
Sjnk- och hälsovården. [3280~3306]
-, '

[3284J Statens Vattenfallsverk.
K. Vattenfallsstyrelsen se [1549J.

Älvkarleby kraftverk.
Kraftverksdirektör: Harder, O. L. G., civil-

ing., löjtn.
Hufvudkonturet.

(Nybrog. 3 & Norra Smedjeg. 13.)
Direktörsassistent: Jaoobsson, F. 111;, civil-

ing.
Lantmätare: Vikström, H. O. S., lantmäteri-

auskultant.
Kontrollör: Allander. C. M. I. .
Underingenjörer: Akermau, 1. M., civiling..

Wahlström, R. H .. civiling.; Jernberg, G
. H. S., civiling.: Botvidzon, G. J., civil.

ing., underlöjtn, ..
Bokhållare: Berg, K. N.; Ostman, O. S. R;

Ostlund, L. G; :
Kassör o. bokhållare: Sandberg, Cari:~, Gerda.

Distriktskontoret iStockkolm ..
(Valhallavägen 93.)

Distriktsingenjör: Jacobsson, K. E. E.
Distriktsassistent: Carlsson, G., civiling,
Linjeunderingenjör: Nyström, A. H.
Distributionsingenjör: Strand, O. A.

Hilgerdt, Gunhild; 'RÖllllbäck, J. Sigrid K.; Nils-
son, Hervor J. M.; Leigh-Dietrichson, Ragna;
Ros-en, Anna; Eriksson, Ester M. K.; Wtlcke,
Greta; Fagerlind, Märta F.; Sundberg, Ragni;
Stern~r, Greta "B.; Klemming, Eva A. E. A.;

, Arnberg, Viran .K.'

FilialstatWnen i Karlavägen 03.

Telegrafist: Stenberij, H. Anna M.

Filialstationeni Nybrogatan 6.
Telegrafist: Sandin, Elisabeth K.

, Filialstationen i Söderrnalrnstorg 26.
Telegrafist: Montelius, Esther M.

.. Filialstationen i Riksdagshuset.
Oppen endast under riksdagen.

FilialStationen å Kungsholmen, N!la Rådhuset
Scheelegatan 7.

Telegrafist: vakant.

FilialstaUonen ·i Jakobsbergsgatan 24.
~~legrafist: Borg, Elin J. C.

Filialstationen i Vasagatan 10.
Telegrafist: Malmberg, Ellen Fr.

Filial.ltationen i Norrtullsgatan 10.
Telegrafist: Asp; J.:A. L.

[3286J Allmänna Industriaktiebolaget H.
T. Cedergrens styrelse. Pegelow, F. W.
H., ordf.: Klemming, V.; Hasselberg. B.; Jo-
haneson,: H.; Wincrantz, K. Fr., verkst. di-

Telefonunderrättelser, om Iiikstelefone», se rektör.
[4991J,. om Stockholms Alimiinna. telefon .

l och Bell-telefon, se [4995J. om Rikstele- [3287] Stockholms Bell-telefon-aktie-
fonens styrelse, se 1546: Byrån för tele- bolags styrelse. Pegelow, F. W. H.;' Piltz,
fon trafiken]. G.; Hallen, Carl, verkst. direktör.

P'ilialstationen i Staten» Järnvägars
Oent'ral:stati'on.

Telegrafist: Wiklander, Beda K.

7. Sjuk- och hälsovården.
Serafimerlasarettets polikliniker, se [3332]

[3306] Allmänna polikliniken.
(Riddareg. 3.)

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård
Stads- och dtstriktsläkare samt läkare åt. för: .

obemedlade barnaföderskor, se [1753]. .Barnsjukdomar:
måndagar och torsdagar kl. 12-'/21 e. m.

Dr Karl Lundberg.
H1tdsjukd07nar och sllfilis:

tisdagar och lördagar kl. '1212-12 f. .m.
Dr K. Dalen. 1
Kvinno.~j1tkdomar (äfven veneriska sjuk-

domar hos kvinnor):
måndagar, onsdagar och fredagar kl. '/27-

7 e. m.; tisdag. torsdag och lördag kl.
'/210-10. Dr Lilly Paykull. . .•

NA.VIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog
INSTRUMENTA.-B. NAVIGATOR· STHLM

Läkare, polikliniker och enskild
sjukvård.

K. Medicinals,tyrelsen, se [1542J.

, Praktiserande läkare, se Yrkesregistret.

[3304] Karolinska institutets poliklinik.
(Kungsg. 70.)

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård
för

Barnsj1tkdoVtar:
alla hvar~agar kl. 9-10,30.
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[3306-3322] C•. Öfriga allmänna inrättningar.
Reumatiska och. giktsjukdomar :

behandlas enligt Tallermans metod dagli~en
mellan kl. 10-4 e. m. Mottagning: man-
dagar och torsdagar kl. 12-1121 e. m. Dr
Karl A. R. Lundberg. [33 10] Norra Polikliniken.

,Könssjltkdomar (hos män): Sveavägen 981 (f. d. Stora Badstugatan 78).
tisdagar, torsdagar och lördagar kL. l/t 7_7 A. t. 33034. Kostnadsfri vård för:

e. m., måndag, onsdag, och tisdag 1/212 Köns .•ju7Idomar för män:
-12. Dr B. H. Santesson. å d d f d l' 7 7 t' d t dm n " ons . o. re . /2 -'; IS., ors. o.

