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I. Konungleg frumvörp.
1. Frumvarp til stjórnarskipunarlaga
handa
íslandi.
Lagt fram, bls. 7. Nefndarkosning, bls. 12-13 (Bænarskrár um
sama efni, bls. 17-18). Undirbúningsumræða, bls. 796-961.
Ályktarumræða og atkvæðagreiðsla, bls. 962-1029.
Álitsskjal
til konungs og frumvarp þingsins lesið upp og samþ., bls.
1029-1030.

(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 11-50, 449-495
(sbr. bls. 592-594), 561-592, 611-650.
2. Frumvarp til almennra
hegningarlaga
handa
ÍsIand i. Lagt fram, bls. 7. Nefndarkosning, bls. 8-9.
Undirbúningsumræða, bls. 615-681.
Ályktarumræða og atkvæðagreiðsla, bls. 727--787. ÁJitsskjal til konungs lesið upp og
samþykkt, bls. 1029.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 51-151, 424-442,
498 -520,

598-611).

3. Frumvarp til laga um, að útlendum
skipum
verði gefinn kostur
á að flytja
vörur
hafna
á milli
á Íslandi og milli Íslands
ogDanmerkur.
Lagt fram, bls.
7. Nefndarkosning, bls. 10. Undirbúnlngsumræða,
bls. 15-17.
Alyklarumræða og atkvæðagreiðsla, bls. 28-31.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna, bls. 152-153, 221-222,
249-250).

4. Frumvarp til opins bréfs um það, Ii vernig
borga
eigi
k os t n a ð Þ ann, e r rís a f fl u t n ing i Þ u r fa man n a. Lagt
fram, bls. 7. Nefndarkosning, bls. 9-10.
Undirbúningsumræða, bls. 243-256.
Ályktarumræða og atkvæðagreiðsla, bls.
286-305. Álitsskjal til konungs lesið upp og samþykkt, bls. 492.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna, bls. 154-158, 320-323,
326-327,

381-387).

5. Frumvarp til tilskipunar

um bre y t in g u á ák vörð un un-
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6.

7.

8.

9.

um um gjald
s p ít a In h l n t au n a, er s v o e ru nefndir
á Íslandi.
Lagt fram, bls. 7. Nefndarkosning,
bls. 13-14.
Undirbúningsumræða,
bls. 203-211.
ÁlyktarlImræða
og atkvæðagreiðsla,
bls. 314-352.
Álitsskjal til konungs lesið upp
og samþykkt, bls. 787.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
159-165, 287, 293, 298
-303, 537-546).
Frumvarp til laga handa Íslandi,
II m a fp I á nu n f fl sek t a í
öðrum
málum
en sakamálum.
Lagt fram, bls. 8. Nefndarkosning, bls. 9. Undirbílningsumræða,
bls. 788-789.
Ályktarumræða
og atkvæðagreiðsla,
bls. 793-791.
Álitsskjal
til konungs lesið upp og samþykkt, bls. 1029.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 166-171, 595-597,
648-650).
Frumvarp
til tilskipunar
um, hvernig
eigi
að halda
hun d a á í s I and i. Lagt fram, bls. 8. Nefndarkosning,
bls.
10. Undirbúningsumræða,
355-398.
Ályktarumræða
og atkvæðagreiðsla,
bls. 449-464.
Álitsskjal
til konungs
lesið
upp og samþykkt, bls. 795.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 172-178, 311-·320,
347-356, 555-560).
Frumvarp til laga fyrir Ísland
ums k i P a m æ I ing a r. Lagt
fram, bls. 15. Nefndarkosning,
bls. 27.
Undirbúningsumræða, bls. 424-432.
Ályktarumræða
og atkvæðagreiðsla,
bls.
467-468.
Álitsskjal til konungs lesið upp og samþykkt, bls.
615.
(Sbr. síðari part alþingistíðindannu,
bls. 179-193, 337-340,
361-367, 495-498).
Frumvarp tillaga um að taka íslenzk
skip upp áskipaskr á. Lagt fram, bls. 15. Nefndarkosning,
bls. 28. Undirbúningsumræða,
bls. 432-439.
Ályktarumræða
og atkvæðagreiðsla, bls. 468-478.
Álitsskjal til konungs lesið upp og
samþykkt, bls. 792.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 194-211, 340-347,
368-375, '527--538).

