burtu, og yfir-
gaf þá stöðu, sem hann þar hafði.

§ 2.

þær innkallanir, sem samkvæmt 1. grein, mega fara fram með
3 mánaða fresti, á ab birta á Færeyjum á þann hátt, sem Mur
hefir veríð vandi til.

þar á móti eiga þær innkallanir, sem gjöra skal með 6 ménaða
fyrirvara, auk þess ab þær á ab birta á fyrnerndan hlitt, jafnframt
ab auglýsast í "Berlínga pölltlskn og Advertlssementstfðlndum", Frest-
inn á ab telja frá seinasta birtíngardegi.

§ 3.
Samkvæmt framangreindum akvörðunum fellur í burtu bæðí

leyfisbréf til ab gefa út proelarna í brium, sem híngað til þurfti í
ýmsum tilfellum, og hin lögboðna þínglýsing af proclamatibus. Á-
kvörðun Norskulaga í 6. bókar 13. kap. 27. articula er her með,
hvaðFæreyjar snertir, úr lögum numin.

§ 4.

Vib skipti á dánarbúum eptir þá menn, sem eptir lífsstö'ðu þeirar
ekki eru líkindi til ab hafi staðlð í nokkrum övenjulegutn vlðskípt-
um út af verzlun eða þvílíku, má sleppa hvers konar Innköllun, án
tillits til, hvort hinn dáni lætur mikið eða Iítib eptir sig, þegar erf-
íngjarnir, eða þeir, sem bú ib er í hendur selt, lýsa þvi yfir, al) þeir
vilji taka ab ser ab gegna búsins lögmætu skuldum, ef einhver
skuldakrafa kynni ab koma upp seinna.

§ 5.
þær framangreindu rábstafanir koma einnig til grelna, þegar
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ekkja, sem situr í óskiptu búi, vill gefa út proclama til þeirra, sem
eiga til skuldar all telja hj.i manni hennar, eða þegar erfíngjar, sem

skipta sjálfir sín á milli, "ilja gefa út proelarna til arflelfandans
skuldaheimtumanna.

§ 6.
þetta lagaboð fær lagagildi þann 1. maí 1859.

Eptir þessu eiga allir hlutaðelgendur ser að hegða.

2.

Lagaboð
áhrærandi

nákvæmari ákvarðanir um betrunarhriss vinnu.
30. nóv. 1857.

Ver Friðrik hinn sjöundi, &
G j ö rum k unn ugt: Ríklsþfngtð hefir fallizt á, og ver með sam-

þykki Voru stabfest,

§ 1.
Í þeim tilfellum, sem einhvern ber ao dæma eptir lögum þeim,

er htngað til hafa gilt, í tugthúsvlnnuí 6 ár eða skemur, á að dæma
hann í þess stað í betrunarhússvlnnu. Þegar eptir nú gildandi lög-
um á að dæma til betrunnrhúsvinnu leingur en í 6 rir, kemur tugt-
húsvinna í staðinn. Unðanskilin er þú hegníng fyrir flakk og betl,
því um þá hegníngu og fullnustugjörð hennar, fer fyrst um sinn
eptir þeim lagareglu III, sem híngað til hafa verlð gildandi.

§ 2.
þeir afbrotamenn karlkyns, sem dæmdir yrðu til vinnu í betr-

unarhúsi, eiga yfir höfuð að tala að afplána þ,l hegníngu mco vinnu
í elnhýsi, og hafast þar við bæðl nótt og dag, með þeirri linun í
hegníngarvinnunni, ao þegar einhver er dæmdur í 8 mánaða vinnu
kemur í staðinn 6 mána'ða vinna í elnhýsi, og se hann dæmdur til
lengri betrunarhúsvinnu, færist hegníngarvinnutíminn níður um þri'ðj-
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líng fyrir Iyrstu 3 árin, og um helmíng fyrir hvert af árunum, sem
þar er fram yfir. þ'ar á móti veitist eingiu linun í hegnínganinnu-
tímanum, að þVÍ leyti sem hlutaðeigandi afpl.innr hegnínguna, ann-
aðhvort í þeim eldri betrunarhrísum eða í þeim nýju, í sameiginleg-
um vinnustofum ; og að því leyti hann, nokkurn hluta af þeim vinnu-
tíma, sem í rifelllsdémlnum yfir honum er áheNð, hefir verið sett-
ur til vinnu í einhýsi, styttist hegníngartíminn elnringls í hlutfalli
við þann tíma, sem hann í samfellu hefir setið í einhýsi 60 dögum
leingur, og reiknast þetta, þegar svo stendur á, Ilt af fyrir sig fyrir
hvert tímabil, sem "erið hefir Í samfellu, samkvæmt reglum þeim,
sem mí voru tilgreindar.

Sá tími, sem einhver kynni a~ hafa verið settur og honum refs-
ab með eínhýsl, fyrir afbrot í sjálfu hegnfngarhrislnu, kemur ekki

til greina til þess að stytta hegníngarvinnntímann.

§ 3.
Ák"örbun sú, sem 2. grein inniheldur, kemur til greina um þá,

sem eru, þegar lagaboð þetta verbur afl lögum, farnir afl alpl.ína
hegníngu þá, sem þeir eru dæmdir í, í hinum eldri betrunarhúsum
að því leyti þeir, eptir því sem löggæalurnðherrann segir fyrir, yrbi
fluttir yfir í þau nýju betrunarhús, og settir þar til vinnu (cinhýsi.

~.

Lagaboð
sem breytir 10. atriðl í 3. gr. í tílsk. fnl 30. apr. 1824 Ilm ern-

bættisskyldu prestanna Í tilliti til hjénnbands.

Ver Frið r ik Mun sjöundi, &
Gj ö rum k unn ugt: Ríkísþínglð hefir fallizt á, og Ver með

Vorn samþykki staðfest eptirfylgjandi lagaboð.

Sá fjárstyrkur, sem einhver áður kynni að hafa þegið af sveit,
og ekki endurgoldið, skal því að eins vera giptíngn hans til fyrir-
stöðu, ab hann hafi þegið þenna fj;irstyrk á seinustu 5 árunum ,
því þegar svo er ástatt, má honum ekki leyfast ab gipta sig, nema
sveitarstjórnin í þeim hrepp, sem hann er sveltlægur í, lý:>i því yfir,
að hún fyrir sitt leyti ekki hafi neitt á móti giptíngunni.

Eptir þeeeu eiga allir hlutaðelgendur ser a~ hegða.
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4.

Lagaboð
nm

myndugleika henna.

Ver Friðrik hinn sjöundi, &
G j ör u m k IIn n ugt : Ríkisþínglð hefir fallizt á, og Ver staUest

með samþykki Voru.

§ 1.
Frá 1. maí 1858 eru ógiptar stúlkur, þegar þær eru orðnar

18 ára gamlar, mynduger með tllsjónarmanni, og þegar þær eru
orðnar fullra 25 ára, eru þær fullmyndugar.

§ 2.

því fe, sem þá stendur inni í íjárhaldssjéðunum og ógiptar
stúlkur, sem orðnar eru 18 ára gamlar, eiga, mega þær ekki segja
upp til útborgunar fyr en ab 3 árum liðnum frá því þetta lagabob
hefir Ielngið lagagildi.

Eptir þessu eiga allir hlutabelgendur ser ab hegða.
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Lagaboð og reglugjörðir stjórnarinnar,

sem út eru komnar, síðan alþingi var slitið

18ð7.
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I.

Konúngleg auglýsíng
til alþíngis

um

ítrángur af þegnlegum tillögum þess og öðrum uppéstúngum

á fundinum 1857.

VER FRIÐRIK HINN SJÖUNDI, af guðs náð Danmerkur
konúngur, Vinda og Gauta, hertogi 1 Slésvík, Holtsetalandi,
Stórmæri, Þettmerski, Láenborg og Aldenborg, sendum Voru

trúa alþíngi kveðju guðs og Vora!

Ver höfum með allrahæstri velþóknun meðtekið þegnlegt ávarp
alþíngis, og hefir Oss verið það anægjusamt no sj;i af því, hversu
alþingi metur tilraunir Vorar til að ella hag Vorra trúu og kæru
þegna á Í~landi og framfarir landsíns. Og eins og tilraunir Vorar
framvegis skulu stefna að þessu sama takmarki á sama hlítt og að
undanförnu, eins treystum Ver því, að alþíngi láti í t.e til þessa
hyggilega og trú lynda aðstoð sína. - En þar sem alþíngi í aður
greindu þegnlegu ávarpi sínu hefir þótt astæða til þess, að gjöra þá
athugasemd, að íslenzka verzlunarmalinu hafi á sínum tíma verið
rá No til lykta, án þess þfngið væri kallað til rabaneytls um hin
síðustu úrslit málsins, þá skal þess getið, að bæðl liggur það í aug-
um uppi, að þetta mál, er mjiig snertir hagsmuni þegna Vorra í
Danmörku, og einkum hinnar dönsku verslunarséttar, eigi varð leitt
til lykta, lín þess rtkleþínglð ætti þátt í því, og svo þótti einnig Því
síður ristæða til ao bera mál þetta, er elnusinní hafði verið rætt á
alþíngl, aptur undir álit þtngslns eptir ab briið var aCJ semja nýtt
frumvarp, sem frumvarp þetta, eins og viðurkennt er í ávarpi al-
þíngís, í ílestum aðalatriðum var samkvæmt tillögum þeim, er kom-

io höfOu frá þínginu; hefði þetta einnig að minnsta kosti um hrio
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ollab drætti á endalokum málsins, er Íslendíngum láu svo ríkt á
huga.

Ver höfum vandlega látið íhuga tillögur Vors trúa alþíngis um
mál þau, er stjórnin bar undir álit þess sumarið 1857, og aðrar
uppástringur þíngsins, og munum Ver nú skýra her í einu lagi frá,
hvað í þeim efnum hefir verið af ráMð:

I.

Um þegnleg álitsmál, sem komín eru frá alþíngi:
ÞC'isar réttarbætur hafa gjörðar verið um þau mál, sem ver

höfum Ieínglð Ilm þegnlegar tillögur Vori! trúa alþíngis:
1. Tilsklpun 27. maí þ. á., sem lögleiðir á Íslandi með breyt-

ingum lög 6. apríl 1855, er gjöra Ieíguburð af peningum
frjálsan í vissum tilfellum, og breyta straffí fyrir okur, m. m.

2. Oplð bréf s. d. um breytíng á reglum þeim, sem gilda á
Ícilandi viðvíkjandí auglýsíngum í blöðunum í víssum til-
fellum.

3. Opið bréf s. d., er löglelðír á Í.landi lög 13. sept. 1855,
sem leyfa dönskum sklpumm ao raða útlenda menn á skip
sín.