Ögonsjukdomar: lörd. '11-1/212. \ .
tisdaga-r, torsdagar och lördagar kl. 4-5 Könssjukdomar för kvinnor:

e. m.: Dr Gerda Uddgren. d f d~ månd., ons . o. red. 1,'210-10;, tisd., tors
Öron-, näs- och halssjukdomar: o: lörd. 1/27-7. .

måndagar, onsdagar o. fredagar kl. 9-10
f. m. Dr S. Klingspor.

<,

Lungsjltkdomar:
måndagar och torsdagar kl. 2-1/23 e. m.

Dr A. Widstrand.

[3312] Polikliniken vid Kronprinsessan
Lovisas vårdanstalt för sjuka barn.

(Polhemsg. 30.)
o Medellösa sjuka barn erhålla kostnadsfri

[3308] Polikliniken a Södermalm. läkarevård, andra betala 2 kr. pr besök,
(Folkungag. 69. St. Tel. 30252.) för:

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård Invärtes och hudsjukdomar:
för: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12-1

Kvinno".iltkdomal': e. m. Dr O. Billqvist.
måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9- Kirurgiska åkommor :

1/2 10 f. m. Dr Ada Nilsson. tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 10-11
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 11- f. m. Dr B. Flodems.

1;'12 f. m. samt måndagar, onsdagar och
fredagar kl. 1/27-7 e. m. (könssjukdomar
hos kvinnor}. Dr Signe Salen o. dr Gun-
hild Rossander.

Ögonsjukdomar:
tisdagar, torsdagar o. lördagar 5-6 e. m.

Dr F. Lönborg.
Barnl'jukdomar:

(flyttat till Södra Tuberkulosbyrån, Repala-
garegatan 14)

måndagar, torsdagar och lördagar kl. 12-1
e. m. Dr D. Hägg o. dr G. Nordenson.

Polikliniken för vanföra, se [3354}.

[3316]AlJmänna elektrjcjtetsjnrättningen~
Serafimerlasarettet.

Se Serafimerlasarettets . poliklinik för nerv-
sjukdomar [3332].

[3318]
Diakonissanstaltens sjukhus polikllnik,

(Ersta,.g. 2. - Se äfven [3344].)
Kirurg~ska sjukdomar: .

tisdagar, torsdagar och lördagar 10-11 f. m

r3320] Tandläkarelnstltutets- poliklinik
för tandsjukdomar.

(MalmskiUnadsg. 46,2 tr.)
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkare-

vård för
jJfunnens och tändernas sjukdomar:

Dr hvardagar kl. '8,45~9,45 f. m.
Föreståndare: Med. lic. U. Hylin.
Assisterande: Tandläkare II. Nilert, Tand·

läkare Nils Liljegren.

Hals-, näs- och öronsjukdomar:
tisdagar kl. 1-'/22 e. m. och fredagar kl.

12-1/21 e. m. Dr A. Hreggström o. dr
L. Flodqvist.

Hudsjukdomar:
tisdagar och lördagar kl. 9-10 f. m.

L. Moberg.
Tandsjukdomar:

måndagar, onsdagar och fredagar kl. ;!9-
l10 f. m. Tandläkare J. Wessler. [3322J Sjuksköterskor.

Adresser å sjuksköterskor och ä de institutioner,
Könssjltkd01nar fÖ1' lnän: som anskaffa dem, se Yrkesregistret, Sjuksköterskor.

måndagar, onsdagar .och fredagar kl. 11- i dAedrraessserå sjuksköterskor för vårdande af fattiga
. egna hem, se Namnregistret, Sj~kvärdsföre- .1.

1/212 f. m. samt t'isdagar , torsdagar och ningar.
lördagar kl. 1/27-7 e. m Dr R. Grönquist.

FINSPONGS -METALLVERKS A.-B.!
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7. Sjnk- och hälsovården.
[3323] Röda korsets sJuksköterskehem.
(Kammakaregatan, 66; r. t. 192 och 16205 Kamrerare:

(Kassakontoret); a. t. 8186. (Allm. Tel. Sekreterare
hela dygnet.) R. A.

Direktion: Syssloman: Bergman, P. O. J. N.
Ordförandej Westring, Hj. G., president .. Lasarettspredikant: Lindberg, J.
v. Ordf.: Akerman, J., professor. Husmoder: Pihl, Augusta.
Ledamöter: von Heijne, Märta, fru; Rossan- . o Liikare :

der, Wendela,professorska; Bergenholtz, Qiverkirurg: Åkerman, J. H., prof.
A. H. M., fru; FIölich, E., generalska; Ofverläkare: Holmgren, l. F:son, prof.
Cederlund, Elsa, fru; Sjöqvist, J. A., pro- Andre öfverkirurg: Ekehorn, J. G., prof.
fessor; Cederström. C., hofmarskalk, fri- Andre öfverläkare: Jacobreus, H. C., prof.
herre. Öfverläkare å gynekol. afd.: Forssner, Hj.,

Suppleanter: Nyström, Gunnar, med. dr, prof.
docent; Lindberg, H. F., konteramiral; D:o å oftalmologiska afd.: Dalen, Albin J.~
von Sydow, A., fru. prof.