II. Konunglegt álitsmál.
Um lögleiðslu
danskra
bréfi dómsmálastjórnarinnar,
bls.
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lagaboða.
10-11.

Lögð fram
Inngangsumræða

með
og

nefndarkosning,
bls. 77-78. Undirbúningsumræða,
bls. 102-410.
Ályktarumræða
og atkvæðagreiðsla,
bls. 421-423.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 335, 336, 878).

III. Þegnlegar bænarskrár og uppástungur,
sem nefndir

voru settar

í og bænarskrár

ritaðar

konungi.

1. Bænarskrá úr Norður-þingeyjarsýslu
um gu f usk i ps fer ð iI'
kringum
strendur
l s l a n d s, Inngangsumræða
og nefndarkosning,
bls. 19-21. Undirbúnings umræða, bls. 152-155.
Ályktarllmræða
og atkvæðagreiðsla,
bls. 197-203.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 217-218,280-284,

294-295, 3i 5-377).
2. Bænarskrá
frá Borgarfjarðarsýslu
um
fi s k i vei ð ar ú tl end ra.
Inngangsumræða
og nefndarkosning,
bls. 21-25.
Undirbúningsumræða,
bls. 439-418. Ályktal'llmræða
og atkvæðagreiðsla,
bls. 165-468.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 218-220, 3b9-364.

367-368, 444-448).
3. Bænarskrá
frá Skagafjarðarsýslu
og umsjónarmönnum
forngripasafnsins
í Reykjavík
um styrk
handa
fornmenjaog þjóðgripasafni
Íslendinga.
Inngangsumræða
og
nefndarkosning,
bls. 42-44. Undirbúningsumræða,
bls. 410
-414. Ályktarumræða
og atkvæðagreiðsla,
bls. 415-421.
(Sbr. síðari part alþingistiðindanna,
bls. 230-232, 333-334,

336, 534-536í.
4. Bænarskrá
frá Eyjafjarðarsýslu
um við s k i P ta bæ k II I' k a u pman n a. Inngangsumræða
og nefndarkosning,
bls. 51-53.
Undirbúningsumræða,
bls. 156-158. Ályktarumræða
og atkvæðagreiðsla,
bls. 181-188.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 232-233, 284-285,

293-297, 304-306).
5. Bænarskrá
úr Húnavatnssýslu
um út r ým ing II fj á I' k I á ðans.
Inngangsumræða
og nefndarkosning,
bls. 59-69.
Undirbúningsumræða
um fyrri hluta fjárkláðamálsins
(um Botnsvogavörðinn),
bls. 158-169 (sbr. bréf forseta I viðauki, bls.
1042. Svar amtmanna,
bls. 415. Undirbúningsumræða
um
seinni hluta kláðamálsins,
bls. 505-515 og 517-571. Ályktarumræða
og atkvæðagreiðsla,
bls. 612-615.
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bls. 236, 237-238, 29.1
-298, 356-359, 384-392, 411-416, 549-555).
(Sbr. síðari part alþingistIðindanna,

6. Uppástunga þriggja þingmanna um auglýsingu
reikninga yfir þjóðvegagjaldið.
Inngangsumræða
og nefndarkosning, bls. 69-76. Undirbúnings umræða, bls. 133-139.
Ályktarumræða og atkvæðagreiðsla, bls. 173-181.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 238, 277-279, 286

-287, 379-380).
7.

Uppástunga hins annars konungkjörna þingmanns um I æ k n askipunarmálið.
Inngangsumræða
og nefndarkosning, bls.
78-89. Undirbúningsumræða,
bls. 598-612.
Ályktarumræða og atkvæðagreiðsla, bls. 704-726.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 251-246, 520-525.

525-527, 546-549).
8. Bænarskrá frá Mýrasýslu um fr i ð un á I a x i. Inngangsumræða og nefndarkosning,
bls. 127-130. Undirbúningsumræða, bls 572-596. Ályktarumræða og atkvæðagreiðsla, bls.

683-704.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,

bls. 255-276, 399-411,

442-447, 648-660.