Lagaboð þessi eru yfir höfuð að tala samkvæm tillögum alþíngis,
að undanskyldum fáeinum orðabreytíngum, er litlu varða.

Alþíngi hefir enn fremur farið fram á það, að lög 8. marz 1856,
er bjóða hæstarðttl að tilgreina ástæður fyrir dómum sínum, yrðu
lög g i I t á Íslandi ; en þetta hefir eigi þótt nauðsynlegt, og virðist
jafnvel ekki eiga víð, þar eð lögum þessum samkvæmt efni þeirra
hefir þegar um leingri tíma fylgt verið, einnig þegar Ísland hefir átt
hlut að máli. þar á móti hefir lögum þessum verið snúið á íslenzku,
svo að þau þar á eptir verði birt almenníngi á venjulegan hátt.

Um það, hvort löggilda skuli á Íólandi lög 2. apríl 1855 um
innköllun hinna gömlu ríkisorta, mun verða birtur nákvæmari úr-
skurður þegar brðfaviðsklptum þeim er lokið, sem nú eiga ser stað
milli dómsmálastjórnarinnar og fj,írhagsstjórnarinnar.

Um þegnlegt álitsskjal alþíngis vlðvíkandl því að koma á reglu-
legum gufuskipaferðum milli Kaupmannahafnar og Íólands, skal þess
getið, að þetta nú er komið á síðan 1. apríl f. á., eptir að ríkis-
þínglð var búið að veita fe það, er til þess þurfti. - í álitsskjali
þessu var því einnig farið á flot, ab póstgaungum á Íslandi verði,
að þvi leyti því verður vib komíð, til braðabyrgða hagab samkvæmt
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gufuskípsferðunnm, og að frumvarp til reglugjörðar um betri skipun
á pdstgaungum á Íslandi verðí samið og lagt fyrir alþíngi; mun
fulltrúi Vor gjöra þínginu kunnugt, hvað um þessi efni hefir verið
af ráN~.

Ver höfum með allrahæstrí velþöknan meðtekið þegnlegt álits-
skjal alþíngis um mál það , er fyrir þíngi~ var lagt, um leyfi fyrir
útlenda menn til ab byggja flsklverkunarhris lÍ Íslandi m. m.; mun
álit það, er þíngi~ hefir látib í ljósi í þessu máli, verba til greina
tekið þegar svo ber undir; svo mun og stjórnin, ab því leyti sem
alþingi hefir be~i~ um, a~ nákvæmt eptirlit verði haft með fiskiveið-
um út.lcndínga víð strendur Íslands, láta ser umhugað um, 11'0 gjöra
þær r;íostafanir í því efni, er bezt hentar, og hefir til þessa verlð
gjörb nokinu tilraun nú þegar.

Í þegnlegu álitsskjali alþíngis um það, hvort leggja skuli fyrir
þínglð áætlun um tekjur og útgjöld Íslandi, og nm hlutsekníngu Ís-
lands í ritboði til hins konúnglega herflota, hefir alþíngi víðvíkjandi
hinu fyrn efnda atrlðlnu ráN'b frá því, ab tekju- og útgjalda áætlun
Íslands verði lögb fyrir alþíngi til rábneytis, en beðlð um ab þíng-
inu allramildilegast verði veitt ályktandi vald, hvað þessa tekju- og
útgjaldaáætlnn snertir, og að frumvarp eður uppásuinga um híð ná-
kvæmara fyrirkomulag á þessu verbl lagt fyrir þíng það, er nú fer
í hönd.

En hversu geðfellt sem það hefði verib Oss, ab geta orðið "ib
bæn alþingis í þessu efni, hefir máli þessu, sem íhuga þarf á marga
vegu, og stendur í lllinu sambandi víð það, hvort alþíngi verði veitt
meira vald yfir höfuð að tala, eigi or'ði~ komið svo lángt álelðis, a'ð
lagafrumvarp um það efni hafi í þetta skipti getað orl'Ji'ð lagt fyrir
alþíagl. En a'O ö~ru leyti er það sjálfsagt, a'6 stjórnin mun eptir-
leiðis hafa sðrdellíslegt athygli á máli þessu, og ekki láta hjá Iíða
a~ taka það á ný til íhugunar undir eins og kríngumstæðurnar með
nokkru móti leyfa.

Hitt atrlðíð í álitdskjali því, sem her ræðir um, er lýtur a'6 hlut-
tekníngu Íslands í útboN til flotans, er fyrst um sinn láti'6 víð svo
búíð standa, þar e'6 alþingi hefir r:iM'6 frá, a~ slík ritboðsskylda "er'bi
að svo komnu lög'b á Ísland.

í álitsskjali alþingis vlðvfkjandi máli því, er fyrir það var lagt
um nýtt jarðamat á Íslandi, er eitt atríðl, sem miklu varðar, er Ver
ekki höfum getað allramildilegast fallizt á, en þetta atrlðí lýtur að
þeim mælikvarða, sem reikna ætti eptir [arðarhundruðín ; "egna þessa"
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hefir Oi!S eigi litizt ab löggilda frumvarp það til nýrrar [arðabökar,
er lagt var fyrir alþíngi árið 1857 eins og alþíngi fellst á það; þar
á móti hefir verið samið frumvarp til jarðabökar, og eru jarðar-
hundruðin þar reiknuð eptir öðrum mælikvarba ; vereur frumvarp þetta
nú borið undir álit þrngsins, ásamt frumvarpi til tilskipunar um lög-
gildíngu jarðabókar þessarar á Íslandi.

Frumvarp það til tilskipunar um vegina á Íslandi, er alþíngi
samdi, hefir eigi orðlð tekið til greina, af þeim ástæðum er fulltrúi
Vor mun gjöra þínginu kunnugar ; en þar eð Oss á hinn bóginn hefir
þótt ísjárvert, að gjöra frumvarp það til slíkrar tilskipunar, er stjórn-
in áður lagðí fyrir alþíngi, óbreytt að lögum, verður mál þetta nú á
ný borið undir álit alþíngls þess, er nú fer í hönd.

Uppástúngur þær, er alþíngi bar fram í þegnlegu áJitsskjali, um
það hvernig rýma skyldi burt fjárkláðanum á Íslandi, virtust ekki
svo til fallnar, að þær yrði teknar til greina. þar á móti hefir
stjórnin, með því að neyta framkvæmdarvalds síns, leytast við ab
gjöra hinar hagfelldustu ráðstafanir til þess að eyða sýki þessari, er
landinu vinnur svo mikið tjón ; og hefir rfklsþíngið gébfúslega lciti'b

í te kröptuga aðstoð sína í þessu efni.
Eptir að nú er búið að fá skýrslur þær og upp.ístringur, er al-

þíngi beiddist á sínum tíma víðvíkjandi því, hvernig fe feingist, er
þyrfti til stofnunar barnaskóla í Reykjavík og framhalds skóla þessa
eptlrleiðís, verour mál þetta nú á ný lagt fyrir alþingi ásamt upp-
lýsíngum þeim, er nú var lÍ vikið, og lagafrumvarpi; er um þetta
efni hefir samið verið.

II.

Um þegnlegar bænarskrár Vors trúa alþíngis birtum Ver þíng-
inu allramildilegast á þessa leið:

1. Eptir þegnlegri bænarskrá alþíngis höfum Ver allramildilegast
veitt, að hinn Íslenzki texti laga þeirra, sem her eptir koma
út fyrir Ísland, verði, á sama hátt og hinn danski texti, undir-
skrifaður af konúngi og hlutaðeigandi raðgjafa.

2. Ver höfum að vísu ekki nú sem stendur seð oss fært, ab leggja
fyrir alþíngi, eins og farið var fram á í bænarskrá þess, laga-
frumvarp Ull fyrirkomulag á stöðu Í:;lands í ríkinu. En Ver
viljum láta oss vera annt um það, svo fljótt Sem kríngum-
stæður leyfa, að leiða mál þetta til lykta á þann haganlegasta
hátt, Sem verða má; og skulu þá, þegar málið kemur til íhug-
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unar, tillögur alþingis verða teknar til greina, svo sem fram-

ast er unnt.
3. Alþíngi hefir í þegnlegri bænarskrá farið þess á leit, a'b Seyð-

isfjiirður í Norður- Múlasýslu yrði gjörbur að aðalverslunarstað

í AustfirMngafjórMngi í stað Esklfjarðar. En Ver höfum eigi
fundið ástæðu til að gjöra nú þegar slíka breytíngu á lögum
15. apríl 1854, sem svo nýlega eru komin út, og það því
síður, sem það yrði óumflýjanlegt, ef breytíng þessi væri gjörð,
all setja serstakan lögreglustjóra á Seyðisfirði j en það ,'irðist

ótiltældlegt, eins og nú stendur á, a'b leggja þá byrði, sem af
því flýtur, á hlutaðelgandi jafnaðarsjöð , sem eptir opnu bréfi

24. nóvembr. 1856 ætti að greiða laun handa embættismanni
þessum. A'b öðru leyti mun fulltrúi Vor skýra alþíngi frá á-
stæðum þeim, er ráðið hafa úrslitum máls þessa.

4. Út úr því, sem alþingi beiddi um, að ný helgidagatilskipun
yrði samin fyrir Ísland, og lögð fyrir alþíngí, verður nú frum-

varp til opins bref:! um breytíngu á tilskipun 28. marz 1855
um sunnu- og helgidagahald á Íslandi borið undir álit þíngsins.

5. Alþíngi hefir í þegnlegri bænarskrá farið fram á, að ölmusum
við prestaskólann í Reykjavík yrði fjölga'b eg aukinn húsa-
leigustyrkur sá, er prestaefnum þeim, er gánga á skóla þenna,
er veittur. þar e'b prestaskólinn eingaungu hefir fe það, er
til hans þarfa er lagt, úr rfktssjóðnurn, og fe þetta er veitt
með hinum árlegu íjnrhagelögum ríkisins, heyrir málefni þetta
undir úrlausn ríkisþíngsins. Annars er nú í fjárhagslögum yfir-
standandi árs, eptir tillögum skólastjórnarinnar á Íslandi, húsa-

leigustyrlmrinn handa áðurgrelndum prestaefnum hækkaður; en
víðvíkjandl fjölgun á ölmusunum, hefir hlutaðelgandi ráðgjafi

skrllað skólastjórninni á Íslandi.
6. Frá alþíngi hefir enn á ný komið bænarskrá um það, a'b hinn

svo nefndi íslenzki kollektusjóður verði við reistur á ný eptir
reikníngum, er byggðir se á konringsrirskurðum 29. marz og
18. október 1786, m, m, En þar eð mál þetta, eins og til
er greint í konúnglegri auglýsíngu 27. maí 1857, er fullkom-
lega á enda kljáð með allrahæstum úrskurði 25. júlí 1844.,
hefir ekki virzt nein astæða til að taka til greina bænarskrá þá,
er her ræðir um. Umkvartan ir þær, er í bænarskránni eru,
yfir hinum fyrri úrslitum nuilslns, geta því síður álitizt á rök-
um by~g'bar; sem á~ur greindur konringsúrakurður ívar lagður
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á mallð eptir að hlutaðelgandi stj6rnarráb voru búin ab ráb-
slaga um það vandlega og lít i yztu æsar, og nákvæm rans6kn
og reikningar höfðu um það gjörðlr verið, og málið loksins

hafði verið rætt af nefnd manna, þar sem menn, er' til þess
voru kjörnir úr hinum ýmidlegn stjérnarrabum, áttu sæti; einnig
var víð úrslit malsine sú nlðurstaban látin raða, er mest var
í hag fyrir sjöðínn.

