
Id . 56. Frum varp

til laga um stofnun sjóðs til eflingar bindindisstarfsemi í landinu.

Flutningsm.: Magnús Jónsson og Pjetur Ottesen.

1. gr.
Ágóði sá, sem verður af áfengisverslun ríkisins, svo og leyfisbrjefagjöld 

til vínsölu eða vínveitinga, ef um þau er að ræða, rennur i sjerslakan sjóð, 
sem er í vörslum rikisstjórnarinnar og ávaxtast f Landsbankanum á þann hátt, 
að fje hans sje jafnan handbært.

2. gr.
Sjóði þessum skal verja til eílingar bindindisstarfsemi i landinu og 

verndar áfengislðggjöf landsins. . . -



3. gr.
Stjórnarráðið setur reglugerð fyrir sjóðinn, að fengnum tillögum Stór- 

stúku íslands, enda hafl ■ Stórstúkan jafnan tillögurjett um það, hvernig fje 
sjóðsins er varið.

4. gr.
Lög þessi öðlasl gildi þegar i stað.

G r e i n a r g e r ð .

Þegar þingið í fyrra gekk inn á þá braut að slaka til fyrir kröfum Spán- 
verja um undanþágu frá bannlöggjöfinni, var það gert i þeim tilgangi einum að 
vernda fjárhagslega afkomu annars aðalatvinnuvegar landsmanna, þvi að öðrum 
kosti var fjárhagslegt hrun þjóðarinnar yfir vofandi. En hitt mun ekki hafa vak- 
að fyrir neinum, að afla með þessu rikissjóði tekna til venjulegra útgjalda hans. 
Með þessu var óneitanlega bannlöggjöfin, sem lengi hafði verið unnið að og 
mörgum var hjartfólgin, skert alltilfinnanlega, og það sýnist því ekki annað vera 
sanngjarnara en að verja tekjum áfengisverslunarinnar til þess að bæta þessu 
málefni eftir föngum upp þetta skakkafall. Þetta er það, sem farið er fram á í 
frumvarpinu.

Svo sem kunnugt er hafa skoðanir verið skiftar hjer á landi um bann- 
lögin, en á það hafa andstæðingar bannlaganna jafnan lagt áherslu, að bindind- 
isstarfsemi væri þörf og nauðsynleg, og sýnist því með stofnun þessa sjóðs vera 
farin sú leið, sem allir ættu að geta fallist á að ganga eins og nú er komið.

Nánar í framsögu.


