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• , F~ljde s~ i ordning~n. berecL.,ipgsu~skotte ts \ltlät~nde n:; ,202, F,""nin,~-
,h "ari utskottot fö,cslagi t tadsfu llmäktige besluta : n:m' " Hädd-
, .. . . . ", nmgshe m för 
( att en , an okan om uod~rstöd ät frälso\ogslirmens l!ii.dd.niugshem 8ede8 ~ö3a och 

för sede.slösa och prostituerade q\riunor eJ' f,öranleder , 0 &00'00 staA~ - prostituerad!" 
p ~ qvinnor. 

fullmäkbgcs ätgärd. . 
Under den öfvel'liiggniog, ' som uppkom i detta ärende, afgäf

,vos~ y.ttranden, h""rt 'efter annat, af 'hbrrar af Klin tberg, From , ' . 
Sixten von Friesen. W retlind, Sixten von Friesen, Ramstedt, Sund
ström, From, Sixton vop Friesen, Ramstodt. '"V:retlind. Suuliström 
.och. Sixten VOll Friosen: ' , 
~ y l'kanden gjordes : I 

• 

dels ö. bifall, till \ltskotte ts förslag; . 
dels af herr af Klint~erg m. fl., att med auledning af före

varande ansökan om understöd ät friilsningsarmens räddningshem 
för sedeslösa och prostituerade qYinnor stadsfullm iiktige skulle bo· 
yi lja ett ärligt anslag af 2,500 kronor från ooh mod är 1901 · .. " 
och tillsvidare, under villkor att 5:tadsfullmäktige må ega att genom 
en af dem utsedd revisor granska hemmets }'äkenskaper; 

dols af herr Suudström, att ärendet skullo i uppgifret syfte 
återförvisas till utskottet. 

Do of ter öfverliiggningens slut ä bifall till h"art och ett af 
dessa y~knnden gjorda framställningar besvarades me,l dels ja, dels 
nej. H err ordförandens förklaring, att han fann utskottets förslag 
hafva haft fl eTtalot för sig, föranledde begäran om oIDl'östning, hvndan 
sädan i föreskl'ifven ordning anställdes öfver denna förut antagna 
voteringsproposition : 

Den som bifaller hvad heredningsutskottet föreslagit i före· . , , 
varande utlätande, röstar ja; 

. D OD, d&t ej vill , röstar nej; 
Vinner nej , hafva stadsfullmäktige godkänt det förslag till 

beslut, Bom under öfvcrlu.gguingen framställts af herr af Klintberg. 
Omröstningen utföll med 56 ja mot 7 nej. ,Ja röstade. säsom 

do vid tillfället förda anteckningslistor nor 1 ock visa, horrar vice 
ordföranden, Almgren, Andersson, Aulin, Bookman, Benckerl, Bengt· 
son, C. G. Bergman, B.skow, Danelius, de Champs, Elliot, F orssell, 
Fredholm. Carl von Friesen, Sixten von Friesen. Fränckel, Fnnoh, 
Förselius, Hallström. Hammariund, Herlitz, Hemlund, Höglund. Jan· 
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sou, Klint, Lagergren, Lamm, Lal'sou , Lilliehöök, Lindeberg, Loven, 
NOTblad, Nouman, NorstTöm, NystTöm, Ohlsson, Edv. PeterssoD , 
Piehl, Ramstedt, Redtz, Ribbing, RomaTe, grefve von Rosen, Sall
berg, Santesson, Sidenbladh, SilfveTsparre, Sjöström, Svensson, Udde D
berg, Wahlin , Wallenberg, WengstTöm, Öhnell och G. F. Östberg 
samt nej herrar From, af Klintberg, Nilson, Sundin, Sundström, 
Wrotlind och Östrand. 
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