Föreståndarinna: Brunskog, Alma, fröken. D:o å nervafd.r Lennmalm, K. G. Frithior,
Hemmets läkare: Hwass, Th. prof.
Sekreterare och kassaförvaltare: Ekman, A., D:o å polikliniken för öron-, näs- och hals-

krigsråd. . sjukdomar: Holrnzreu, G. F:son, prof.
A. Om prit'at s}ukvård. Föreståndare för Röntgeninstitutet: Fors-

såvä~j~k;~~~~f:' s~:;' ~;~~s'~~~~U;::hilf~~v::te::: ~el.l, G., prof.
mälan hos föreståndarinnan, .Kammakareg. 66, 3 tro KhlllSk. labora~~: vakant.
antingen pr telefon (r. t. 192, a. t. SI 86) eller under Underkirurg : Biörklund, Ester.
mottagningstiden kl. 1-3 e. m. Underläkare' Lyttkens H

Sköterska kan äfven erhållas för kortare besök F" tO d' . fö k' ' l' T Il Ab h ~enligt taxa. are s an ..are: or H. po. roe, ra . anr,
.8: Sjuksköte1'skeeleve1's anta.lJande. d.?c.; f?r med ... p~l. Lundberg, . .lV!at~l1da;

Angående elevers antagande och deras utbrl- for nervpol. .SodeIl:~.nd, C. V., for ogen-
dande till sjuksköterskor kunna upplysningar erhäl· pol. Setterquist, J.; for gynekol. pol. Holm-
r:..~a~i~~~ia~ll~~~dh~:r:~~l~åJ~~~~:~n h~~r~l~ berg, E. G.; för öron-, näs- och halspol.
kOrsets sjuksköterskehem, Kammakareg. 66, 3 tro Stangenberg, E., doc .

.Å Serafimerlasarettet mottagas till sjukf7ård, meå'
112Iv; de undantag och på de villkor nedanstående all-.

männa regler bestämma:
1:0. Fattiga sjuka från Stockholms stad, försed\I,,"

med prästbetyg samt intyg om sjukdom och fatti~,r'
dom af vederbörande läkare och roteman, hvilka sjuka;
i enlighet med gällande aftal med Stockholms stod
intagas i allmänt sjukrum.

2:0. Sjuka från Stockholms län, hvilka förete
antingen Kungl. 1\'Iaj:ts Befallningshafvandes remiss.
eller ansvarsförbindelse från vederbörande myndig-
het (= fattigvårdsstyrelse), emottagas i aUmänt sjuk.
rum enligt det med kornmitterade for fOrva.ltniugen
af länets sjukvårdsmedel uppgjorda kontrakt.

3:0. Personer, hVllka genom olyckshändelse bfif-.
vit så betydligt skadade, att skyndsam hjälp erfor ..
dras, mottagas genast i allmänt sjukrum, utan afse-
ende på hvilken stad eUer kommun de tillhöra, och,
ehvad de kunna eller icke kunna förete fattigbevis
eller erlägga betalning. Dock böra de af dem, BO""
därtill äga tillgång, sedermera erlägga den stadgade-
afgUten, om utfordrande hvaraf, i händelse godvillig:
betalning ej sker, anmälan göres hos vederbörande-

S· kh myndighet.J U US. 4:0. Sådana sjuka, hvilka till foljd af gjorda el·

[3330J Serafimerlasarettet i Stockholm. ler blifvande donationer till lasarettet kunna vara
eller blifva till mottagning särskildt berättigade.

(Handtverkareg. 2 A.) 5:0. äfriga sjuka betala, om de äro från inrikel'
Direktion: ort, !'ör vård i: a) enskildt rum tolv (12) kronor-

O dfö d R t dt J O om dagen; b) hal/enskildt rum (= rum för 2-5>r oran e: ams e , . . patienter) sex (6) kronor om dagen; c) allmänt rum,
v. Ordförande: Berg, J. V. tre (3) kronor om dagen. Sjuka från utrikes 011;'
Ledamöter: Sundberg, G. E.; Janse A. F. D.; betala respektive fjorton, åtta och fem kronor om

Ak J H H l F I l dagen. Afgiften er-lägges förskottsvis för månad; aferman.. . ... ; O mgren, :S aon , as- det erlagda förskottet återställes, hvad som belöper
rettets dIrektor. I sig på den tid lasarettet ej beg-agnats." Den sjuke

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~:å~a~:n;s~d~34~~:

[3323-3330]
Tjänstemän:

Wessman, K. A.
o. ombudsman: Lindström, K.

[3324] Betaniastiftelsen.
Förening för sjukvård, Birgerjarlsg.

a. t. 22503, r. t. Vasa 777.
Styrelse:

Disp. Kihlstrand, L.; Wold, G., telegrafkon-
trollör; Hurtig, John, pastor; Arwidson,
Th., pastor; Eng-ström, A., pastor.

Föreståndarinna: Erikson, Louise.
Föreningen tillhandahåller sjuksköterskor

för vård af sjuka i privata hem och sjuk-
vårdsinrättningar såväl i Stockholm som
landsorten.

[3325J S:t Elisabets sjukvårdssystrar.
(Norra Smedjeg. 21, 2 tr.)

Föreståndarinna: Fiillegrabe, Angelica.
Mottaga sjukbud alla tider på dygnet.



