
Hld. 37. Frumvarp

til heimildarlaga fyrir stjórnina til þess að selja almenningi landssjóðsvörur 
undir verði og að gjalda fyrir alm enning nokkurn hluta verðhækkunar á inn- 
lendum vörum.

• Flutningsm aður: Bjarni Jónsson frá Vogi.

1. gr.
Með lögum þessum er stjórninni heimilað að selja almenningi fyrir- 

liggjandi landssjóðsvörur og, jafnóðum og keyptar verða, nýjar landssjóðs- 
vörur með því verði, sem þær vörur voru seldar við fyrir striðið, að viðbætt- 
um  helmingi þeirrar verðhækkunar, sem siðan er orðin.

2. gr.
Stjórninni er eigi skjdt að selja einstökum m önnum , en öll fjelög, 

gömul og ný, eiga heimting á að ná kaupum  á landssjóðsvörum meðan til 
vinst, ef eigi eru dagleg sm ákaup. Forgöngurjett til kaupanna hafa þó bæ ir’ 
sýslur og sveitarfjelög.

3. gr.
Landssjóðsvörur eru hjer nefndar þær vörur, sem stjórn landsins 

kaupir eða kaupa lætur fyrir landssjóðs Qe. ' •

4. gr.
Lög þessí heimila og stjórninni að greiða úr landssjóði fyrir almenn- 

ing helming verðhækkunar þeirrar, sem orðin er frá upphafi heimsstyrjaldar- 
innar á innlendum  lífsnauðsynjum til manneldis.

5. gr.
Seljöndum er gert að skyldu að selja almenningi þessar vörur við því 

verði, sem var á þeim rjett á undan striðinu, að viðbættri hálfri verðhækkun 
þeirri, sem síðan er orðin. Hinn helming verðhæ kkunarinnar skulu þeir fá úr 
landssjóði samkvæmt 4. gr. þessara laga, en gefa verða þeir stjórninni áður 
sanna skýrslu um, hversu mikið þeir hafa selt.

6. gr.
Stjórnin sem ur og setur reglugerð um það, með hverjum hætti gjald 

þetta skuli greitt seljöndum, og hver sönnunargögn þeir skulu láta fylgja 
skýrslum sínum.

7. gr.
Lög þessi ganga þegar í gildi og standa þar til, er lokið verður heims- 

styrjöldinni og friður er saminn.



Á s t æ ð u r.

I. Allur alm enningur er svo snauður, að hann má eigi við þvi verð- 
falli, sem orðið er á peninguni siðustu árin, því að langt er frá þvi, að kaup- 
hækkun sé svo ör sem verðfallið á þeim. Því ber brýna nauðsyn til að hjálpa, 
en til þess hefir landssjóður einn nokkurn mátt.

II. Það m un nú viðurkent, að eigi verði hjá þvi komist, að landið 
bæti við laun starfsm anna sinna af þeim ástæðum, sem að ofan greinir. Til 
þeirra nær það beina leið. En eigi er síður þörf á að hjálpa almenningi úr 
þessum nauðum . Til hans nær landssjóður eigi beint. Því er einsætt að gera 
það með verslun landssjóðs og gefa bæjum, sýslum og sveitum kost á þvi, að 
kaupa ódýrar vörur til handa fátækum m önnum  í bygðarlaginu, fyrst og fremst 
þeim, sem enga framleiðslu hafa, og því næst þeim, sem hafa hana ónóga.

III. Þjóðinni er mikill hagur að þvi, að vörur landsm anna hækki i 
verði á heimsm arkaðinum . Má því eigi gera neinar þær ráðstafanir fátækum 
til hjálpar, er felli vörurnar í verði. En þá er það ráð vænlegast, sem hjer er 
tekið, að borga einhvern hluta vöruverðsins ú r landssjóði. Eg benti þegar á 
þessa leið á síðasta þingi, en því var þá eigi sint.


