
Wd. 87. Frumvarp

til iaga um breyting á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til Alþingis. 

Flutningsm.: Jón Baldvinsson, Jakob Möller og Magnús Jónsson.

1. g r ..
Við 9. gr. laganna bætist:
í Reykjavik skal kjörskráin vera fullbúin 1. mars, og skal hún þann 

dag lögð fram til sýnis á hentugum stað i bænum.

2. gr.
15. gr. laganna breytist þannig:

1. Á eftir 1. málslið komi nýr m álsliður:
í  Reykjavík skal önnur skráin send oddvita yfírkjörstjórnar 1. dag maí- 
mánaðar.

2. í  þriðja málslið komi á eftir orðunum : »fyrir 1. dag maímánaðarcc i 
Reykjavík fyrir 1. dag júnim ánaðar.

G r e i n a r g e r ð .

Frumvarp þetta er flutt eftir tilmælum bæjarstjórnar Reykjavikur, sbr. 
brjef borgarstjórans, sem prentað er bjer á eftir sem fylgiskal.

* Fylei«kjal.
BORGARSTJÓRINN í REYKJAVÍK.

Reykjavtk 20. febrúar 1926.

Fyrir hönd bæjarstjórnar Reykjavikur leyfl jeg mjer að biðja háttvirta 
þingmenn Reykjavikur að flytja á Alþingi, er nú situr, meðfylgjandi frumvarp til 
laga um breytingu á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosning til Alþingis.



Breytingin er i þvi fólgin, að sá timi, sem ætlaður er til að semja kjör- 
skrá, lengist um 1 mánuð, og er nauðsynlegt, ef unt á að vera að semja skrána 
8æmilega vel, en það er orðið svo mikið verk, að það er i ranninni alveg óvinn- 
andi á þeim tíma, sem núverandi lög ákveða.

Skráin byggist á manntali, sem tekið er seinast i nóvembermánuði, en 
það liggur ekki fyrir fullbúið frá hendi lögreglustjóra fyr en seinni bluta janúar- 
mánaðar, og þar sem bæði ellistyrktarsjóðsskrá og kjörskrá eiga að vera tilbúnar 
fyrir lok janúarmánaðar, liggur í augnm uppi, að timinn er of stuttnr, þar sem 
nú eru bjer nm 11200 gjaldendnr til ellistyrktarsjóðs og 9239 kjósendnr.

K. Zimsen.

Til alþingismanna Reykjavíkur.