7. Ver höfum allramildilegast fallizt á þegnlega bænarskrá alþingis
um það, ab settir verði 2 málaflutníngsmenn vlð landsyfirrétt-

inn á íslandi, og hefir samkvæmt þessu dómsmálastjórn Vor
30. júlí f. á sett 2 lögfréba menn til þess fyrst um sinn að
hafa á hendi málaflutninga við yfirréttinn, með þeim skilmál-
um, ab þeim veitist sami einkaréttur til að flytja mál ,,,ib yfir-
réttinn, eins og lög heimila malaflutníngsmönnum í kornings-
ríkinu; ab þeir fái hvor um sig 250 rd. í laun á ári; ail fe
þetta fyrst um sinn í 3 ár verði greitt úr dómsmálasjóði ís-
lands, og ab síðan verði leitað álits alþíngis um það, hvaðan
greiða skuli laun þeirra, ef sú raun verði á, ab dömsmalnsjöð-
urinn geti ekki eptlrleiðls latíð af hendi fe þetta.

8. Ver höfum ekki fundið neina ástæðu til a'ð fallast á þá þegn-
legu beiðni alþíngle, er það nú hefir endurnýjað um, að breytt

verði 15. gr. í tilskipun 26. janúar 1821, og stofnabur í Reykja-
vík kennsluskóli handa íslenzkum lögfræ'ðíngaefnum; má ann-
ars þíngið eiga von á því, að fulltrúi Vor skýri því frá astæð-
um þeim, er ráNb hafa úrslitum máls þessa.

9. þar sem beðíð er um í þegnlegri bænarskrá alþíngis, víðvfk]-

andi umbótum á læknaskipun á íslandi, ab stofnabur verði
lælmaskóli í Reykjav-ík, þá hefir, af ástæ'ðum þeim, er fulltrúi
Vor mun skýra þinginu fnl, eigi vírzt vera ástæða til að fall-
ast á þenna hluta bænarskráarinnar ; eigi verður heldur við því
búist, að lítgjöld þau, er þyrfti til ab setja 7 lækna, er bæn-
arskráin fer fram á, geti feingizt greidd úr rfklssjéðnurn. Eins
og nú er ástatt, hefir það þar að auki þótt ótiltækilegt, ab
leggja á jafnaðarsjóðu amtanna gjöld þau, er stúngíð var upp
á ab gánga skyldi til styrktar læknlsfræðíslðkururn víð háskól-
ann; enda getur eigi styrkur þessi álitizt nógur til þess ab ná
augnamlðl því, er til var ætlast.

Um uppastúngur þær, er gjörðar voru í 3., 4. og 5. tölulíð

aður greindrar bænarskrar, -hefir dómsmálastjórn Vor ritao hlut-
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aðelgandl embættismönnum á Íslandi. A~ öðru leyti mun
stjórnin eptlrlelbls l;ítll ser vera annt um, að betra skipulag
komist á um lækna og yfirsetukonur á Íslandi, á þann hátt
sem :íforma~ hefir verlð samkvæmt fyrri tillögum alþíngis, og
mun fulltrtil Vor skýra þinginu fd aðalatriðunum í því efni.

10. Af astæðum þeim, er fulltrúi Vor mun nákvæmar skýra þing-
inu frá, hefir ekki orðið tekin til greina þegnleg bæn alþíngis
um, að leyft verði að veita móttöku á leigu í hinn íslenzka
jarðabókarsjóð ómyndugra fe og opinberra stiptana, er nemur
fr.í 25 rd. til 100 rd.

11. Um leið og alþingi hefir gjiirt rá~ fyrir, að því yrðí veitt
meira vald, en híngað til hefir verið, til að ákveða um tekjur
og lÍtgjöld Íslands, hefir þíngil'J farið því á flot, a~ eingiu sala
á opinberum eignum í landinu fari her eptir Irnm , á~ur um
það se felngíð álit alþingis. En með þvi það , sem alþingi
byggir bæn sína á, enn ekki hefir orðið "eitt, geta eigi tillög-
ur þingsins í þessu efni nú sem stendur orðið teknar til
greina; þar á métl munu þær verða teknar til íhugunar, þegar
því verður ráMl'J til lykta, hvort, og þá á hvern hátt, veitt
verðí alþíngi hlutdeild í meðferð á fjárhagslllálum Íólands.
Annars hefir stjérnin mí leingi fylgt þeirri reglu, a~ lrita ekki
selja opinberar eignir á Íslandi, þó þráfaldlega hafi verið um
það sótt, og embættismenn á Íólandi hafi mælt með þvi; og
þegar í svo sem tveimur einstöku tilfellum hefir verið brugðlð
út af reglu þessari, þá hafa verið til þess öldúngis sérstak-
legar ástæður , eins og alþingi mun að nokkru leyti vera
kunnugt.

Nefnd sú, er sett var til '~~ semja hrísstjdrnarlög fyrir Ísland,
hefir nú lokið starfa sinum, en með því skjölin frá nefndinni eigi
hafa borizt hlutaðeigandl raðgjafa fyrri en í næstliðnum manuðí,
hefir eigi verið tími til a~ rannsaka málið svo nákvæmlega, að uppá-
stringur um það efni f þetta skipti verði lagðar fyrir alþingi.

Til staðfestingar allramildilegustum úrskurbum Vorum, þeim er
nú hefir verlð getið, höfum Ver sent yður þessa auglýsfng Vora, og
heitum Voru trúa alþíngi hylli vorri og konúnglegri mildi.

Gefið í höll Vorri Kristjánsborg, 27. dag maímánaðar 1859.
Undir Vorri konúnglegu hendi og innsigli.

Friðrik B.
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II.

tög
er

skipa fyrir að hæstírettur skuli gefa ástæður fyrir d6mum
sinum.

VÉR FRIDRIK HINN SJÖUNDI, af guðs náð Danmerkur
konúngur, Vinda og Gauta, hertogí í Slésvík, Holtsetalandi.
Stórmerki, Þettmerski, Láenborg og Aldinborg, Gjörum kunn-

ugt: Lög þessi hefir rfkisþíngíð fallizt á og Ver staðfest með sam-
þykki Voru:

1. gr.

Hæstiréttur á ab tilgreina ástæður þær, sem dómar hans eru

byggðir á.
2. gr.

þetta má í serhverju máli gjöra með tvennu móti: annað-
hvort með þVÍ, ail tilgreina ástæður skriflega, eður með því, ab
greíöa atkvæði í heyranda hljóði; kýs hæstiréttur hvora aðferbina
er hann vill.

3. gr.
Verði það kosið, að tilgreina ástæ~urnar fyrir dömsatkvæð-

inu skriflega, má, ef þess er þiirf, fresta því að semja astæðum-
ar þángað til einn af næstu dögunum eptir að dómsatkvæðið
sj.ilf't er samþykkt. þó má ekki taka neitt nýtt mál fyrir, fyr
en búið er að birta dörnsatkvæblð í málinu, sem fyrir er, ásamt
með ástæðunum fyrir því.

4. gr.
Verði atkvæðagreiðsla í heyranda hljébi kosin, má raðgast um

hana á undan innan luktra dyra.

5. gr.
Hæstarðttl gefst heimild til, sjálfum nákvæmar ab ákveða,

hvernig lögum þessum verði fullnusta veitt.

6. gr
Lög þessi öðlast lagakrapt frá byrjun hæstaréttarérsins 1857,
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og gánga þá úr gildi þær ákvarðantr í lögum þeim, er nú gilda um
hæstarétt, sem ekki geta staðfest með lögum þessum.

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser að hegða,

Gefið í höll Vorri Christjánsborg, 8. dag marzmánaðar 1856.

Undir "orri konúngl. hendi og innsigli.

nr,

Auglýsíng
um

að skip, sem eiga heima i konúngsríkinu Niðurlöndunum og
fara kaupferðir til Íslands og Færeyja, séu undanþegin að
greiða 2 rd. aukagjald það af hverju dönsku lestarrúmi, sem

ákveðið er í konúnglegum úrskurði 1. apríl 1856.

Eptir samningi, sem gjörður er milli konringsrfkislns Danmerkur
og koruingsrfkisins Niðurlandanna eru þau skip, sem eiga heima í
síðamefndu konringsrfki og fara kaupferðir til Ítilands og Færeyja,
undanþegin að grelða 2 rd. aukagjald það af hverju dönsku lestar-
rúmi, sem akveölð er í 'konunglegum rirskurbí 1. apríl 1856, sem
birtur er með auglýsíng frá stjórn dómsmálanna dagsettri 2. sama
mánaðar.

þetta gefst her með öllum hlutaðeigendum til vitundar.

Stjórn dómsmálanna, 6. dag júlímánaðar 1858.
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IV.

Auglýsíng
um

að portúg1sisk skip, sem fara kaupferðir til islands og Fær-

eyja, séu undanþegin að greiða 2 rd. aukagjald það af hverju

dönsku Iestarrúmi, sem ákveðið er í konúnglegum úrskurði 1.
april 1856.

Eptir skýrslu, sem feingin er frá stjórn ntanríkismálanna, njóta
skip þegna Danakonrings sömu réttinda og innlend skip í konungs-
ríki nn Portúgal bæði í tilliti til tolls og skipagjalda. Fyrir því skulu
þau skip, sem eiga heima í te.l)u konúngsríki og fara kaupferbír til
Íslands og Færeyja, her eptir vera undanþegin al) greiða 2 rd. auka-
gjald það af hverju dönsku lestarniml, sem akveðið er í kominglegum
úrskurbí 1. apríl 1856, sem birtur er mel) auglýsíng frá st.jórn dóms-
málanna dagsettri 2. sama manaðar.

þetta gefst her mel) öllum hllltateigendllnt til vitundar.
Stjórn .dðmsmálanna, 8. dag októbermánaðar 1858.

V.

Opið bréf
er

lögleiðir á íslandi lög 13. september 1855, sem leyfa dönsk-
um skipurum að ráða útlenda menn á skip sín.

