
259. Nefndarálit

□m frv. til laga um bráðabirgðaverðto ll á nokkrum vörutegundum.

Frá m inni hluta fjárhagsnefndar.

M inni hluti fjárhagsnefndar telur það m jög m isráðið, að frv. um sjer-
stakan toll á nokkrar vörutegundir er hraðað gegnum þingið m eð afbrigðum
frá þingsköpum, eingöngu til að afla landssjóði tekna, áður en þinginu hefir gef- 
ist kostur á að láta í ljósi álit sitt um það, hvort innflutuingur á m örgum  þeim 
vörum, sem hjer ræ ðir um, verður bannaður eða leyfður. Fari svo, að m jög m ik- 
ið  a f tollvörum  þessum verði bannvórur um nokkur ár, er lagasm íði um verð- 

toll á þær óþörf fyrirhöfn.
Sömuleiðis verður að telja það m jög óheppilegt, að ekki hafa verið rann- 

sakaðar hinar helstu leið ir til b jargráða atvinnulífinu og til að rjetta v ið  gengi 
íslenskrar krónu. (Takm arkaðu r innflutningur, skipulag á sölu sjávarafurða, eftirlit 
með því, til hvers islenskur gja ldeyrir er notaður o. fl.). Slík rannsókn var eðli- 

leg og óh jákvæ m ileg áður en byrjað var að leggja nýja tolla á innfluttar vörur.
Eunfrem ur hefir landsstjórnin ekki skýrt nægilega fy rir  þinginu, þrátt 

fy r ir  ítrekaðar fyrirspurnir, hvaða afstöðu hún tekur i þessum m iklu vanda- og 
velferðarinálum  þjóðarinnar.

Þótt m inni hlutinn sje þannig, að svo vöxnu máli, ekki fy lgjand i þessu
frv., má samt búast við, að það verði samþykt. Þ yk ir þó rjett að gera tilraun til
að bæta úr nokkrum bersýnilegum ágöllum . O rðin  »viðhafnarlaus skófatnaður« 
eru óákveðin og teygjanleg, en allir vita, hvað átt er v ið  með nafninu vatnsleður- 
skór. Þá er lagt til að undantaka frá verðtollinum  nokkrar þær nauðsynlegustu 
fatnaðarvörur, sem fátækari hluti þ jóðarinnar notar alment til klæðnaðar. Sömu- 
leið is þykir ekki ástæða til, e f verðto llu r er samþyktur, að það skipulag standi 

óum talað nema fram til næsta þings.

B R E Y T IN G A R T IL L Ö G U R  :

1. V ið  1. gr.
a. í  staðinn fy r ir  orðin  nviðhafnarlaus skófatnaður úr sk inn i« k o m i: skó- 

fatnaður úr vatnsleðri.

b. Á  eftir orðunum »ön gla r og öngultaum ar« kom i: tvistdúkur, flónel (B om - 
mesie), shirting, lasting, ljereft (dow las, stout), molskinn, nankin, boldang.

2. V ið  3. gr. í  stað orðanna » t il ársloka 1925« k om i: til febrúarloka 1925.

A lþingi, 30. mars 1924.

Ingvar Pálm ason, Jónas Jónsson.
fram sögum. m inni hl.