9. Uppástunga hins 4. konungkjörna þingmanns
um Þ a ð, a ð í
Reykjavík
verði stofnsett
fast
kennara-embætti
í
sögu
Íslands
og fornfræðum
Norðurlanda.
Inngangsumræða og nefndarkosning,
bls. 188-197. Undirhúningsumræða,
bls. 312-313.
Ályktarumræða
og atkvæðagreiðsla, bls. 353-345.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 311, 323-326, 327

-328, 421-424).
10. Uppástunga
varaþingmanns
Barðstrendinga
ums
t 0 fn u n
I a gas k ó I a á Í s I and i. Inngangsumræða
og nefndarkosning, bls. 478-479.
Undirbúningsumræða,
bls. 516-517.
Ályktarumræða og atkvæðagreiðsla, bls. 571.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 416-417, 417-419,

419, 419-420).

IV. Þegnlegar bænarskrár og uppástungur,
sem annaðhvort voru ínnanþingsrnál,
1. Bænarskrá
jör ð um

eða náðu eigi fram að ganga.

Vestmanneyinga
um e p ti r gj a I d á k 0 n u fl g stóm th sum.
Inngangsumræða
og nefndar-

0g

ú
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

kosning, bls. 31-33.
Undirbúningsumræða,
bls. 97-109.
Ályktarumræða og atkvæðagreiðsla, bls. 118-127.
(Sbr. síðari part alþingistíð., bls. 222,248-249,
254-255.
Þessu máli var vísað forsetaveginn
til hlutaðeigandi yfirvalda.
Sbr. href forseta I viðauki, bls. 1043.
Bænarskrá úr Norður-Þingeyjarsýslu
um ja f nr tl t ti P r e n tsmiðjanna.
Inngangsumræða
og nefndarkosning,
bls. 36
-42.
Undirbúningsumræða,
bls. 305-312.
Ályktarumræða
og atkvæðagreiðsla, bls. 399-402.
Þessu máli var vísað forsetaveginn til yfirstjórnenda
prentsmiðjunnar,
Sbr. bref forseta, I viðauki, bls. 1043.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 228-229,
331-332,
334-335).
Uppástunga þingmanns Bangvelllnga,
um bor g un til P r ófasta fyrir k ir k j u s k o ð an ir. Inngangsumræða
og nefndarkosníng, bls. 53-55
Undirbúningsumræða,
bls. 139-152.
Ályktarumræða og atkvæðagreiðsla, bls. 256-275.
Þetta mál
var fellt við atkvæðagreiðsluna með 12 atkvæðum gegn 12.
Sbr. umburðarbréf byskups til prófasta, viðauki B, bls. 1049.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 233-234,
279-280,
307-309).
Uppástunga þingrnauns Norður-þingeyinga
um að halda
há tíð á r i ð 1 8 7 4 í min D ing u Þ e ss, a ð Í s Iand
hefi I'
þá byggt
verið
i 1000 ár. Inngangsumræða
og nefndarkosníng, bls. 242-243.
Undirbúningsumræða,
bls. 479492. Ályktarumræða og atkvæðagreiðsla, bls. 493-505.
Sbr.
bls. &43, 572. Sbr. bref forseta I viðauki, bls. 1044-46.
(Sbr. síðari part alþingistíð., bls. 305-306, 392-396, 396-399).
La n d b n a ð a r rn l ð (sbr alþtíð. 1865 II, bls. 547). Við
inngangs umræðuna var umboð nefndarinnar
lengt til næsta
þings með 10 atkv. gegn 7, bls. 110-112.
(Sbr. síðari part alþingistlðindanna,
bls. 250-251).
Bænarskrá úr Borgarfjarðarsýslu,
um is Ie n z k t I a gas a In,
Inngangsumræða, bls. 33-36.
(Sbr. síðari part alþínglstíðíndanna,
bls.224-226).
þessi bænarskrá var tekin aptur.
Uppástunga þingmanns Strandasýslu um st y r k h an da Jón i
Guð m II D ds s YD i á H e IIu. Inngangsumræða,
bls. 91-97.
(Sbr. síðari part alþlnglstíðíudanua,
bls. 239--240.
ú