VER FRIÐRIK HINN SJÖUNDI, af guðs náð Danmerkur
konúngur, Vinda og Gauta, hertogi í Slðsvík, Holtsetalandi,

Stórmæri, Þcttmerski, Láenborg og Aldinborg, G j ö rum k n n n-
ugt: Eptir al) Ver höfum meðtekib þegn legt álitsskjal Vors trúa
alþíngis, um al) gjöra gildandi á Íslandi lög 13. september 1855,
sem leyfa dönsimm skipumm al) ráta útlenda menn á skip sín, bjöð-
um Ver og skipum fyrir á þessa leíð :
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Þa~ skal her eptir, þegar danskt skip er gjört út frá einhverj-
um stað á islandi, vera leyft, einnig a~ raða á það útlenda sjómenn,
þó skal þess gætt, a~ helmingur skipverja, auk skipstjóra og stýri-
manna, se menn, er eigi heima í hinu danska komingsveldl.

Eptir þessu eiga allir hlutaðelgendur ser þegnlega að hegða,
Gefið í höll Vorri Kristjánsborg, 27. dag maímanaðar 1859.

Undir Vorri konúnglegu hendi og innsigli.
Friðrik R.

VI.

Opið b r é í

um
breytíng á reglum þeim, er gilda á islandi viðvíkjandi auglýs-

ingum í blöðunum í vissum tilfellum.

VER FRIÐRIK HINN SJÖUNDI, af guðs náð Danmerkur
konúngur, Vinda og Gaura, hertogi í Slésvík, Holtsetalandí,

Stðrmæri, Þettmerski, Láenborg og Aldinborg, Gj ö rum k u nn-
ugt: Eptir að ver höfum meðtekið þegnlegt álitsskjal Vors trúa
alþíngís, um að gjöra gildandi á Íslandi lög 22. febrúar 1855 víð-
víkjandi auglýsíngum þeim, sem í vissum tilfellum á~ur voru lög-
boðnar í blöðum "Adressekontoirsins", bjöðum Ver og skipum fyrir
á þessa lelð :

Auglýsingar þær, sem, eptir reglum þeim, er hfngað til hafa
.veri~ í gildi á Íslandi, áttu, til þess þær gæti álitizt nægilega birt-
ar, ab takast inn i Berlíngatfbindí og í blöð "Adressekontoirsins" e~a
í dagblað stíptlelns, skulu her eptir álítast þannig kunngjörðar, ef
þær hafa verið birtar í hinum fyrstnefndu tíðindum og í einhverju
blaðl, sem kemur út í Reykjavík og nákvæmar verður til tekir> af
dómsmálastjórnarherranum.

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur ser þegnlega a~ hegða.
Gefið í höll Vorri Kristjánsborg, 27. dag majmanaðar 1857.

Undir Vorri konúnglegu hendi og innsigli.
Friðrik R.
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VII.

T i I s k iP IIn,
sem

lögleiðir fl íslandi, með breytingum, lög 6. april 1855, er
gjöra leiguburð af peningum frjálsan í vissum tilfellum, og

breyta straffii fyrir okur, m. m,

VER FRIÐRIK HINN SJÖUNDI, af guðs náð Danmerkur
kouúngur, Vinda og Gauta, hertogi i Slesvík, Holtsetalandí,
Stórmærí, Þettmersld, Láenborg og Aldinborg, Gj ii rum k u n n-

ugt: Eptir a'b Ver höfum meðtekið þegnlegt álitsskjal Vors trúa
alþíngis um að lögleiða á Íslandi, með breytíngum, lög 6. april 1855,
er gjöra leiguburð af peníngum Irjrilsan í vissum tilfellum, og breyta
straffí fyrir okur, ID. ID., bjóðum Ver og skipum fyrir á þessa leið :

1. gr.

Hinn almenni lelguburður af peningum, 4 af hundraði, sem á-
kveðinn er með tilskipun 20. marz 1815, 7. gr., samanb, opið bréf
22. nóvember 1820, 2. gr., skal eptirlelbls að eins gilda um lán
gegn veði í fasteignum, en í öðrum peníngalanum skal leiguburbur-
inn vera óbundinn.

2. gr.

Þegar skuldunautur borgar ekki skuld sína á rétturn gjalddaga,
er hann skyldur til, upp frá þeim degi, er lánardrottinn leytar rett-
ar síns á löglegan hatt og þ.ingað til borgað verður, að greiða í
leigu einum meira af hundraði, en heimilað er í lögum, eða samið
hefir verið um milli hlutabelgenda. eða siður og venja er til milli
kaupmanna. Þes8u skal einnig fylgt um lán, sem standa í fasteign-
um ;þó meiga seinni veðhafendur einkís í missa við þab, að hin
algeinga leiga af slíkum lánum er hækkuð,

3. gr.

Í staðinn fyrir straff það, a'b höfu'bstóllinn skuli upptækur, sem
ákveðið er fyrir okur í Dönsku laga 5. bókar 14. kap, 5. art. og

tilskipun 14. maí 1754 6. gr., ber þessu lagabroti eptírleiðls að
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hegna með fjársekt, er eigi se minni en fjórfaldur og eigi stærri
en tuttugufaldur sá ágóM, er ólöglega hefir tekinn verið, ef það
verður nákvæmlega sannað, hve mikill slíkur ágóði hafi verið, en a~
öðrum kosti skal ákve~a sektina eptir öllum málavöxtum.

4. gr.

Takmörkun sú, sem ákveðin er í tilskipun 14. maí 1754 6. gr.,
víðvfkjandl þóknun til erindisreka eða milIigaungnmanns, skal, á-
samt hegníngu þeirri, er vlð lá ef út af var brotið, vera úr lögum
numin.

Eptir þessu eiga allir hlutaðelgendur ser þegnlega að hegða.

Gefið í höll Vorri Kristjánsborg, 27. dag maímánaðar 1859.

Undir Vorri konúnglegu hendi og innsigli.

:Friðrik B.

VIII.

Auglýsíng
um

að birta i blaðinu "Þj6ðólfi" auglýsingar þær, sem um ræðir í
opnu breti 27. mai þ. á.

Eptir valdi því, er dómsmálastjórnarherranum er veitt í opnu
brðfl 27. maí þ. á., um breytíng á reglum þeim, er gilda á Íslandi,
vlðvíkjandl auglýsíngum í blöðunum í víssum tilfellum, er það her
með fyrirskipað, að auglýsíngar þær, sem um er rætt í áðurgreindu
opnu bréfl, skal, þangað til öðruvísi verður ákveðið, birta í blac inu
"Þjóðólfi", er út kemur í Reykjavík.

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur Ser að hegða.

i d6msmálastjórninni, 27. dag júnímánaðar 1859.
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U.
VIÐBÆTIB~.

Reikningur yfir a l þf n g t a k o s t n a ð í n n 185'

og yfirlit yfir a lþ ín g Is k o s t n a b í n n 1859.

(samið af J6ni Guðmundssyni forseta á alþíngí 1859).
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I. Beiknínpr yftralþíngiskostnaðinn 185r.
Eptir yfirliti yfir þenna reikning í víðbætí aptan vi~ alþ.t~.

1857, bls. 97-99, var:
Ferðakostnaður og fæbíspeníngar alþingismanna 5266rd. rd. sk.

en þarvíð bættist fæðíapenínga vi~b6t til varafor-
seta - dagana 19. ág. til 3. sept., er hann
varbi til að afgreiða þingmálin til stj6rnarinn-
ar, .þar e~ forseti sigldi hððan á 3. degi eptir
þínglausnir . • • • • • • . • • •
enn fremur Jæðlspenfngar yfirdómara Jóns Pet-
urssonar 30. júní og 1. júlí. . . • ., 6 - 5320-----lTil innanþíngsskrifara og skrifara forsetans 590

Til þíngsveina og dyravarðar

Fyrir þíngbók í tvennu lagi og önnur ritstörf
þýMng þíngb6karinnar og álitsskjala o. fl. á dönsku
Ritfaung, o. fl. • • . • . . • • • • • •
Til varaforseta, fyrir ýms forstetastörf frá 3. sept. til

30. marz 1858 .•.....•.•.
Til sama og kanseliráða V. Fínsens fyrir samanlestur

íslenzku þíngbókarinnar, og meginhluta hinnar dönsku
Fyrir atkvæðaskrár, og fl., prentun og pappír • .
Til alþíngístíðannar

prentun og pappír . . .
prófarkalestur
rítnefndarstdrf og registur
innheftíng. . . • . .

Til bókasafns alþíngis:
til bóka kaupa
til bökavarbar, fyrir 2 ár 1857 og 1858

Ýmislegur aukakostnaður r
Til húsbúnaðar og fyrir gæzlu á honum 7 rd. 12 sk.;

fyrir a~gjör~ á ýmsu 6 rd, 22 sk.; til bókakaupa handa--~~_.~-----Flyt 8767 73

Annar k o s t n að u r

1243 rd. 73 sk.
143 - "

50- "
71- "

79

48

100 rd.
40 -

»

119 48

434
3QO
106

8
8
I)

39

88 64
122 59

1507 73

140 "



rd. ek.
Fluttir 8767 73

Noregsmönnum, er höfðu sent bækur gefins til b6kasafns
alþíngis 60 rd. Samtals 73 34

Allur alþíngiskostnaður 1857 8841 11
Athgr. Frá þessari aðalupphæð alþíngískostnaðarlns 1857 ber ab

draga andvirði seldra alþfnglstíðlnda 1857, en þrátt fyrir
ítrekabar áminníngar og áskoranir alþíngisforsetans hafa enn
þá (7. júlí 1860) eingin skil eða skilagrein feingizt fyrir
þessu hjá alþingismanni Reykvíkínga, er tók ab ser útsölu
tíðindanna haustíð 1857.

II. Yfirlit yfir alþíngiskostnaðinn 1859.
1. Pæðíspeníngar og ferðakostnaður alþíngismanna.

-myt 1788

A. Konúngkjörnir.
þór1lUr J6nassen, forseti í yfirdómnum
Helgi G. Thordersen, biskup
Petur Petursson, Dr. og professor .
Vilhj,íImur Finsen, kanselínið, land- og

bæjarfógeti
Jón Petursson yfirdómari
Jón Hjaltalín, Dr. jústizráð og landlæknir

B. Þjóðkjörnir.
Stefán Eiríksson, hreppstjóri, þíngmaður

Austur-Skaptafellssýslu

Jón Guðmundsson, malaflutníngsmaður
,'ið yfirdóminn , þingmaður Vestur-
Skaptafellssýslu (í Reykavík), 153 rd.
enn fremur: dagpeníngavlbbét,
fyrir forsetastörf, einkum við
afgreiðslu allra Þ íngm.il anna til
stjórnarinnar, 20.ágúst - 16.
september 1859 84 -

Brynjólfur Jónsson, prestur, þingmaður
Vestmannaeyja

P.Hl Sigurðsson, hreppstjóri, þíngmað-
ur Rángæínga

80

Fæbls Ferða- Tilsamans.peníngar. kostnabur
rd, rd. rd,

153
"

153
153 " 153
153 " 153

153 " 153
153 " 153
153 " 153

240 101 341

237 " 237
30207 237

186 24 210
1943155



Fluttir
Magnús Andresson, sættanefndarmaður,

þíngmaður Árnessýslu .

