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um frv. til heimildarlaga fyrir stjórnina til þess að selja almenningi lands- 
sjóðsvörur undir verði og að gjalda fyrir almenning nokkurn hluta verðhækk- 
unar á innlendum vörum.

Frá fjárhagsnefndinni.

Nefndin hefir athugað frumv. þelta og rætt á nokkrum  fundum . Virð- 
ist henni frum varpið alls eigi til þess fallið að verða að lögum , síst af öllu 
nema því væri gersamlega um steypt.

Tilgangur frv. er að draga úr dýrtiðinni, fyrir fátækan almenning sjer- 
slaklega, svo sem gert hefir verið nú víðsvegar í Iöndum, og að það sje gert 
m eð beinum fjárframlögum úr landssjóði.

Nefndin lítur nú svo á, að fram að þessum tíma hafi atvinnuvegir 
landsins borið uppi dýrtiðina yfirleitt, svo að hún hafi alls eigi skapað neyð- 
arástand meðal almennings. Lætur hún lijer ótalað um embæltis- og sýslun- 
armenn hins opinbera, af þvi að þingið hefir tekið það mál sjer í lagi. — En þótt 
eigi hafi borið að til þessa dags neyðarástand, sem þurft liafi opinbert fje til 
að bæta úr, nema það sem sveita- og bæjafjelög liafa hingað til getað við 
ráðið, þá getur óneitanlega slíkt að höudum  horið fyr en varir, og þá heízt 
á þann hátt, að aðalatvinnuvegirnir bregðist af utanaðkom andi þrengingum eða 
jafnvel árferði innanlands. Og þótt slíkt ástand veiki þá m jög jafníramt getu 
landssjóðs, þá getur þó svo farið, að landssljórnin verði að hlaupa undir 
bagga m eð almenningi þar, sem neyð yrði tilfinnanlegust, að likindum þó í 
samlögum við bæjar- og sveitarstjórnir.

A ð setja lög um þelta nú á þessu þingi telur nefndin eigi tima til, 
þvi að slík lög þyrftu m jög rækilegan undirbúning og nægan ihugunarlima, til



þess að n;i seni best lilganginum, og nefudinni finst eigi fyrirliggjandi frum - 
varp veruleg fyrirgreiðsla i þá átt. Heppilegast mundi, að stjórnin undirbyggi 
það mál til þings, og að það kæmi á fjárlagaþingi.

En kom i til þess, að sú neyð dynji yfir fram að næsta þingi, að nauð- 
synlega taki til fjárframlaga úr landssjóði. henni til ljcttis samkvæmt því, scm 
að framan er á minst, þá lýsir fjárhagsnetndin yfir því, að hún telur lands- 
stjórninni heimilt og skylt að gera það, sem hún álítur óhjákvæm ilega nauð- 
synlegt til um bótar ástandinu, m eð beinum  Qárframlögum úr landssjóði.
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