
Sþ. 117. Tillaga til þingsályktunar
uin (hykkjiunannahæli.

Flm.: Pétur Ottesen, Ingvnr Pálmason, F innur  Jónsson, Þorsteinn Briem.

Alþingi á lyk tar  að heimila ríkisstjórninni að verja á þessu ári allt að 150 þús. 
krónum  til stofnkostnaðar drykkjum annahælis ,  í viðhót við þá sjóði, sem fvrir 
hendi eru og ætlaðir eru til s to fnunar sliks hælis.

G r  e i n a r  g e r ð .
Það getur engum hlandazt hugur um það, að stofnun drykkjum annahælis  er 

hið mesta nauðsynjamál. Það má í rauninni furðu gegna, hve þing og s tjórn  og 
allur almenningur hefur lengi daufheyrzt við þeim röddum, sem uppi hafa verið 
liæði innan þings og utan um það, hver nauðsyn væri á því að hrinda þessu máli í 
fiamkvæmd. Guðrún Lárusdóttir,  landskjörinn þingmaður, flulti á fjórum þingum 
í röð ýmist þ ingsályktunartillögur eða lagafrumvörp um málið. Fékk hún í citt 
skipti samþvkkta þingsályktunartillögu, þar sem skorað var á r ík isstjórnina að 
heita sér fyrir  framkvæmdum í málinu, cn þar við situr.

F y r i r  atheina bindindisstarfsem innar í landinu hefur nú tekizt að vekja al- 
m ennan  áhuga fvr ir  málinu. Hafa bindindisfélögin beitt sér fyr ir  f jársöfnun í þessu 
skvni, sem þegar hefur borið allm ikinn árangur, og spáir sú revnsla, sem hér er 
íengin, góðu um framhaldandi fjáröflun með þessuin hætti. Þá hefur Jón Pálsson, 
fyrrverandi hankagjaldkeri,  sýnt þessu fyrirta 'k i mikið vinarþel og áhuga á mál- 
inu með þeirri rausnarlegu gjöf, sem hann Iét af hendi rakna  í þessu skvni fvrir 
rúm u ári síðan. í ráði er, að ýmis félög, sem vinna að framgangi margháttaðra 
velferðarmála, haldi sameiginlega ráðstefnu á Þingvöllum á sumri komanda, meðal 
annars  í því skvni að vinna að framgangi þessa ináls. Málið er þvi að þessu leyti 
komið á g'óðan rekspöl.

Þ a r  sem hér er um að ræða bót á þjóðfélagslegu vandamáli, þá má hið opin- 
bcra ekki láta sinn hlut eftir liggja. Að sjálfsögðu her að taka þakksamlega útréttri 
hönd einstakra m anna og félaga til framgangs þessa þarfa  máls.

í þessari tillögu er lagt til, að ríkissjóður verji allt að 150 þús. k rónum  á jiessu 
ári til s tofnkostnaðar drykkjum annahælis , lil viðhótar við þá sjóði, sem fyrir  
liendi eru og safnast kunna. Æ tlazt er til, að r ík isstjórnin  láti gera uppdrátt að 
hælinu og kostnaðaráætlun, ákveði stærð þess og fyrirkomulag.

Ýmis atvik geta legið til þess, að erfitt reynist, að fu llur  skriður komist á fram- 
kvæmdir á yfirstandandi ári. Væri þó und ir  öllum kringum stæðum  rétt og sjálf- 
sagt að festa kaup á landi á hentugum stað til að reisa hælið á, þar sem fy r ir  hendi 
væri jarðhiti og hæfilegt landrými til ræ ktunarfram kvæ m da. Að því leyti sem fé 
það, er hér um ræðir, yrði ekki notað til fram kvæm da á þessu ári, þá væri það lagt 
til hliðar í sérstakan sjóð, svo það gæti verið tiltækt, þegar betur bvrjaði um fram- 
kvæmdir.

Þegar lokið er við hvggingu hælisins, verður að sjálfsögðu að setja reglur um 
tilhögun alla á rekstri þess og fyrirkomulagi, annaðhvort með lögum eða reglugerð.