Guðmundur Brandsson, sættanefndar-
maður, þíngmabur Gullbríngu og
Kjósarsýslu

Halldór Kr. Frlðriksson, skölakennarl,
þíngmabur Reykvíkfnga

Arnljó tur Ólafsson, kandídat, frá Kaup-
mannahöfn, þíngmaður Borgflrðlnga .

Jón Sigurðsson frá. Tandraseli, hrepp-
stjóri, þínginaður Mýrasýslu .

Páll Melste~, settur sýslumaður, (í
Reykjavík) þíngmaður Snæfellínga

Indriði Gíslason, hreppstjóri, varaþing-
maður Dalasýslu

Benedikt þór1larsson, prestur, varaþing-
maður Barðastrandarsýslu

Jón Sigurðsson, skjalavörður frá Kaup-
mannahöfn, þingmaður Ísfirðínga

Ásgeir Einarsson, sættanefndarmaður
þíngmaður Strandasýslu

Ólafnr Jónsson, hreppstjóri, þingmaður
Húnvetninga •

Gísli Brynjólfsson, kandídat frll Kaup-
mannahöfn, þíngmaður 8kagfirðínga

Stefán Jónsson, umboðsmaður, þíng-
maður Eyfiröínga

Flyt

Fæ'tJis-
peníngar.

rd.
1788

Ferba- Ttlsamans.
kostnabur

rd. rd,
155 1943

18211171

162 8 170

153 " 153

3691 100 469

177 20 197

153 "
153

186 30 216

231 59 290

291 100 391

186 34 220

177 35 212

369 100 469

198 35 233
4611 687 5298

1) Fæ'bispeníngareikníngurinn, er hlj(í'bar upp á þessa upphæb, Tar nibur settur
m~'ð fyrsta um 78 rd , Ine'b því vafasamt þótti, sakir þess, sem teki'b var fram á
11. fundi 18. júlí (alþ.tí'ð., bls. 291- 92), hvort þ íngmaðurínn, er gekk í póst-
málanefndina þegar eptir þfnglausntr, gæti átt fæ'bispenínga ep ti r Þ a 'll, ó'brnvísi
en avaraði þeim tíma, er gelngí til ritslgllngar he'llan; en sí'ðar fór þfngmaburinn
bónarveg um þa'b, ab fá þessa 78 rd. ávísa'bA, sem nokkurs konar skyndilán,
og skuldbatt hann sig til a'b skila þeim aptur e'ba a'b láta halda þeim inni af
þóknun þeirri, er hann feingi fyrir starfa sinn í pltstmálaneflJdinni, ef alþíngi
ger'ði honum a'b skila þeim aptur. þessa skuldbindíngu þíngmannsins :sendi for-
seti dómsmálastjórninni mo'b breti. 19. nóvbr. 1859.
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Fluttir
J6n Slgnrbsson frá Gautlöndum, hrepp-

stjóri, þíngmabur Suður-þíngeyjar-
sýslu • • • • " •

Sveinn Skúlason, blað-rltstjdrl, þíng-
maður Norður-þíngeyjarsýsln

Halldór Jónsson, prófastur, þíngma'ður
Norður-Málasýslu • • • • • •

Annar kostnaður,
Til innanþíngsskrifara um þíngtímann:

Hermann E. Johnsson, málaflutníngsma'ður
Helgi E. Helgesen, kand. theol... •
Ítileifur Einarsson, - -
Páll Pálsson, kand. frá Hörgsdal
Stefán Thordersen, kandid.

Til bókasafns alþíngís :
til bókakaupa •
til bökavarðar, fyrir 2 árin 1859 og 1860

Fællis-
peningar.

rd.
4611

Fer'ba- Tilsamans.
lr.ostna'bur.

rd. rd.
687 5298

210 42 252

243

366

6159

609 »

78 "
52 64

604 34

342 94
87 19

45 "

140 "

Jón Jakobsson, kandíd., skrifari forseta
Til tveggja þingsveina •
Til dyravarðarins fyrir húsgæzlu o. fl.
Fyrir ritstörf:

aukarlrstörf um þíngtímann, samanlestur o. fl.
hrelnskrlpt beggja þíngbókanna
hreínskript eptir þíngtímann á álitsskjdlum
og bænarskrám, á bréfum frá forseta frá
þínglokum fram til júlí loka 1860, ritun í
bréfabók þíngsins, og samanlestur álitsskjala 105 - 24 -

Dönsk þýðing:
á bænarskrám og álitsskjölum • •
á 26 fundum framan af þíngböklnní '

Ritfaung.. •
Fyrir samanlestur þíngbókarinnar

204 39

Flyt 8118 19

126

894

240

5265

147 rd.
138 -

. 78 -
78 -. 12 -

156 -

30 rd. 42 sk.
468 - 64-

51 rd. 48 sk.
291 -- 46 -

100 rd.
40 -

~) Dúmsurálastjóruin teJlst a þá uppástúugu fra rorseta, a"V hætta mætti llb
hina dönsku þfðíngu þingb6karinnar, þegar henni var her komíb.
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Tilsamans.
rd. ilk.

Fluttir 8118 19
Fyrir ýmislegt lagt til áhalda og húsbúnaðar alþíngis,

fyrir uppskript á honum og gæzlu 40 16
Fyrir þessi störf, sem her að framan eru greind og öll

eru leyst af hendi er innsendir reikníngar, og nálega öll- 1 _

um ávísa~ samtals 8158 35

En þó að þegar se par að auki á"ísa~ talsverðu fe, einkum
upp í pappír, prentun, próflestur og ritnefndarstörf alþínglstíðlndanna
og heptíngu þeirra, o. fl., samtals 2,100 rd., þó að nú megi sjá fram
á, að alþínglstíðindln veröí að þessu sinni samtals 127 arkir, og megi
þannig á ætla sem næst, hvað mikill muni verða allur kostnaðurinn,
er af Tfðlndunum lelðír, og þ6 að reikníngur se fyrir laungu kom-
inn yfir prentun á niðurlagsatriðum og atkvæðaskrám um þíngtím-
ann, þá verour ekki serstaklega skýrt frá kostnaðinum víð hvert
þetta atríðí fyrir sig, og eigi heldur aðalupphæð alþfngíekostnaðarlns
1859 fast ákveðin ab sinni, fyr en öllum þessum -.erlmm er a~
fullu ar loklð og reikníngarnir þar yfir endurskoðaðir og ávísal'Jir;
en samt sem áður má telja nokkurn veginn "íst, að allur alþfngls-
kostnaðurinn 1859 verðí sem næst 11,000-11,200 rd. og muni eigi
fara þar fram yfir.

Reykjavík, 7. júlí 1860.
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Yfirlit
yfir

þau málefni, sem borin hafa verið upp á alþingi

1859.

I. I(onúDgleg frumvörp.
1. Frumvarp til opins brets \'ihíkjandi breytíng á tilskip-

un 28. mar z 185 5, ums unn u- 0 g h e Ig i - dag a ha Id
á Í sl and i (Vil>b. A, bls. 3-6), bls. 11, 13; nefndarálit og
undlrbdníngsumræða, bls. 152- 164; ályktarumræ~a, bls. 205-
213; álitsskjal til konúngs, bls. 364-365.
(Nefnd: Petur Petursson, Halldór Jónsson, Benidikt Þórðar-

son. Formaður og Irarneðgumaður r Petur Petursson).
2. Frumvarp til opins bréfs um lan n ým i ssa em bæ t tism anna

á Íslandi (Vitlb. bls. 7- 15), bls. 11, 14, 17-18 j nefndarálit og
undlrbúníngsumræða, bls. 1459-15II; ályktarumræ~a, bls.
1732-17';4; álitsskjal til konúngs, bls. 1887-1902.
(Nefnd: Ásgeir Einarsson, Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn,

Arnljótur Ólafsson, Páll Sigurðsson. Formaður e Ásgeir
Einarsson; framsögumabur: Jón Sigurðsson frá Kaup-
m:mnahöfn).

3. Frumvarp til tilskipunar um löggildíng'u nýrrar j a rð a-
bókar fyrir Ísland (Vil>b. A, bls. 16-22), bI. ll, 15-16;
nefndarálit og undlrbéníngsumræða, bls. 877-947; ályktarum-
ræða, bls. 1118-1161, 1164-1181; álitsskjal til konungs, bls.
1821-1824.
(Nefnd: Ásgeir Einarsson, GuðmuMur B,.andsson, VilNálmur

Finsen, Halldór JóASSon, Ólafur Jónsson, Benidikt
Þórðarson. Formaður r Vilhjálmur Finsen; framsögu-
maður ; Halldór Jónsson).

4. Frumvarp til opins brets um a ð leggja skatt á tómthús
og óbyggl>ar l ð ð l r í Reykjavík (Vibb. A, bls. 23-28),
bls. 11, 13; nefndarálit og undirbúníngsumrælla, bls. 312-327 ;
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ályktarumræ'ba, bls. 1181-1191; álitsskjal til konúngs, bls.
1800-1803.
(Nefnd: H. Kr. Friðriksson, Vilhiálmur Finsen, Jón Peturs-

son. Forma'btlrog'frl;lní's03U1n~ur: H. Kr. Friðriksson).
"I • tl. t r-. Ilo

5. Frumvarp til tilskipunar um stofnun barnaskóla í
Reykj a vík (Vi'bb. A, bls. 29-32), bls. 12, 16; nefndarálit
og undírbúníngsumræða, bls. 1010-1052; alyktarumræba, bls.
1191-1209; álitsskjal til konúngs, bls. 1553-1554.
(Nefnd: H. Kr. Friðriksson, Vilhjálmur Finsen, J 6n Petursson.

Formaður og íramsögumaðnr ; H. Kr. Friðriksson).
6. Frumvarp til opins bréfs um það, hve r ni gen du r gj a I d a

8k u Ii kost n á~)þ ann, er ris Hi 'h e ci raf, 'ja r 'ba m a ti á
Íslandi, og til b r á ða b y r g ð a hefir greiddur v e r íð úr
j a r ð a b é k a r sj é ð l Íslands (Vi'bb.A,bls. 33-34), bls. 12,
15-14; nefndarálit og undírbúníngsumræba, bls. 1775-1779;
ályktarumræða, bls. 1824-1846 jálitsskjal til konúngs, bls.
1857-1858.
(Néfnd: Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn, Páll Sigurðsson,

Arnlj ótur Ólafsson. Formaður og framsögumaður ; Páll
SigurðsIton).

