
Frumvarp til laga
um 

breytlng á þeim tima, er manntalsþing skulu háð.

(Lagt fyrir alþingi 1913).

1. gr-
Árið 1915 og upp frá þvi skulu manntalsþing i hverri sýslu byrja um 

miðjan júnimánuð og skal þeim síðan fram haldið án tafar með nauðsynlegu 
millibili, en ef út af þvi bregður, ber sýslumanni að innfæra í þingbókina þá 
skýrslu, er við þarf, um orsökina til þess.

2. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numið opið brjef 30. mars 1843 viðvikj- 

andi þvi tímabili, á hverju manntalsþingin á íslandi eigi að haldast, opið brjef 
18. ágúst 1850 um hvenær manntalsþing skal halda í Norður-Múlasýslu, og opið 
brjef 9. júní 1863 um breytingu á þeim tima, þá er halda skal manntalsþing í 
Barðastrandar- og ísafjarðarsýslum.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Frumvarp þetta stendur i sambandi við frumvörpin um tekjuskatt og skatta- 
nefndir. Skattanefndir þær, semþarer gert ráð fyrir, geta eigi byrjað svo snemma 
á störfum sinum, að skattálagningunni sje fyllilega lokið á þeim tíma, er mann- 
talsþingin eru nú háð. En með því að nauðsynlegt virðist, að skatturinn sje 
heimtur sama árið sem hann er lagður á, og ekki þykir hins vegar ráðlegt að 
gera undantekningu á þessum skatli frá innheimtu á manntalsþingum, þá er hjer 
stungið upp á að ákveða, að manntalsþing skuli um land alt fara fram i siðari 
hluta júnimánaðar. í þeim lögsagnarumdæmum, þar sem nú er leyft að fresta 
manntalsþingum þangað til í júni eða júli (í Norður-Múlasýslu, Eyjafjarðarsýslu, 
ísafjarðarsýslu og Barðastrandasýslu) virðist litið geta verið því til fyrirstöðu, að 
þau geti verið til lykta leidd fyrir júnímánaðarlokin, og i þeim sýslum, þar sem 
þau hafa verið haldin i maímánuði, getur ekkert verið þvi til fyrirstöðu að fresta 
þeim. Jafnvel i Skaftafellssýslum, þar sem manntalsþingin hafa verið leyfð í 
april vegna erfiðleika við ferðalög af vatnavöxtum síðar að vorinu, eru nú ástæður 
breyttar að þvi leyti, að nú er viðhaldið færum vegi yfir Breiðamerkurjökul, enda 
hefir og póstferðum stöðugt orðið haldið þar uppi um sýsluna og ætti þá sýslu- 
maðurinn eins að geta komist leiðar sinnar.