13330-3334] C. Öfriga allmänna inrättningar.
skall därjämte vid inträdet afIämna prästbetyg och Polikliniken Iör öron-, näs- och halssjukdomar:
vederhäftig persons ansvarsförbirrdelae 16r den vidare hvardagar Id. 9-10 f. m.
Kostnad, hvartill ett längre vistande pil. lasarettet Polikliniken 16r kvinnosjukdoonar: hvardagar 11-
foranIeder. Ansvarsförbtndelaen skall .vara uttärdad 12 f. m.
af vederbörande svensk fattigvårdsstyrelse eller myn- Polikliniken16r ögonsjukdomar: hvardagarll-12f.m. '
-dighet, eller ock af enskild, .person, i detta senare Polikliniken ror nervsjukdomar: hvardagar 11.29.-
-rall rorsedd med vederbörligt intyg om dennes veder- 1/210 f. m.
:häftighet ror hvad han sig åtagit, Den sjuke bör Den, som genom olyckshändelse blifvitså be-
-dessutom medharva sil.mycket penningar, som anses €Wdligtskadad, att omedelbar hjälp är af nöden, mot-
kunna erfordras 'ror betalning af hemresan. Sädana tages alla tider på dygnet;
-medel varda, till förekommande af förskingring, uppå Besökstid: Sjuka pä allmänt rum få emottaga be-
-anmälan och emot kvitto till rorvar under tiden sök sön- och helgdagar kl. 1,30-3,30 e. m., hvar-
-mottagna af sysslomannen vid lasarettet. «agar 1-3xe. m.

Dessutom gälla ifråga om sjukas mottagaruJ.e
..i Serafimerlasarettet .följande allmänna regler: [3334]

1:0. Obotligt sjuk blifver ej ä lasarettet motta-
,gen. Patient, som under behandlingen därstädes be-
finnes vara _sådan, utskrttves därifrån och anmäles,
i händelse af fattigdom, hos Ofverståthällareämbetet
för att genom dess försorg afföras till annan sjuk-
••årdsanstalt eller fattigf"orsörjnings'inrlittning i den
!forsamling eller ort, där den sjuke senast bott. Till-
hör patienten Stockholms län, öfverlämnas han till
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i länet.
, 2:0. Patient, insjuknad i gängbar farsot af smitto-
sam art eller behäftad med sjukdom af sådan be-
skaffenhet, att fara för smittas spridande inom Iasa-
rettet kan uppkomma genom den sjukes intagande
därstädes, kan icke Il.lasarettet vinna inträde. ..

3:0. Person; som lider af större bensår, s. k. röt-
.:Sår, eller annan stinkande och svårartad sjuk..
-dom, får ej å lasarettet mottagas, sä vida icke fråga
'är att genom operation eller på annat sätt det onda
\blom kort tid afbjälpa. •

4:0: Vid bristande utrymme till Iöljd af ökadt
..ntal sjuk •• lämnas företräde ät febersjuk patient
-:frami6r den, som lider af en mera långvarig åkomma,
-såaom lamhet, vattusot och dylikt.

5:0. Under i öfrigt lika omständigheter äger den
fattige f"öreträde till intagning framför den betalande.

6:0. Lasarettets öfverläkare äge i dessa afseenden
pröfvanderätt och deras beslut gånge genast i verk-
ställighet; öfver vägrad intagning å lasarettet vare
den därmed missnöjde dock obetaget att sig hos di-
rektionen öfver öfverläkares åtgärd besvära. Blifver
sjuk frän hufvudstaden eller landsorten obehörigen
till lasarettet remitterad, må väl den sjuke, under
tvingande omständigheter och dä utrymmet sådant
:im.edgifver, därstädes mottagas; men bör, efter an-
mälan hos Öfverstäthållareämbetet eller .Ii. M:ts be-
'lallningshafvande i det respektive, länet och, om sil.
-erfordras, genom dess försorg, till vederbörande sjuk-
inrättning eller fattigvärdsanst alt skyndsamt afföras.

Då Iasarettet är 16rdeladt i olika afdelningar rör
-cltkartade sjukdomar, kan en tillf':illig minskning i
sjukantalet på en afdelning icke medföra ett ökadt
utrymme 16r intagande af sjuke utöfver det bestämda
antalet på en annan. Samma förhållande gäller ock
i afseende på sjukrummens fördelmng emellan d.
_<olika könen. "

Pä kirurgiska afdelningen böra alltid någrasän-
,gar hällas lediga' 16r möjligen inträffande olycks-
händelser. .

Sjuk, som vill söka inträde Il.lasarettet, bör, Bä
vidt sig göra låter, personligen inställa sig, försedd
med ofvan föreskrifne, betyg, hvarförutan patienten
icke mott ages.

Sabbatsbergs sjukhus .
Styrelse:

Ordförande: Kinander. E.
Ledamöter: Lundbergh, G. H., r. ordf.;

Wetterdal, R,'direktör; Thoren, Th.j Af-
zelius, A.

Öfverläkare: Wetterdal, H., o. Hedenius, P.
A. I., å medicinska afd.; Nyström, G.
o. Rissler, J., å kirurgiska afd.; Ahlström,
E., il gynekologiska afd., Forsmark, Ernst,
å ögonafd.; Holmgren, Gunnar, å öronafd.