á

í
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Þessi uppástunga
var alveg felld.
8, Bænarskrá
úr Borgarfjarðarsýslu
um a ð fá úr slit fá tæ kr amála lögð undir
dómstólana.
Inngangsumræða,
bls. 4451. Þessi bænarskrá
var felld.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna
bls. 240).
9. Bænarskrá
úr Vestur-Skaptafellssýslu
um .s e r s tak a vel'ðlagsskrá
fyrir þá sýslu.
Inngangsumræða,
bls. 131-133.
Þessari bænárskrá
var vísað forsetaveginn
til stlptsyflrvaldanna,
Sbr. bréf forseta I viðauki, bls. 1041.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 276-277).
10. Bænarskrá
úr Vestur-Skaptafellsyslu
um nýja
s k o ð u n a rgjörð
á Klau s tr a og Flögujörðum.
Inngangsumræða
bls. 169-173.
Þessu máli var vísað forsetaveginn
til hlutaðeigandi yfirvalda.
Sbr. href forseta I viðauki, bls. 1041.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 285-286).
11. Uppástunga
hins 5. konungkjörna
þingmanns
og þingrnauns
Vestur-Skaptfellinga
um undirbúning
nýrrar
jarðabókar, með skýrslum
um jarðirnar.
Inngangsumræða,
bls.
276-281.
Þetta mál Val' fellt frá nefnd með 14 atkvæðum
gegn 4.
(Sbr. síðari part a1þingistíðindanna,
bls. 309- 3tO).
12. Bænarskrá
frá Eyrarhreppsbúum
við Skutulsfjörð,
um
að
prestssetrið
Eyri
verði
skilið
frá Ísafjarðarkaupstaðar
umdæmi.
Inngungsumræða, bls. 281-286.
Þessu
máli var vísað forsetaveginn
til hlutaðeigandi
yfirvalda.
SbI'.
href forseta I viðauki, bls. 1042-43.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 328-331).
13. Uppástunga
nokkurra
þingmanna
um ávarp
til kon nngs.
Inngangsurnræða,
bls 789-792.
Þessi uppástunga
var felld
frá nefnd með 11 atkvæðum gegn 11.
(SbI'. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 6&0-651).

V. Þegnlegar bænaskrár og uppástungur,
sem

lesnar

voru upp

á þingi

að nokkru

eða

öllu,

en

vísað

ti)

annara þingnefnda.
1. Bænarskrá
úr Suður-Píngeyjarsyslu
um þj óð fu n d 0 g 1 iJ
aðrar
sama efnis.
Inngangsumræða
bls. 17-18.
Þessum
bænarskrám
var vísað til nefndarinnar
í sljórnarbótarmálinu.
ISb!'. síðari part alþingistíðindanna,
bls. 212, 226-227).
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2. Bænarskrá frá Akureyrarkaupstað
um að meg a kj ó sas IIr
alþingismann.
Inngangsumræða, bls. 25-26.
Þessu máli var vísað til nefndarinnar í stjörnarbötarmálínu
(Sbr. síðari part alþingistiðindanna, bls. 220-221).
3. Bænarskrá frá Ísafjarðarsýslu um gufuskipsferðir
kringum land og póstgöngur.
Niðurlagsatríðiá bls. 19.
Þessari bænarskrá var vísað til nefndarinnar í málinu um gufuskipsferðir kringum Ísland.
4. Bænarskrá úr Norður-þingeyjarsýslu
og Ísafjarðarsýslu um
fiskiveiðar
útlendra.
Niðurlagsatrlðí þeirra, bls. 21-22.
Þessum bænarskrám var vísað til nefndarinnar í fiskiveiðamálinu.
5. Bænarskrá úr Mýrasýslu um vísitazíur
prófas ta.
Inngangsumræða bls. 55-59.
Þessari bænarskrá var vísað til nefndarinnar um kirkjuskoðanir prófasta.
(Sbr. síðari part alþingistiðindanna, bls. 233-236.
6. Bænarskrá frá Austur Skaptafellssýslu ums e r s tak a n I æ k n i.
Inngangsumræða, bls. 89-91.
Þessu máli var vísað til nefndarinnar í læknaskipunarmálinu.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna, bls. 247-248).
i. Uppástunga þingmanns Skagfirðinga um byggingarnefndir
í hverjum hrepp.
Inngangsumræða, bls. 112-117.
Þessari uppástungu var vísað til landbúnaðarnefndarinnar.
(Sbr. síðari part alþingistíðindanna, bls. 251-252).
8. Bænarskrá Húnvetninga um stærð og rými á jarðarhúsum. Inngangsumræða, bls. 117-118.
Þessari bænarskrá var vísað til landbúnaðarnefndarinnar.
(Sk síðari part alþingistíðindanna, bls. 252-254.
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REGISTUR
yfir helztu efni í alþlnglstíðindunum1867.
Alþingi:

Þingmannatal og þingsetning I, bls. 1-2.
Þingsetningarræða
konungsfulltrúa I, bls. 2-5.
Um geymslu alþingistíðindanna
I, bls. 596-597 (sk I,
viðbætir 1043).
Kosning embættismanna þingsins, I, bls. 6.
Kosning aukaskrifara á þingi I, bls. 8, 131, 819.
Kosning rítnefndarmanna,
I, bls. 14.
Þingienging I, bls. 313-314, 681-683, 795-796.
Þingmannaskipti I, bls. 5.
Formannakosningar í nefndum, bls. 11-12, 15-27, 36,

76, 77, 131, 158, 276, 493.
Prentun alþingistíðindanna I, bls. 15, II, 212.
Þinglausnir og þinglokaræður konungsfulltrúa og forseta
I, bls. 1030-1038.
Alþingiskostnaðarreikningar
I, viðbætir B, bls. 79-81.
Alþingistollsreikningar
I, viðbætir C, bls. 85.
Áfplánun fésekta í öðrum málum en sakamálum I, bls. 8, 9,

788-789,
650.

793-797,

1029, II, 166-171, 595-597, 648-

Áskorun til Íslendinga I, bls. 1047-1049, sbr. þjóðhátíð.
Auglýsing dómsmálastjórnarinnar
um undanþágu ítalskra skipa frá
aukagjaldi, dagsett 29. apríl 1865 I, viðbætir A, bls. 26-27.
Auglýsing konungs til alþingis 1867 II, bls. 3-9.
Auglýsing um kristfjárjarðir
dagsett 3. júní 1867 I, viðbætir A,
bls. 76.
Ávarp til konungs I, bls. 789-792, II, 650-651.
Brákarpollur;
opið bréf um löggilding hans I, viðbætir A, bls. 75.
Breyting á spítalagjaldinu, I, bls. 7, 13-14, 203-241, 314-352,
787; II, 159-165, 287, 293, 298-303, ,)37-646; sbr. I,
viðbætir A, bls. 17-18.
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Bref démsmálastjérnarinnar

til amtrnannslns
yflr Norðurog Austurumdæminu
og amtmannsins
yfir Vesturumdæminu
um tilhögun á tekjum spítalanna,
dagsett 23. febrúar
1865, I, viðbætir A, bls. 17-18,
(sjá breyting á spttalagjaldinu).
Bri] dómsmálastjórnarinnar
til amtmannanna
á Íslandi
um að
fjölga lækna-embættum,
dagsett 26. febrúar
1866 I, viðbætir
A, bls. iO.
Brcf dómsmálasljórnarinnar
til fjárstjól'l1urinna!'
um Ijárhegsaðskilnað Íslands og Danmerkur,
dagsett
18. janúar
1865, I,
viðbætir A, bls. 1-17.
1hef dómsmálastjórnariunar
til sjóllðsstjórnarlnnar
um ílskiveiðar
útlendra manna við Ísland,
dagsett 7. apríl 1865, I, viðbætir
A, bls. 24-26,
sbr. fiskiveiðar útlendra.
Bref dörnsmálastjórnarinnar
til stiptamtmannsins
um íískíveíðar
útlendra manna við Ísland, dagsett 4. marz 1865, I, viðbætir
A, bls. 18-20.
Bref dómsmálastjórnarinnar
til stiptamtmannsins
yfir Íslandi um
að kunngjöra
úrskurði stjörnarráðanna
á íslenzku,
dagsett
1.
júní 1865, I, viðbætir A, bls. 27.
B1'ef forseta 1. júlí 1867 til stiptsyflrvaldanna
á Íslandi um prentun á alþingistíðindunum
o. s. frv. I viðauki, bls. lOW.
Brcf forseta
17. júlí til . konungsfulltrúa
um eptirgjald konungsjarða og tómthúsa
á Vestmannaeyjum
1, bls. 1040.
Bré] forseta 18. júlí 1867 til konungsfulltrúa
um sérstaka verðlagsskrá fyrir Vestur-Skaptafellssýslu,
I, bls. j 011 (shr. sCrstöl,
verðlagsskrá.

