
§ 37. 

Förekom så till behandling beredningsntskottets utlåtande n:r Fråga om 

48 i fråga om åtgärder till motverkande av biografernas skadliga å tgärder till 
motverkande 

inverkan å barn. av biografer-

Uti en vid stadsfullmäktiges sammanträde den 30 mars 1917 nas skadliga 
· inverkan å 

väckt motion (n:r 23 för s. å.) hade fröken Hedin på anförda barn. 

grunder hemställt: u 4~. llf:n 23 

att stadsfullmäktige snarast möjligt måtte hos överstäthällare- fo,- 1917. 

ämbetet anhålla, 
att barn under skoläldern icke mätte tillätas att besöka bio

graferna, , 
att skolbarn intill 15 är ej · mätte tillätas att oftare än en 

• 

gäng i veckan fä besöka biograferna (detta kan lättast kontrolleras, 
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om de för att komma in måste uppvisa kort från skolan, vilket 
bör makuleras i biljettluckan, men behållas av barnet und r före-
ställningen), . 

a,tt minimipriset för barnbiljett , på biograferna måtte sättas till 
25 .. ore, 

att icke öka utan fastmer minska biografantalet; samt 
att hos statsmaktefna anhålla, att biografcensuren måtte ytter

ligare skärpas. 
Utskottet hemställde i sitt förevarande utlåtande: 
att fröken Hedins förevarlInde motion n:r 23 för 1917 icke 

måtte till någon annan stadsfullmäktiges åtgärd föranleda, än att 
stadsfullmäktige ställa till folkskoledirektionens förfogande, att utgå 
av det å drätselnämndens första avdelnings stat för illJJevarande 
är uppförda anslaget för oförutsedda ' utgifter, ett belopp av . 500 
kronor att användas till övervakande över att gällande bestäm
melser bm barns till träde till biografföreställningar bliva efter
levda. 

I ärendet uppkom överläggning, vari deltogo, var efter annan, 
herrar Lilja, Folcker, med vilken herr Liander instämde, samt fru 
Törnell, herrar Wahl, Herlitz, Lilja, Bendixson, fröken Quint och 
herr Lundström. 

Under överläggningen hade yrkats dels, av herr Lilja, att 
stadsfullmäktige mätte med avslag å utskottets hemställan besluta 
att till kungl. maj:t avlåta skrivelse, vari påvisades den samhälls
fara, som biografväsendet i- sitt nuvarande skick vore både för 
yngre och äldre, och med anhållan att kungl. maj:t ville vidtaga 
säd ana . ätgärder, som gäve vederbörande myndigheter makt att 
skärpa censuren, att där sä ansäges lämpligt, minska biografernas 
antal samt att utfärda bestämmelser rörande barns biografbesök; 
dels ock att ärendet mätte till utskottet återremitteras. 

Vid propositioner ' jämlikt dessa yrkanden samt pä bifall till 
utskottets hemställan beslöto stadsfullmäktige till -q.tskottet äter
remittera -ärendet. 
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