Underläkare, å med. afd.; Sandren. S.; Sahl-
gren, E.j Antoni, N.j ThorelI, E.j å ki-
rurgiska afd.: Freidenfelt, A.; Vidfelt,
G.; Ruben, M.j Wikström, S.j å gynekolo-
giska afd.:' Watterdal, P.; å ögonafd.: Ze-
thelius, M.; å öronafd.: Syk, S.; å patolo-
giska afdeln.: Bergstrand. H.·

Sekreterare: Romare, A.
Syssloman: Johansson, G. .
Predikant: Wolfbrandt, E. G.
Husmoder:Svinhufvud, Barbro, fröken; träf·

fas säkrast 9-1/210 f. m., 1/23-4 e. m.
Bokhållare: Ramgren, E. G.
Kontorsbiträde. Zettergren, E.
Kontorstid: 9-3.
Mottagningstid: för invärtes sjuka kl. 11-

. 12 f. m.:
för utvärtes sjuka kl. 10-11 r. m.,
för kvinnosjukd, kl. 1,30-2 e~m.
för ögonsjukd. kl. 9,30-10 f. m.;
för öron-, nås- o. halssjnkd. kl. 10,30

-11 f. m.
För vinnande af intr~de på friplats fordras:

a) Iäkarebetyg; , .
b) betyg från roteman om medellöshet;'
o) prästbetyg eller annan handling) som utvisar.

hvar den sjuke äger hemortsrätt.
För betatande sjuka:

a) läkarebetyg;
b) en månads afgift i förskott ;
e) borgen af godkänd personfös afgiftens betalande

under -den tid, patienten kan komma att kvar- .
ligga ä sjukhuset .

.Afgiften 16r betalande sjuka är pr dag:
1:0.klass 18 kr. i hel-enskildt rum för landsortsbo.
2:0.klass 12:- i hel-enskildt rum för Stockholmsbo.
s.e klass, 9 kr. i half-enskildt rum för landsortsbo.
4:e klass 6 kr. i half-enskildt rum för Stockholmsbo.
ä:e klass 7 kr. i allmän sal för landsortsbo.
6:e klass 3 kr. i allmän sal ror Stockholmsbo.

Olycksfall mottag as alla tider pä dygnet; dock böra
ofvan föreskrifna vil1kor i afseend_e_ä_b_e~g_e_ll_e_r_b_e-
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[3332 J Serafimerlasarettets polikliniker
hållas öppna för medellösa hjälpsökande

tills vidare å följande tider: .
Medicinska polikliniken (invärtes och hudsjukdomar):

alla dagar 8-9 f. m.
]Kirurgiska polikliniken (utvärtes sjukdomar): hvar-

dagar 12-1 e. m., sön- och helgdagar 10--11 f. m.



7.
. \

Sjuk- och
. talning af' den sjukes anhöriga eller målsman oror-
dröiligen fullgöras.

Å. allmänt rum intagna sjuke fä mottaga besök
-sön- o. helgdagar 1-3 e. m., hvardagar 2-3 e. m
P'atienter, intagna i isolerings- och tuberkulospavil.
jongerna, äga dock ej utan särskildt tillstånd att
emottaga besök å andra tider än söndagar 1-3 e. m.
och onsd. 2-3 e m.

Infartsvägen är från Dalagatan ; öppnas af portvakt
-alla tider.

Sjukhuset S:t Göran.
(Stadshagen.)

Styrelse:
Ordförande: Enell, 'H. G. O.

Ledamöter: ,Hafström, A., vice ordf.; Ny-
cander, O.; Berglund, J. E.; Marcus, Karl,

.. Sjukhusets direktör.
Ofverläkare: Marcus, Karl; Almkvist, J., å

afd. för köns- och hudsjukdomar; Lind-
hagen, Em., a afdeln. för lungtuberkulos;
Waldenström, Henning, å afdeln. för
kirurg. tuberkulos.

Underläkare: Rossander, .Gunhild; .Björk-
qvist- Wolontis, Sigrid ; Odelberg, Axel;
Janzon. Ivar .

Läkare VId poliklinikerna: Birger, S.; Strand-
berg, L; Rhodin, N.; Romanus, G.

Läkare' vid afdelningen för radioterapi:
Schaumann, Jörgen.

Sekreterare: Gyllensvärd, G. V.
Syssloman: Hellsten, F. W.
Predikant: Rosenius, J.
Bokhållare: Thorell, Axel.
Maskinist: Karlsson, G. O.
Biträdande maskinist: Appelgren, C. A.
Vaktmästare: Wallin, Erik; J ohansson, An·

ton.
Husmoder: Jonson, Gunhild.

A. F,ör personer, som lida af könssjuk-
dom, hudsjukdom eller sjukdom i urin-
vägarne:
,Mli>ttagningstid (tillsvidare): Hvardagar : kl.

12~1. För könssjukdom dessutom: Måndagar, ons-
dagar och fredagar kl. 6,30-1 e. m. Obs.! Under
dessa mottagningstider meddelas äfven kostnads-
fritt råd och behandling åt medellösa sjuke, hvilka
ej behöfva intagas å sjukhuset.

Besökstid: Å allmänt tum vårdade män få
mottaga besök Lördagar kl. 10-11 f. m. och kvinnor
Onsdagar kl. lo-ll f. m. Dessutom ror hudpati-

enter söndagar kl. 2-3 e. ID. Patienter i halfen-
skildt rum få mottaga besök Onsdag, Lördag och
Söndag kl. 1-2 middagen.
För vinnande af inträde å fr i p l a t s fordras:

c) läkarebetyg, om den sjuke sig icke personligen
inställer;

b) betyg från roteman om medellöshet;
C!)prästbetyg eller annan handling, som utvisar, hvar

den sjuke är kyrkoskrifven.
Obs. Könssjuke behöfvs icke betyget h.
För betalande sjuke fordras:

al läkarebetyg, om den sjuke sig icke personligen
inställer;

b) en månads. afgift i förskott;
e) borgen af godkänd person för afgiftens betalande

'under den tid, patienten kan komma att kvarligga
ä sjukhuset.