7. Frumvarp til tilskipunar u ID veg i n a á Í s Iand i (Vlðb, A,
bls. 35 - 56), bls. 12, 17, 18-23; nefndarálit og undirbúníngs-
umræða, bls. 1370-1447; ályktarumræ'ba, bls. 1635-1696;
álitsskjal til konúngs, bls. 1873 -1887.
(Nefnd: Ásgeir Einarsson, Jón Petursson, Jón Sigurðsson

frá Gautlöndum, Ólafur Jónsson, Jón Sigurðsson frá
Tandraseli. Formaður: Ásgeir Einarsson; framsögu-
maður: Jón Petursson).

II. HOnlÍngle", áUtsmál.
1. Um, a'b hve miklu leyti l ö gl e í ð a skuli á islandi

I a g a b 0 'b Þ a u, e r ú t haf a kom i 'b í Dan mör k ú á r in
1857 -18 5 8 (sbr. Vi'bb. A, bls. 56-60), bls. 16; nefndarálit
og undírbéníngsumræða, bls. 411-437; ályktarumræða, bls. 616
-635; álitsskjal til konúngs, bl. 155ti-1561.
(Nefnd: Þórður Jónassen, Jón Petursson, Páll Sigurðsson.

Formaður og íramsögnmaður: Þórður Jónassen).
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III.· ··:þeple;'ar nþpástóDgnr,
!·'sem'll.erndbvoru settar um og bænarskrár ritalar til konlÍngs.

1. Bænarskrá frá Snæfellsnessýslu umf isk i vei ~a r lí tI end ra
Þ j ó ~ a va Ís I and, inngangsumræba, bls. 38-44; nefndará-
lit og undlrbriníngsumræða, bls. 560 -589; IÍlyktarumræ~a, bls.
791-817; bænarskrá tilkonúngs, b\.s. 1808-1812.
(Nefnd: Páll .Melsteð, Jón Hjaltalín, Stefán Eiríksson, Gísli

BrynjtUfsson, Petur Petursson. Formaður . Petur Pét-
ursson ; Iramsögnrnaður r Gísli Brynjúlfsson).

2. Bænarskrá úr Strandasýslu um a ~ lög gí I daS k e lj a v ík í
St ei n grím II r i r ð i til k a up t ú ns, bls. 28, ínngángsumræða,
bls. 33-38, nefndarálit og undlrbéníngsumræða, bls. 339 - 363;
ályktarumræða, bls. 388-410; bænarskrá til konungs, bls. 1290
-1292.
(Nefnd: Ásgeir. Einarsson, Benidikt Þórðarson, Indriði Gísla-

son. Formaður og framsögumaður i Ásgeir Einarsson).
3. Bænarskrá úr Eyjarjar~arsýslu tl m fj ár k I á ()am á I i ~,bls. 28;

ínngángsumræða, bls. 50-71, 243~244; nefndarálit og undir-
briníngsumræða, bls. 1302-1367; ályktarumræ~a, bls .. 1538-
1553, 1565 -1635; bænarskrá til konúngs, bls. 1863-1869.
(Nefnd: .Arnljótur Ólafsson, Páll Sigurðsson, Olafur:Jónsson,

Sveinn Skúlason, Stefán Jónsson; Guðmundur Brands-
80n~ Ásgeir Einarsson. Formaður: Ólafur Jónsson;
framsögumabur : Arnljótur Ólafsson).

4. Bænarskrá úr Su~ur-Þíngeyjarsýslu um ný sveitastjórnar-
lög, bls. 28, lnngangaumræða, bls. 76---.,.88; nefndarálit og und-
Irbriníngsnmræða, bls. 831- 859; ályktarilmræ~a,bls.965-982;
hænarskrá til konúngs, bls, 1161-1164 ..
(Nefnd: Pelur Petursson, ArnljóturÓlafsson, Svttinn Skúlason,

Gísli 1Jrynjúlfsson, Jón Sigurðsso,n fr Ii..Gautlöndum.
Formaður og Jramsögumaður : Petur Petursson).

5. Bænarskrá frá Akureyrarbúum um b æ j a r s tj ó r n á A k IIr-ey r-
a.r k a up s t á ð, bls. 28, inngángsumræða, bls. 101-104; nefndar-
álit og nndlrbúníngsumræba, bls. 661-690; ályktarumræða, bls.
754-777; bænarskrá til konúngs, bls. 1071-1087.
(Nefnd: Stefán Jónsson, Sveinn Skúlason, If. Kr. Friðriks-

son, Vilhjálmur Finsen, Gísli Brynjúlfsson. Formað-
Ur: Stefán Jónsson; framsögumaður.. H. Kr. Friðriks-
son).
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6. Bænarskrá frá vísindamönnum 1 Kaupmannahöfn ums t 0 fn u n
lagaskóla í Reykjavík, sbr. bls. 73-75; ínngangsumræða
bls. 104-117; nefndarálit og undlrbdníngsumræða, bls. 528-
560; alyktarumræða, bls. 699-718; bænarskrá til konúngs,
bls. 1297-1301.
(Nefnd: Jón Hjaltalín, H. Kr. Friðriksson, H. G. Thordersen.

Forrnabur Jón Hjaltalín ; Iramsögumaðun H. Kr. Frið-
riksson).

7. Bænarskrá frá Suður- Þingeyjarsýslu ums t 0 fn II n bú n a ~ a r-
sk ól a, bls. 72, ínngángsumræða, bls. 142-143; nefndarálit
og undirbúníngsumræ'ba, bls. 859 - 871; ályktarumræ'ba, bls.
982 -1010; bænarskrá til konúngs, bls. 1803-1808.
(Nefnd: Jón Sigurðsson frá Gautlöndum, Magnús Andresson,

Arnljótur 6lafsson, Gísli Brynjúlfsson, Sveinn Skúla-
.on. Formaður og framsöguma'bur: Jón Sigurðsson
frá Gautlöndum).

8. Uppástúnga frá hinum 3. konúngkjörna þíngmanni um Þ a k k-
arávarp til konúngs fyrir undirskript hans undir
hinn íslenzka texta laganna, bls. 130-135; þakkará-
varpib sjálft, bls. 363- 364.
(Nefnd: Petur Petursson, Þórður Jónassen, H. G. Thordersen.

Formaður og framsögumaður : Petur Petursson).
9. Bænarskrá frá Su~ur-Þíngeyjarsýslu um br ey t f n g u á h iti-

skapar- og hjónabands-Iögum, bls. 72; inngángsum-
ræða, bls. 143-152; nefndarálit og undlrbiiníngsumræða, bls.
1088-1111; ályktarnmræba, bls. 1229-1251; bænarskrá til
konúngs bls. 1561-1565.
(Nefnd: Jón Hjaltalín, H. G. Thordersen, Petur Petursson,

Guðmundur Brandsson, 6lafur Jónsson. Forma'bur:
Jón Hjaltalín ; framsöguma'bur: Petur Petursson).

10. Bænarskrá frá Kollabriðafundl uma ~ a II g lýs ti r ver ~ i á
prenti reikníngar opinberra s j é b a og stofnana,
bls. 72, Inngángsumræða,bls. 239- 243 ; nefndarálit og undir-
búnfngsumræba, bls. 479 -493; ályktarumræða, bls. 690-696;
bænarskrá til konúngs, bls. 1292-1294.
(Nefnd: Petur Petursson, Sveinn Skúlason, Arnljótur Ólafsson.

Forma'bur: Petur Petursson; framsöguma'bur: Sveinn
Skúlason).

ll. Bænarskrá frá fulltr1ia Rángæínga IIm koll ek t IIsjó IIinn
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lnngángsumræ~a bls. 260-275; nefndarálit og undirMníngs-
umræða, bls. 437-448; ályktammrælla, bls. 604-616; bænar-
ekrá til komíngs, bls. 1294-1297.
(Nefnd: Páll Sigurðsson, Arnljótur Olafsson, Sveinn Skúlason.

Formaður og Iramsögumaður r Páll Sigurðsson).
12. Bænarskrá frli þremur þíngmönnum, um a b sj á ráll vill

h a II æ r i, lnngangsumræða, bls. 293- 298; nefndarálit og und-
Irbdnfngsumræba, bli!. 1779-1799; ályktarumræba, bls. 1846
- 1857; bænarskrá til konúngs, bls. 1903-1904; sbr. bref
forseta til amtmannanna, bls, 1915-16.
(Nefnd: Halldór Jónsson, Jón Hjaltalín, Magnús Andre8son,

H. G. Thordersen, Jón Sigurðs80n frá Kaupmannahöfn.
Formabur og framsögnmaður i Halldór Jónsson).

13. Bænarskr.ífrá fulltrúa Árnesínga, uma b hin n gam Ii Þ e g n-
sky 1d usk a tt urs e h e i m ta bur sam k v reol t I and s 1Ö g-
unu m, inngángsumræba, bls. 298-312; nefndarálit og undir-
búnfngsumræða, bls. 1052-1070; ályktarumræba, bls. 1209-
1229; bænarskr.i til komíngs, bls. 1554-1556.
(Nefnd: Þórður Jónassen, Magnús Andrcsson, Vilhjálmur

Finsen, Páll Sigurðsson, Jón Sigurðsson (rá Kaup-
mannahöfn. Formabur og Iramsðgumaburr Þórður Jón-
assen).

14-. Bænarskra frá fnlltrúaRángæínga um endurreisn f a l l In n a
áS8ullarkúgilda á kirkjujlirbum og opinberum
e i gnu m, lnngéngsumræða, bls, 335-338, nefndarálit og undir- ,
bdníngsumræða, bls. 1251-1274; ályktarumræba, bls. 1448-
1456; bænarskrá til komings, bls. 1813-1814.
(Nefnd: Páll Sigurðsson, H. G. Thordersen, Jón Petursson.

Formabur og Iramsðgumaður i Páll Sigurðsson).
15. Dænarskrá frlíÞínghöfðafundi um stjórnarbót her á [an d í,

inngángsumræba, bls, 338-339; nefndarálit og undirbúnfngs-
umræða, bls. 1274-1289; ályktarumræba, bls. 1456-1458;
bænarskrá til konúngs, bls. 1814-1821.
(Nefnd: Jón Sigurðsson frlí Kaupmannahöfn, Arnljótur Olafs-

son, Gísli Brynjúlfsson, Halldór Jónsson, Sveinn
Skúlason. Formabur og framsögumabur: Jón Sigurðs-
son).