forseta 18. júlí 1867 til konungsfulltrúa
um nýja endurskoðun á klaustra og Flögujörðum,
I, 1041.
Bré] forseta
20. júlí 1867 til konungsfulltrúa
um borgun
fyri!'
Botnsvogavörðinn,
I, bls. 1042; sbr. fjárkláðamálið.
Bri] furseta 25. júlí 1867 til konungsfulltrúa
um breyting á reglugj örð fyri!' Ísafjarðarkaupstað,
dagsettri
26. janúar
1866, I,
bls. 1042-1043;
sbr. skilnaður
Eyrarprestsseturs
o. s. frv.
Bré] forseta 1. ágúst
1867 til konungsfulltrúa
um aukningu
réttinda Akureyrarprentsmiðjunnar,
I, bls. 1043; sbr, jafnretti
Ertf

prentsmiðjanna.

Hré]

forseta
1045.
lJl'ly forseta

12. ágúst

til konungsfulltrúa

Ii, september

til uefudariunar
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um veízlu- áhöld,

I, bls.

í þjúðhúuðarrnáliuu,

um hluttekning

þingmanna

í því máli, I, bls.

1046; sbr.

þjóðhátíð.
Bref forseta 10. ágúst til stiptsyfirvaldanna og landfógetans um
að ganga i nefnd til að standa fyrir þjóðhátíð I, bls. 10441045; sbr. þj6ðhátíð.
Brff byskups til prófasta um vísitasíur, I, bls. 1047; sbr. kil'kjuskoðanir.

Bré] þjóðhátíðarnefndarinnar
21. ágúst 1867til forseta um hluttekning þingmanna í því máli I, bls. 1046-1047; sbr. þj6ðhátíð.
Bref kirkju- og kennslustjórnarinnar

til stiptsyfirvaldanna um skyldu
kandidata frá prestaskólanum í Reykjavík til að taka móti
fátæku brauði, dagsett 7. marz 1865I, viðbætir A, bls. 202·Í,

Byggingame(ndir
Í hverjum hrepp I, bls. 112-117 ; sjá landbúnaðarmálið.
Dönsk lagaboð (um lögleiðing þeirra) I, bls. 10--11, 77-78, 402