[3336]

NAVIGATORLOGGEN

hälsovården. [323'-33'38]
Afgiften for betalande sjuka är:
Om den sjuke äger hemortsrätt i Stockholm:

1) i hel-enskildt rum •.•.•.•.•..•.•. 12:- kr. pr dag
2) i'half-enskildt » ••.••...•...•.• 6:- » » »
3) i allmänt » ..•.•..••...... 3: - » » »

Om den sjuke i ck e äger hemortsrätt i Stockholm:
l) i hel-enskildt rum ......•......•. 18:- kr.'pr dag
2) i half-enskildt» ...•....•...... 9:- » » »
3)' i allmänt » ............•.. 7:- » » »

B. För personer. so~lida af tube~ku~?s.
Obs.t v llteslutande sadana, som tillhöra

Stockholms kommun.
Mottagning å med. tnberkulosafdelningen: hvar-

dagar kL 1/211~1l f. m.
Besökstid: Söndagar 12,30-2 midd., Tisdagar

och Torsdagar kl. 10-1/212 f. m.; å öfriga tider
blott med läkarens särskilda tillstånd.

För vinnande afinträde å tuberkulosafdelningarne •
gälla samma villkor, som ofvan äro stadgade I6r
patienter, Bom ej lida af könssjukdom.

Afdelningen för behandling af kirurgisk tuberku-
los (höftsjuka, puckel, körtlar o. s. v.) mottager sjuka
till 16 år (undantagsvis äldre) hvarje söckendag kl.
1/212. Undersökning af ben- och ledsjukdomar hvarje
onsdag kl. 3-1/24. Afdelningen har egen Röntgen-
apparat. '

Besökstider: söndag och torsdag kl. 10-11212
f. Dl.

A f g i f t e n för betalande är l kr. pr dag
Obs.! Rådligast är att först efterhöra ,huruvida

någon plats är ledig, innan den sjuke föres till sjnk-
huset.

L3338] Maria sjukhus.
(Volmaryxkullsg. 25.)

Styrelse:
Ordförande: Riben, K. A.
Ledamöter: Widtskiöld, J., vice ordf.; Blom-

dahl, P. A.;Key, E. S. H., Wellin, Bertha.
Ofverläkare å kirurgiska afdelningen: Key,

E. S. H.
Öfverläkare å medicinska afdeln.: Josefs-
.. son, A. . .
Ofverläkare a röntgenafdelningen: Åkerlund,

A. O.
Underläkare: Kallin, H.; Naucler, R.; Hell-

sten, M.; Gejrot, W.; Karlström. G.
Obducent: Petterson, A.
Sekreterare: Telander, A.
Syssloman: Olsson, Ernst.
Predikant: Ankar, Gustaf.
Bokhållare: Johansson, K. E.
Kontorsskrlfv.: Zettergren, E.
Mottagningstid å .medieinska afdelningeu

9-10 f. m., å kirurgiska 12-1 e. m.
För vinnande af inträde ä friplats fordras;

a) läkarebetyg;
b) betyg från roteman om medellöshet;
a) prästbetyg eller annan handling som utvisar, hvar

den sjuke äger hemortsrätt.
För hetaiande sjuka fordras:

a) läkarebetyg ;
b) ansvarsförbindelse af vederhäftig person eller annan

säkerhet för all sjukvårdskostnad äfvensom förbe-
grafningskostnad i fall densamma skulle komma
att af sjukhuset bestridas.

Begär offert och illustrerad Katalog'
INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR • STHLM



[3238-~344] C. Öfriga allmänna inrättningar.
Afgiften r6r betalande sjuka är: särskilda omständigheter därtill föranleda, Besö-

a) om den sjuke tillhör Stockholm. kommun: kande är förbjudet att utan läkarens medgifvandemed-
1) i enskildt mm ••••••••••.••••..• 12: - kr. per dag r6ra i6rtäring till patienterna.
2) i halfenskildt mm .••••.••••••••• 6: - » » » 3) För anhöriga finnes tillf"ålle att efter erhållet
3) i allmänt mm med extra kost 5: - » » » tillstånd i besöksrummen kl. 1/21 e. m. under högst 11.
4) i allmänt mm .•.•••.•.••••...•• 3: -» » » timme samtala med de patienter, hvilkas tillstånd
b) om den sjuke icke tillhör Stockholms kommun: det medgffver,
I)' enskildt mm .•, •••.••••••••••• 18: _ kr. per dag 4) Besökande vare skyldig'ställa sig till efterrät-
2) i halfenskildt mm ...•.•.••... ,,, 9: _» » » telse sjukhusets ordningsregler äfvensom att under-3l i allmänt mm med extra kost : 9: _» » » kasta sig' de särskilda försiktighetsmått, som töre
4 . Ilmä t .krifvas till i6rhindrande af smittas spridning från

l a n rum •...........•...• u 7: -» » }) sjukhuset. Den, som häremot bryter, kan rörvägras
Olycksfall emottagas alla tider på dygnet; dock vidare tillträde till sjukhuset.

böra ofvan i6reskrifna villkor i afseende å betyg eller 6) Upplysningar om patienternas tillstånd medde-
betalning af den sjukes anhöriga eller målsman oför- las till anhöriga hvarje dag !d. 1/21 af sjukhusets lä-
drö"iligallmenfnlla··ntg~ams.vårdade sluka få mottaga besök kare å mottagningssalen.