16. Bænarskrá frá hinum 6. konúngkjörna þingmanni um betri
læknaskipun á Íslandi (sbr. bls. 125-130), lnngáogsum-
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tre'6~,Ms. 463-468; nefndarálit og undlrbúnfngsumræða, bls.
1511''':'-1558; ályktarumræ'ða, bls. 1697-1732; bænarsktá til
konrings, bls. 1869-1872.
(Nefnd: Jón Hjaltalín, Jón Sigurðsson frá Kaupmannahöfn,

Sveinn Skúlason, H. G. Thordersen, Gísli Brynjúlfs-
son. Formaður og framsögumaður : Jón Hjaltalín).

17. Bænarskrá fd þínghöfðafundi u III a 0 I e i ð a í lög sek t ir
fyrir illa meðferð á skepnum, bls. 73, inngángsumræða,
bls. 182-184; nefndarálit og undirbúníngsnmræða, bls. 494-
508; ályktarumræða, bls. 'f19-732; bænarskrá til konungs,
bls. 923.
(Nefnd: Jón Hjaltalín, Arnljótur Ólafsson, Halldór Jónsson.

Formaður: Jón lIjaltalín; framsögumaður : Halldór
Jónsson).

18. Bænarskra frá þíngh1ifoafllndi um betri stjórn og afnot
Kristfjárjarða, bls. '\'3, ínng.íngsumræða, 173-179; nefnd-
aráli:t og undirbúníngsumræba, bls. 508- 524; alyktarumræða,
bls. 697-699; bænarskr.í til komings, bls. 924-926.
(Nefnd: Halldór Jónsson, H. G. Thordersen, Ásgeir Einarsson.

Formaður og fram"ligun\aour: Halldór Jónsson).
19. Bænarskrá frá Yestur-Skaptafellssýelu, um a 0 var ð k 0 st n a 0-

urinn milli Rri n g a r v a l l a - og Skaptafellssýslu
1857 og 1858 verði greiddur úr [n f na h.a r ej é ð.n u m,
bls. 28, inngangsumræðn, bls. 91 -101; . nefndarálit og undir-
búníngsumræða, bls. 732-754; alyktarumræða, bls.: 817-830;
.bænarskrá til konúngs, bls. 1858-1862.
(Nefnd: Stefán Eiríksson, Páll Sigurðsson, Arnljótur Ólafs-

son. Forrnaður : Stefán Eiríksson; Irsmsögumaður r Páll
Sigurðsson).

IV. ll) þegnle~ar oppásttíngor,
sem nefndir voru settar um, en síban vÍsat í gegnum forseta til hlutabeigaudí

yfirvalds.

1. Bænaeskra úr Vestmannaeyjasýslu, um r eir aþ a r lÍ ey j u n-
u m,bls. 72, inngángsllmræoa, bls. 136-141; nefndanilit og
ályktarumræða, bls. 460-463; bréf forseta til stiptamtsins, bls.
1922-1923 ..
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(Nefnd: Hryiij61fut' Jóriliion, Jón' Þ~tu"'isdn, Páll'BigurðsMm)
F(}Tlna~hr óg framsðgúmaður : Bri/njólfur' Jónsson).

2. Bænarskrá úr Vestmannaeyjasfslu II nl ábú ~ k 0 nún g s iar 1>a,

bls. 72, idngángsl.1mræ~a, bls.' 228--:232; nefndarálit og undir-
biinfngsumræða,bls. 636-661; alykcammræða, bls. 777-790;
bréf forseta til stiptamtsins, bls. 1921-1922.
(Nefnd: Brynjólfur Jónsson, Páll Sigurðsson, Jón Petursson.

Formabur og framsögumaður : Brynjólfur Jónsson).

b) .þegnleg nppá;sttínga,
sem eingin nefnd var' sett um, en vísa'6 gegnum forseta til stjórnarinnar.'

Bænarskrá frá þíngmanni Rángæínga, uma 1>f á end II rg 0 I d i~
Þ a.~ . s veit a f e, sem t ek íð h a. ci ver i búr jar 1>a-
b d ka r aj ó ð] til ab kaupa' fyrirklá1>alyf,'·'bls.
366 -376. Brer forseta til dómsmálastjórnarinnar, bls.
1917-1920.

e) þegnleg nppástiinga,
sem vísa'b var til p é s t g a u n g u n e r n d a r í n n a r.

Bænarskrá úr Ísafjar'barsýsln, u m p ó s t gau n g u r t ii ve s t u r II m-

dæmisins, bls. 28.

V. þegnleg nppástúnJ;'a,
, sem nefnd var iett nm; en máli'b sífJan afgjiirt á þinginu.

Uppástúnga frá þíngmanni Gullbríngusýslu, uma b hve r hr e p p ur
fái gefins 1 exempl. afalþíngistí1>indunum,
bls. 119-122; Inng.íngsumræða, bls. 214-228; nefnd-
arálit og undlrbiinfngsuæræða, bls. 448-460 ;~íIyktar-
umræða, bls. 590-604.
(Nefnd: Guðmundur Brandsson, Ásgeir Einarsson, Sveinn

Skúlason. Formaður og Jramsögumaður : Guð-
mundur Brandsson).

VI. þegnlegar nppásiúng'nr;
sem vísa\) hefir veri'b til þingnefnda.

1. Til nefndarinnar umfí s k i vei ~a r ú tl end r a Þj ó ~ a.
Bænarskrá úr Ísafjarðarsýslu u m vör b mót i fí s k iyen um ú t-

lendra þ j ö ð a, bls. 28, 38.
-- úr Austur-SkaptafelIssýslu, um sama efni, bls. 28, 38.
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Bænarskrá úr Norbur-Múlasýslu, um sama efni, bls. 38.
frá Kollabúðafundl, um sama efni, bls. 118.

2. Til nefndarinnar í fjárklHamálinu:
úr Húnavatnssýslu um ni '6urs kur '6, o. s. frv., bls. 28.
úr Snður-Þíngeyjarsýslu, líks efnis, bls. 28.
úr Snæfellsnessýslu, líks efnis, bls. 50.

3. Til nefndarinnar í jar '6a mat smá I i n tl.

úr Hélahrepp um jar '6a m a ti '6, bls. 72.
úr Snæfellsnessýslu, a'6 j a r b a m a t Ið eigi v e r ð í lög-
gilt a'6 svo komnu, bls. 878.
frá Kollabiibafundi, sama efnis, bls. 878.
frá búendum í Barðastrandar - og Dalasýslu, a'6 þa '6
ver II i I á t i'6 n i'6 u r f a \I a, bls. 878.
frá þínghöfbafundi, a'6 öllu m gefi stk 0 s t tl r á a II
kynna ser þ a b, á'6ur þ ab fái lagagildi, bls 878.
frá þíngmanni Subur-þíngeyjarsýslu, a'6 m a t í ð á varp-
j ö r ð u m v e r ð i læ k k a ð, bls. 878.
frá þínghörnafundi um skattgjald eptir efnahag,
bls. 72, 179-181.

4. Til nefndarinnar um hj ú s ka par I ög in:
frá þínghöf(afllndi, um br e ytín g u á hj lÍ sk a pa rlö g-
um og hjónavígslulögum, bls. 72, 145.

5. Til nefndarinnar um löggil d Ingu Skel jav í k ur
ti I k a u p t lÍ n s,

frá Kollabúbafundi, um leyfi ab sigla upp Reykjar-
fjör'6 v í ð Ísafjörb, bls. 73, 184.

6. TilneCndarinnar um stjórnarbót á fslandi.
frá KollabúllaCundi, um þj ö ð í'u n d, bls. 72, 338-339.

7. Til nefndarinnar u m I a u n ýms r a e m b re tt is-
manna.

frá þíngmanni Reykvíkínga, um bót á kj ö rum dó m-
kirkjuprestsins, bls. 117.

8. Til nefndarinnar um ú tk 0 min d ö ns k laga bo '6.
frá Þínghötlafundi, um ab lög eigi ver'6i birt á Ís-
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landi, sem ekki e ru á ð u r lö g~ fyrir alþí ng i,
bls. 72, 181-182.

9. Til nefndarinnar í sveitastjórnarmálinu.
Bænarskrá írá ÞínghötClafundi, uma b am t mön n u m ver bis et t-

ir 2 a ð s t o ð a r m e n n til rábaneytis m e ð umsjón
þeirra yfir opinberum sj6bum, bls. 72,233
-239.
frá fulltrúa Dalasýslu, um betri stjórn jafnabar-
sjóbanna, bls. 376-387.

10. Til nefndarinnar um v a r ð k c s t n ab Skapt-
íellínga:

írá þíngmanni Rángæínga, um ab fá varllkostnabinn
f Rángárvallasýslu 1857 og 1858 endurgold-
inn, bls. 366-376.
ll. Til nefndarinnar um a~ sjá ráb vill hallæri:
úr Melasveit, um re st y r k handa hreppnum, bls. 477-
479.

VII. þeJrnle •.ar bænarskrár.
sem Tísab heftr Tertb Ir' þ{nglnu, og eigi bara \'ertb lelngnar þínpefndum ttl

me'bferllar.

1. Bænarskrá úr 1safjar~arsýsln um íj ár f 0 rr æ IIi k ir k n a, bls.
28, 44-49.

2. Bænarskrá úr Austnr-Skaptafellssý::!Iu um br ey t ín g 0 g n á-
kvæmari takmörkun á Jónsb. Rekab. kap. II, bls. 28,
88-91.

3. Bænarskrá úr Snæfellsnessýslu um br e y t ín gná vei III I ö g-
unum, bls. 72, 164 -173.

~. Bænarskrá úr Vestmannaeyjum um allflutníng áfeingra
drykkja, bls. 72, 257-259.

5. Bænarskrá frá Þínghöl7>afllndi u m í ast ákv e II iII I and s k u I d-
argjald af hverju h u n d r a ð í, bls. 73, 232-233.

6. Bænarskrá frá Þínghöfbafundi, uma II Þj ó II e j g n i r s e byg g ll-
ar líkt og k l a u s t r aj a r ð í r, bls. 73, 244--252.

T. Bænarskrá frá Þínghöl7>afllndi, uma II e Ing in j ör II s e un d-
anþegin tíundargjaldi, bls. 73, 252-257.
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· 8. Bænarskrá frá Nor~ur-Múla,sýslu, nm ,a~ eigendur gjaldi
sjálfir tíund af j ö r ð u m s f nu m, bls. 7a,.1.33.-136.

9. Bænarskrá frá Kollabdðaíundl, um j af n a ð a r s j é ð s g j a l d og
k o s t n a ð vib Hv í t d r v ö r b í n n, bls. 184-204.

,10. Bænarskrá úr Mýrasýslu, um a ð Straumfjörbur y r b í lög-
giltur v e r z l n n a r s t a ð u r, bls. 290,328-335.,

.11. Bænarskrá frá búendum í Dala-, Barðastrandar-, Stranda-, Húna-
vatns- og Mýrasýslu um breytíng á verzlunarlögunum,
bls. 469-477.
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Registur
yfir

hin helztu efni í tiðindunum frá alþingi

1859.

