
§ 20. 

F öredl'ogs beredningsutskottets utlåtande n: r 32 med anled· Ifr åga,att 

ning av väckt förslag om åtgärder i syfte att djur ej mä vid a~~'~~~".:~~~~_ 
Stockholms stads slakthus dödas utan föregående bedövning och h uset djur 

att slakt efter mosaisk ritual må bliva i la,," förbiuden. ej ma d ödas 
J utan före-

Uti en vid stadsfullmäktiges sammanträde den 18 oktober gåeode be-

1915 väckt motion (n:r 23) hade hen Simonsson hemställt, att dö vning 
m . m . 

stadsfullmäkti,,"e måtte besluta: M u S2. :n 2 3 

dels att, med uteslutande av § 18 i ordningsstadgan för 'ö, 1 916. 

Stockholms stads slakthus' nuvarande innehäll, giva denna paragraf 
följande lydelse : Djur fä ej dödas utan föregående bedövning. 
Sättet , varpå bedövning skall ske, bestämmes av styrelsen ; 

, 
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. dels att i skrivelse till kungl. maj:t hemställes, att slakt efter 
mosaisk ritual måtte i lag förbjudas. 

Utskottet hemställde emellertid i sitt berörda utlåtande: 
att herr Simonssons förevarande motion n:r 23 för 1915 icke 

mätte till någon stadsfullmäktiges ätgm:d föranleda. 
Uti detta ärende uppkom överläggning, vari deltogo, var efter 

annan, herrar Simonsson, Örne, Lundström, Björling, vice ordföranden 
och Simonsson. 

Vid överläggningens slut kvarstodo yrkanden dels om bifall 
till utskottets hemställan, dels ock, av hen Simonsson, att stads
fullmäktige mätte, med bifall till andm punkten i den förevarande 
av honom väckta motionen, till kungl. maj: t ingä med framställning 
om att slakt efter mosaisk ritual mätte i lag förbjudas. 

Efter det propositioner framställts i enlighet med dessa yrkanden, 
förmälte berr ordfömnden sig anse propositionen pä bifall till ut
skottets hemställan vara besvarad med övervägande ja. 

Då votering begärdes, anställdes slldan Över en dessförinnan 
föreslagen och godkänd voteringsproposition av denna lydelse: 

Den, som bifaller beredningsutskottets i dess förevarande ut
låtande n:r 32 gjorda hemställan, Töstar j a; 
- Den , det ej vill, röstar nej ; 

Vinner nej, hava stadsfullmäktige bifallit herr Simonssons 
yrkande i ärendet. . 

Omröstningen utföll med 60 ja och 26 nej; i följd varav 
stadsfullmäktige fattat beslut i överensstämmelse med ja-propositionen. 
Ja-l'öster (se anteckningslistorna n:r 1) avgå"vos av herrar ordföranden, 
vice ordföranden, d'Ailly, Almström , Andren, Axelson, Bagge, Ben
dixson , Bergman , Borgström, Bratt, Albert Broome, hu Emilia 
Broome, herrar Dahlberg, Dahlin, Falk, Folcker, Hallgren, fröken 
H edin, herrar Oarl Hjort, " Erik ,Hjorth, ,,Hultman, Otto Höglund, 
Isakson, Jonsson , J uhlin-Danufelt, Kinander, von Koch, greve 
Lagerbjelke, herrar Lagerheim, Lagerholm, Lamm, Lidman, . Lilja, 
Liljensköld, Lindmark, Loven , Lund, Lundström, A. E . Magnusson, 
Mårtensson, Fritz Nilsson, Noren , Nyström, Olin, Petersson, fröken 
Quint, herrar Ringholm, Roberg, Romare, Schultz, Stendahl, Stiernfeldt, 
Stockman, Sundberg, Söderberg, 'iVallenberg, Wassen, fröken Wellin, 
herr Zetterlund samt nej-röster av herrar Andel'sson, Berglund, 
' Björling, Eklund, Hedenstedt, Zeth Höglund, Karlmark, Karlsson , 
Klefbeck, Lange, Larsson, Lindbergh , Oarl Lindhagen, Lindqvist, 
Ljunggren, Löfgren, Malm, Rosenius, Sandberg, Simonsson, Ström, 
Tengdahl, Wahl, Wickberg, 'iVickman och Örne. 
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