Å OJ 6) Anhöriga t~ll sjuka, som jämte dessa. äro in-
alla dagar mellan kl. 1-2 e. m. - tagna på de enskilda mlnmen, vare skyldiga 'att i

aUt i6Jja sjukhusets ordningsregler., '
Patienter intagas alla tider på dygnet.
Endast läkarebetyg fordras för intagande å sjuk .

huset, men skola sedermera skyndSaplID.ast inlämnas
öfriga handlingar enligt nedanstående regler. .

Patienter, som insjuknat i 8todrholm i smitto-
sam sjukdom» vårdas fritt å allmän sal. Vid intag-
ning skall atlämnas läkare- och prästbetyg.

Afgiften r6r betalande sjuka är:
. iår personer tillhörande Stockholm:

1:0) i hel-enskildt rum ••••••........• ,:- kr. pr dag.
2:0) i half-enskildt rum ••.••.....•• 6:- » » »

iör personer, som icke tillhöra stockholm:
1:0) i hel-enskildt rum .••••••...•. 18:- kr. pr dag.
2:0) i half-enskildt rum .•...••.•..• 9:- » » »
3:0) i allmänt rum ••...••..•..•..•.. 7:- » » »

För åtr6Jjande vårdarinna eller särskild sköterska
tiU betalande. patient å hel- och half-ensk. rum lika
med p atient pr dag. '

För betalande sjuka fordras:
a) läkarebetyg,
b) prästbetyg eller annan handling, som utvisar, hvar

den sjuke äger hemortsrätt,
c) en månads afgift i f\lrskott, hvilken afgift månat-

ligen i6rnya$,
d) borgen af godkänd person r6r afgiftens betalande

under den tid patienten värdas å sjukhuset, samt
för begrafningskostnader, om patienten å sjuk-
huset aflider.

Epidemivagnen rekvireras genom närmaste polis .•
vaktkontor med uppvisande af läkarebetyg.

Telefonsvar rörande patienterna lämnas tnda~t d
rikstelejon och endast kl. 9~IO f. m. och &-,--7e. m.
Äfven till läkare, husmoder och sköterskor finnes
rikstelefon.

• [3340] Garnisonssjukhuset i Stockholm.
(Handtverkareg.· 25.).

Resökstid 2-3
Chefläkare: A1eman, O., kir. afd.
Öfverläkare : Lindstedt, E. F., med. afd.
Föreståndare för polikliniken för öron-, nås-

och halssjukdomar: Rudberg, D.
Föreståndare för polikliniken för hud- och

könssjukdomar: Bengtsson, J. H. B. ,
Föreståndare för polikliniken för ögonsjuk-

domar: Ploman, K. G.
Föreståndare för tand polikliniken : Berg-

man, p, H.
Föreståndare för Röntgenafdeln.: Hansson,N.
Underläkare: å kirurg. afd.: Silfverskiöld,

'N. O.; Cronström, C.; å medic. afd.: Carl-
son, N.; Sten ström, N.j å vener. afd.: Ce-
derquist, O. G.B.

Intendent: Thyberg, K. P.
Apotekare: Bergendorff, Fr.
Sjukhuspredikant: Elmqvtst, H.
Husmoder, Peterson, H.
Sjukhusväbel: Erikson, E.

[3342] Epidemisjukhuset.
(Nära Roslagstull. uppfartsväg från

Ingemarsgstan. )
Styrelse: Hälsovårdsnämnden.

Öfverläkare: Hellström, Thure.
Underläkare: Lundberg, E.; Kåge, G.
Syssloman :,Åhlin, Arvid Hj.
Bokhållare : Marchander, Tore.
Predifant: Hansson, O.
Husmoder: Hamilton, Aloysia.
Köksförestånderska: Almgren, Konstanee,
Tvättförestånderska : Jonsson, Amelie.

.Besökstidrjkl. 1/2 1 e. m. Kontorstid 9-2.
Ordningsregler löt' besQkande:

1) På det att smitta icke må spridas i staden ge-
nom dem, som besöka sjukhuset, måste besök där-
städes så mycket som möjligt undvikas.

2) I sjuksalarne få besök icke ske utan tillstånd
af sjukhusets läkare. Tillstånd lämnas endast, när.

•
[3344J Diakonissanstaltens sjukhus.

(Erstagatan 2.)
~tYrelse:· Se Diakonissanstalten [2255].
Öfverläkare: Toll, -H.
Underläkare: Wahlby, H.
Sy'ssloman: Andren, Sigfrid.

Å detta sjukhus intagas å såväl friplats som å
betalande plats, i enskildt· elle" allmänt mm, pa-
tienter, som ej äro behäftade med obotlig sjukdom
eller sådan sjukdom, att fara f'or smittas spridande
inom sjukhuset kan uppkomma genom de sjukas In-
tagande därstädes. SJukvårdsackord utgår:

. Pliset å allmänt mm pr dag 6: - kr.
» å tredeladt » » » 8: - »
» å halfensk. » » » 11: - »
» å enskildt » » » 16:,- »

Afgiften är lika r6r Stockholmsbor och landsorts-
bor. .

Po lik Ii n i k för kirurgiska sjukdomar håUes
öppen för obemedlade sjuka helgfria tisdagar, tors-
dagar och lördagar kl. 10~11. För j"i vård fordras
medelst rotemansbetyg eller på annat sätt styrkt fat·

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.
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[3350J Kronprinsessan Lovisas vård-
anstalt för sjuka barn.

