
569. Nefndarálit

um frv. til laga um stofnun happdrættis fyrir ísland.

Frá minni hluta Qárhagsnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið sammála um frv. þetta. Meiri hlutinn 
leggur til, að það verði samþykt. Fn minni hlutinn getur ekki fallist á að 
ganga inn á þá braut, að afla rikissjóði tekna á þann hátt, er frv. gerir ráð fyrir.

Alþingi það, sem nú er að ljúka störfum að þessu sinni, hefir, sem öll- 
um þingmönnum er kunnugt, samþykt lög, er banna hjer á íandi alla verslun 
með hluti i útlendum happdráttum. Með þeim lögum hefir Alþingi kveðið 
upp þann dóm, að slík verslun sje þjóðinni óholl og nauðsyn beri til að 
koma í veg fyrir hana, að svo miklu leyti sem hægt er með lagaboði. Ná- 
grannaþjóðirnar munu líka flestar einnig hafa sett hliðstæð lög. íslenskt happ- 
drætti getur þvi ekki boðið til sölu hluti sina nema með lagabroti; að þvi



mun Alþingi ekki vilja styðja. Auk þess mun Alþingi tæplega vilja styðja að 
aukinni spilafikn landsmanna, en frv. þetta, ef að lögum verður, hlýtur að 
hafa þær aíleiðingar innanlands, að hún aukist mjög, og það sennilega mest 
hjá þeim hluta þjóðarinnar, sem óhollast er, unglingunum.

T il þess að þærtekjur náist fyrir ríkissjóð af happdrætti þessu, er flutn- 
ingsmenn gera ráð tyrir að geti náðst, er það auðsætt, að afarmikið af hlutum 
verður að seljast utanlands. Er þá aðeins gerandi ráð fyrir, að slik sala fari 
fram í þeim löndum einum, sem það leyfa. En þá vaknar óhjákvæmilega sú 
spurning: Telur íslenska þjóðin sjer sæmandi að afla rikinu tekna með þvi 
að reka i öðrum löndum verslun, sem er svo óholl, að sjálfsagt hefir þótt að 
banna útlendum fjelögum að reka hjer á landi? Þeirri spurningu svarar minni 
hlutinn hiklaust neitandi. Þar sem við álítum útlenda happdrættisverslun hjer 
á landi böl fyrir þjóðina, þá eigum við ekki að gera happdrættisverslun utan- 
lands að tekjugrein fyrir rikissjóðinn, ef við viljum vera sjálfum oss samkvæmir.

Minni hlutinn ræður þvi háttv. deild til að fella frv. þetta.

Alþingi, 10. mai 1926.

Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson. 
frsm.