-410, 421-/123; II, 335, 336, 378.
Endurskoðun
á klaustra- og Flögujörðum I, bls. 169-17 3, II,
285-286.
Eptú'gjald á konungsjörðum og tómthúsum á Vestmannaeyjum, I,
bls. 31-33, 97-109, 118-127; II, 22, 248-·249, 254255.
Fiskiveiðal' útlendra I, bls. 21-25, 439-448, 465-468; II, bls.
218-220, 359-364, 367-368, 444-448.
Fjárkláðamálið I, bls. 59-69, 158-169, 415, 505-515, 517571,612-615; II 236, 237-238, 295-298, 356-359,384
-392, 411-416, 51i9-555.
Flutningur á vörum hafna milli, I, bls. 7, 10, 15-17, 28-31;
II, 152-153, 221-222, 249-250.
Flutningur pur(amanna,
I, bls. 7, 9-10, 243-256, 286-305,
492, H, 154-158, 320-323, 326-327, 381-387.
Forngrípasaf'nið í Reykjavík, I, bls 42-44, 410-414,415-421,
II 230-232, 233-234, 336, 534-536.
Gu(usskips(erðir kringum Ísland, I, bls. 19-21, 152-155, 197203; II 217-218, 280-284, 294-295, 375-377.
Hegningarlög handa Íslandi, I, bls. 7, 8-9,615-681,727-787,
1029; II 51-151, 424-442, 498-520,-598-611.
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á íslandi, I, bls. 8, 10, 355-398, 419-164, 79.~; "
172-178. 311-320, 347-356, 5&5-560.
Íslenzkt lagasafn, I, bls. 33-36; II 224-226.
Jafnretti prentsmiðjanna,
I, bls. 36-42, 305-312, 399-402;
sbr. bréf forseta I viðauki, bls. 1043; II 228-229, 331-332,
334-335.
Kirkjuskoðanir
prófasta, I, bls. 53-55, 139-152, 256-275; sbr.
umburðarbréf byskups I viðauki B, bls. 1049; II 233-234,
279-280, 307-309.
Lagaskóli I, 478-479, 516-517, 571; II 416-417, 417-419,
419, 419-420.
Landbúnaðarmálið,
(sbr. alþingistíð. 1865 11517),I, bls. 110-112;
II 250-251.
Laæamálið, I, bls. 127-130, 572-596, 683-704; II 255-276,
399-411, 442-447, 648-660.
Læknaskipunarmálið,
I, bls. 78-79, 598-612, 704-726; II
251-256, 520-525. 525-527, 546-549.
Lög um, að endurskoðuninni af lögunum frá 19. degi janúarmán.
1863, um launaviðbót handa ýmsum embætttsmönnum
á Íslandi, skuli skotið á frest, dagsett 16. febrúar 1866 I viðbætir A, bls 69-70.
Lög um, hvernig reikna skuli eptirlaun Helga G. Thordersens byskups yfir Íslandi, dagsett 16 febrúar 1866, I viðbætir A, bls. 69.
Opið bref um að stofna byggingarnefnd
á kaupstaðnum Ísafirði,
dagsett 26. janúar 1866, I viðbætir A bls. 66-68.
Reglugjörð um að gjöra verzlunarstaðínn
ísafjörð að kaupstað og
um stjórn bæjarmálefna þar, dagsett 26. janúar 1866 I viðbætir A, bls. 57-66.
Serslök verðlagsskrá fyrir Vestur-Skaptafellssýslu
I bls. 131-133,
II 276-277; sbr. bréf forseta I viðauki bls. 1041.
Skilnaður Eyrarprestsseturs
sið Skutulfjörð frá Ísafjarðarkaupstað,
I bls. 281-286, 328-331; sbr. bréf forseta I viðauki, bls.
1042-1043.
Skipamælingar,
I, bls. 15, 27, 424-432, 467-,~68, 615; II
179-193, 337-340, 364-367, 495-498.
Skipaskrár I bls. 15, 29, 432-439, 468-478, 792; II 194-211,
340-347, 368-375 527--538.
Skipunarbref
konungsfulltrúa, II bls. 10.
Stofnun kennara-embættis
í sögu Íslands og fornfræðum Norður-

Ilundahald
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landa I bls. 188-197, 312-313, 353-364; II 311, 323326, 327-328, 421-427.
Stj6rnarskipunarlög
handa íslandi, I bls. 7, 12-13 (sbr. 17-18),
796-961, 962-1029, 1029-1030; II 419-495 (sbr. bls.
592-594), 561-592, 611-650.
Styrkur handa Jóni á Hellu, I bls. 91-97; II 239-240.
Stærð og rými á jarðarhúsum,
I 117-118; II 2&2-254; sbr.
landbúnaðarmálið.
Tilskipun, er nákvæmar ákveður ýmislegt viðvíkjandi prestaköllun-

um á Íslandi, dagsett 15. desember 1865, I viðbætir A bls.
28-40.
Tilskipun um fjárkláða og önnur næm fjárveikindi, dagsett 5. janúar 1866 I viðbætir A,bls. 40-45.
Tilskipun um verzlunarvog á íslandi, dagsett l.des. 1865 I viðbætir bls. A,27-28.
Tilskipun um vinnuhjú á Íslandi, dagsett 26. janúar 1866, I viðbætir A bls. 45-57.
Undirbúningur nýrrar [arðabökar,I bls. 276-281; II 309-310.
Ílrslit fátækra málefna, I bls. 44-51; II. 240.
Viðskiptabækur kaupmanna, J bls. 51-53, 156-158, 181-188;
II 232-233, 284-285, 293-294, 304-305.
Vísitazíur prófasta, sjá kirkjuskoðanir.
Þj6ðfundarbænarskrár
sjá stj6rnarskipunarlög.
Þjóðhátíð I bls. 242-243, 479-492, 493-505 (sbr. bls. 543,
572); II 305-306, 392-396, 399.
Þjóðvegagjald I bls. 69-76, 133-139, 173-181; II 238,277279, 286-287, 379-380.
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