Akureyri, um bæjarstjdrn þar, bls. 28,101-·104, 118,661-690,
754-777, 1071-1087.

Alþíngi, leingíng þess, bls. 525-528,636, 1368-1370.
Alþíngismenn, nöfn þeirra, bls. 1-2.

--- kvartanir yfirkosníngum þeirra, bls. 4:-10, 164,
'243, 275-289.

Alþíngistí~indi, ritnefnd, bls. 124.
---- sala, bls. 120.
----.. upplag, bls. 123"
---- prentun, bls. 118-122.
---- útbýting til hreppanna, 119-122, 214-228,

448--460, 591--604.
Ábú~ konúngsjarh, bls. 72, 228-232, 636-661, 777..;...790.
Áfeihgir drykkir, aMutníngur þeirra, bls. 72, 257..,..259,.
Ásau~ark úg iI di, vlðrelst þeirra, bls.' 335-338, 1251-1274,

1448-1456, 1813-1814.
Auglýsing konúngs til alþíngis.1859, Vi~b. B, bls. 63- 69.

um skip Níðurlendfnga, bls; 11, Vi~b. B, bls. 71.
um skip Portúgalsmanna,bls. 11, Víðb. B, bls. 72.

Auglýsíngar í blöðunum, bls. 11, Viðb. B, bls. 73, 75.
Aukaþíngskrifarar, bls. 13, 29, 460.
Aukavegir, sjá"Vegabætur".
Ávar p, sjá "Þakkarávarp".
Bar ðast r and ars Ý s Ia, sjá "Alþingismenn,kvartanir yfii'.lrosriíDg~

um þeirra". , , i
Barnaskóli í Reykjavík, bls. 12, 16, 1010-1052, 1191..."..1209,

1553-1554. Viðb. A, bls. 29-32.
Betrunarhúsvinna, bls. 411, Viðb. A, bls.5B~59.,
Bf r t íng laga á Íslandi, bls. 73. .u: c,' ii: II.",

Br ef forseta tilhiDoa konunglegu erindisreka, .b~.,19~4•... ) 1..
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Bref forseta til amtmannanna um hallæri, 1915--1916.
forseta til dómsmálastjórnarlnnar um endurgjald til s\'eitasjób-
anna í Rángárvallasýslu, bls. 1917-1920.
forseta til stiptamtsins um ábúb komingsjarða á Vestmanna-
eyjum, bls. 1921-1922.
forseta til stlptamtslna um reka á Vestmannaeyjum, bls. 1922
-1923.
stípteyflrvnldanna til forseta um prentun alþínglstíblndanna,
bls. 119.

B6nahrskóli, bls. 72, 14.2-143, 859-877, 982-1009, 1803
1808.

Dagsverk, sjá "Vegabætur".
Danskir "jtíristar", sjá "Lögfræbíngaskóli{(.
Embættismenn alþíngis, bls. 10-11.
Em bættisskylda presta vib hjónaband, bls. 411,vm, A, bls. 59.
Fiskiveibar útlendra þjóba, bls, 28, 38-44, 72, 560-589,791

-817, 1808-1812.
F j a II veg i r, sjá "Vegabætur".
Fj árforræb i ki rk na, bls. 28, 44-49;
FjárkláN, bls. 28, 50-71, 243-244, 1302-1368, 1538-1553,

1565-1635, 1863-1869.
Fr u m var p um vegina á Íslandi, sjá "Vegabætur{(.
Frumvarp um laun embættismanna á Íslandi, sjá "Launabót".

barnaskóla í. Reykjavík, sjá "Barnaskóli«.
um skatt á tómthús og óbyggðar lóbir í Reykjavík, sjá
"Skattur á tðmthús",
um löggildíngu nýrrar [arðabökar fyrir ÍSland, sjá
"Jarbamatib".
til breytíngar á helgidagatilskipuninni, sjá "Sunnu- og
helgidagahald".
til endurgjalds jarbamatskostnabarins, sjá "Jarbamats-
kostnaður",

Gufuskipsferbir, sjá "póstgaungur".
H re s t ir ett u r, sjá "Lög((.
Hjúskaparlög, breytíng á þeim, bls. 72,143-152,1088-1116,

1229-1251, 1561-1565.
Hún ava tnssýsla, fuJltrúakosníng þar, sjá "Alþingismenn".
Innkallanir í búum, bls. 411.
JafDabarsj6hgjald , v8sturumdæminu, bls. 184-204.
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Jafnahrsjó~ir, betri stjórn þeirra, bls. 376-387.
Jar~abók ný, sjá ..,Jar~amnt".
Jarhmatib á íslandi, hls. ll, 15-16, 72, 878-963, 1118-

1161, 1165-1181, 1821-1824.
Jar{jamatskostnabur, bls. 12,13-14,15,1775-1779,1824

-1846, 1857-1858.
K j ö r b ref alþínglsmanns Borgflrðínga til póstmálanefndarinnar, bls.

1913.
Kollektusjóburinn, bls. 243, 260-275, 437-448, 604-616',

1294-1297.
Kristfjárjar{jir, afnot þeirra, bls. 72, 173-179,508-524,697

-698.
Landskuldargjald Iu s t é k v e ð l ð, bls. 73, 232-233.
Launabót embættismanna, bls. ll, 14, 15, 117, 1458-1511,

1732-l'i74, 1887-1902.
Læ k n a s k l p u n, bls. 125-130, 463-468, 1511-1538, 1697·_·

1732, 1869-1872.
Læknaskóli, sjá "Læknaskipun".
Lög, sem út hafa korníðí Danmörku 1857-1858, bls. 12, 16,

411-437, 616-63ð, 1556-1561.
Lög, að hæstl-réttur gefi astæður fyrir dómum sínum, bls. ll, Vibb.

B, bls. 70-71.
Lögfræ{jíngaskóli í Reykjavík, bls. 73-76, 104-117,528-

560, 699-719, 1297--1301.
L ei gu bur (ju r af peníngum, bls, 11, Víðb, B, bls. 74-75.
Me{jlerb ill á skepnum, bls. 73, 182-184,411,494-508, 719

-732
My n d ug s a I d u r kvenna, bls. 411, Vibb. A, bls. 60.
Ni{jur'skur{jur s a u ð Ij a r , "sjli FjárkW)i".
Opi b br e f, ab danskir skiparar megi ráða útlenda menn á skip sín,

Vibb. B, bls. 72-73.
Opi n beri r sjó b ir, auglýsíng reiknínga þeirra, bls, 72, 239- 243,

479-494, 690-696, 1292-1294.
Ó ol Yn d u g raf e, skýrsla konúngsfulltrúa, bls. 124-125.
Póstgaungur á Íslandi, bls. 28, 30-31, 290-293.
Prentun bóka heimildarlaus, bls, 412.
Rá() vib hallæri, bls. 293-298, 477-479, li79-1799, 1847

-1857, 1903-1904.
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Reikningur yfir alþíngiskostnaMnn 1857, vra. e, bls. 79-80.
Rek i, bls. 28, 72, 88-91, 460--463.
Re y I,j a rr j ö r'b ur v í ð Ísilf j ör 'll, löggildíng hans til kauptúns,

bls. 73, 184.
R re 'lla komingsfulltnia, er þíng nr sett, bls. 2-4.

komíngsfulltrúa a'ð þínglokum, bls. 1904-1906.
forseta, er þing var sett, bls. 10-11.

-- a'ð þínglokum, bls. 1907-1911.
S a I a alþíngistíðíndanna, sjá "AlþíngistíMndi".
Selaskot, sjá ,)Veiúilög«.
S e y 'll is fjö r 'll IIr , sjá "Skýrsla konúngsfulltrúa".
Sjúkrahús, sj:í "Lælmasldpl1n{(.
Slcattalög eptir efnahag, bls. 72, 179-181.
Sk att u r á tömthris og óbyggðar lóðir í Reykjavík, bls. 11, 13, 29,

312-327, 1181-1191, 1800-1803.
Sk e I jav í k , löggildíng hennar til kauptúns, bls. 28, 33-38, 72,

339-363, 388-410, 1290-1292.
Sk ip her r ard ans k ir, að þeir megi taka útlenda sjómenn fyrir

h.iseta, bls. 11, Viðb. B, bls. 72 --73.
Skírn barna, bls, 411.
Ský r s Ia konúngsfulltrria um læknasköla, bls. 125-130.

um lögfræðrngnsköla, bls. 73 -76.
um vegabötnfrumvarplð, bls. 18-28.
um launabdtafrumvarplb, bls. 17-18.
um póstgaungnmáli'ð, bls. 30-31.
um SeyNsfjör'ð, bls. 31-33.

Spítalasj6'bir, sjá "Læknaskiplln".
Stjórnarbót á Íslandi, bls, 72, 338-339, 1274-1289, 1456-

1458, 1814-1821.
Str a umf j ör 'll ur, löggildíng hans til kauptúns, bls. 290, 328-

335.
S ty r kt ars ió 'bII r handa Íslandi, sjá "Kollektusjó'bur«.
Su n n u- og helgidagahald, breytíng:i tilsk., bls. 11,13,15,

152-164, 205-213, 364-365.
Sv e i t a í ð , bls. 366-376.
Svei t a s tj ó r n , bls. 28, 76-78, 831-859,964-982, 1161-116!.
Tíun d , að eigendur gjaldi sj-ilflr af [örðum sinum, bls. 73, 133--

136. '
Tíundargjald á öllum jörðum, bls. 73, 252-257.
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Tó m th lí s, sj;! "Skattur á tdrnthús".
Undirskript konúngs undir íslenzk lagaboð, Viðb, B, bls. 66.
Um sj 6 n opinberra sjðða, bls. 72, 233-239.
Va rð k o a t n a ð ur, bls. 28, 91-101, 118, 366 - 376, 732-754,

817-831, 1858-1862.
Vegabætur, bls. 12, 17, 18-- 28, 72, 1370-1447, 1635-1696,

1873-1887.
Venilög, breytíng á þeim, bls. 72, 164-·173.
Ver z I IIn, breytíng á verzlunarlögunum, bls. 469-- 477.
Yfirlit yfir alþínglekostnaðlnn 1859, Vi~b. e, bls. 80-83.
Þ akkará va rp til konúngs, bls. 130-133, 363-364.
Þegnskyld u s k a t t u r, bls. 298-312, 1052-1070, 1209-1229,

155,1-1556.
Þíngskrifarar, sj;í "Embættismenn alþíngís",~-.-pjóbfundur, bls. 73.
Þj6~jarbir, byggíng þeirra, bls. 73, 244-252.
þrotabú, bls. 412.

-<II!"'''''-- --
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