(Polhemsgatan 30.)
Direktiqn: Falkenberg, L., frih:a, f. Ekman,

ordf.; Höglund, S., f. Reuterskiöld; Lo-
ven, H., f. von Julin; Sörensen, L., f. af
Uggla~; Berg, M. L., f. San~esson; Ros·
sander, W., f. Porsgren. Klingspor, M.,
f. Weber; Santesson, A., f. Fränckel; von
~osen, M., f. 'I'amm: Drakenberg, E., f.
Orwall; Hult. M., f. Wallden ; Frölich, E.,
f. d'Albedyhll; Blomstedt, E., f. Adel-
swärd.

Ombudsman: Ramstedt, J. O.
Läkareiedam.: Forssner, Hj.
Kassaförvaltare: Philipson, W.
Direktör : Lichtenstein, A., t. f. professor.
Ofverläkare: Lichtenstein, A. (medio, afdeln.);

Floderus, B. (kirurg. afdeln.),
Föreståndare för med. polikliniken: Bill-

qvist, O.
Media. af deln.: Underläkare: Johannsen, Nie.
Kirurg. afd.: Underkirurg: Edberg, E. Th.
Amanuens: Lind, A.
Föreständarinna s Almgren. Elisabet; a. t.

274 kl. 10-12 f. m.
Kommissarie: Edhman, C. W.

Mottagningstid för inträdessökande: å medicinska
afdelningen hvard. 12-1 e. ID., å kirurgiska afdel-
ningen hvard. 10-11 f. m.

X. polikliniken lämnas råd kostnadsfritt for barn
till föräldrar som styrka sig vara medellösa och
för mindre bemedlade mot en af direktionen fast-
ställd afgift, för invärtes sjuka månd., onsd. och
fred. 12-1 e. ID. och 161' utvärtes sjuka tisd., torsd.
och lärd. 10-11 f. m.
För vinnande af inträde fordras å kostnadsfri plat6:

läkarebetyg, rotemansbetyg (betyg om medelfös-
het), prästbetyg eller annan handling, som utvisa.r
hvar barnets föräldrar iiga hemortsrätt;

lör betalande sjuka i allmänt rum:
läkarebetyg, prästbetyg, en afgift af 2 kr. per dag
tör barn frän Stockholrns kommun, för andra [) kr.,
som erlägges f6r 30 dagar i förskott, ansvarsförbin-
delse af godkänd person for all y,tterligare sjuk-
vårdskostnad, äfvcnsom för begrafningskostnad,
ifall ~ådan skulle komma att af vårnan"talt-p.D be-

7. Sjuk- och hälsovården. (3344-3350]
tigdom. Öfriga hjälpsökande mottagas i den män IJnderläkare: Barre, C., med. lic ..
läkarne pröfva detta lämpligt, och betalas i sådant Ofversköterskor: Fischer, I.; Skann, E. .
1'al1till sparbössan for fattiga sjuka minst 2 kr. för Till va° rd emottagas sjuka barn af minst
hvarje besök. 1/2 års ålder.

För vinnande af inträde fordras
å friplats:
läkarebetyg,
betyg om medellöshet,
prästbetyg eller annan handling, som utvisar
hvar den sjuke äger hemortsrätt;
for betalande sjnke:

<J) läkarebetyg,
b) en sjukvärdsafgift af 2 kr. pr dag for barn frän

Stockholms kommuner, -rör andra 5 kr. som mä-
nadsvis erlägges i förskott;

c) borgen af godkänd person lor afgiftens betalande
under den tid, patienten kan komma att kvar-
ligga å barnsjukhuset.

[3346] Provisoriska sjukhuset,
(Åsögatan 97.) <J)

Mottagningstid för inträdessökande 10- :1
11 f. m. Besökstid 2-3 hvardagar, sön- o.
helgdagar i-3--e. m.

Styrelse:
Ordförande: Lundvall, S.
Ledamöter: Tillgren, J.; Piehl, C. G. F.

Larsson, G.; Hallgren. G.
Öfverläkare: 'I'illgren, J.
Underläkare: Allander, Bernhard.
Syssloman: Svenson, Sven.
Sekreterare : Walin, C.
Predikant:. Ahlfeldt, R.

För vinnande af friplats fordras:
a) läkarintyg om sjukdomens beskaffen-

het·
b) intyg från roteman om den sjukes

(resp. h!l.ns målsmans) medellöshet;
c) prästbetyg eller annan handling, som

utvisar hvar den sjuke äger hemortsrätt.
För betalande sjuka, som söka inträde

fordras:
a) läkarintyg;
b) en månads afgift i f6rskott;
c) borgen af godkänd person för sjukhus-

kostnadernas betalande utöfver nämnda tid
(blanketter för ifyllning erhållas hos vakt-
mästaren).

Afgiften per dag är:
för person tillhörande Stockholm å all-

mänt rum 3 kr., å allmänt rum med extra
kost 5 kr.;

för person icke tillhörande Stockholm å
allmänt rum 7 kr., å allmänt rum med extra
kost 9 kr.

[3348J Barnsjukhuset Samariten.
I (Ringvägen 21.)

Inträdessökande: kl. 10-11 f. m.
Telefontid: förfrågningar om patienter en-

das kl. 11-12 f. m.
Besökstid: söndagar kl. 10-11 f.m. onsdag

o. fredag kl. 2-3 e. m. .
Husmoderns telefontid endast kl. 10-11

f. m. allm. 34 52.
Styrelse:

Linroth, K., ordförande; Ericsson, V., v.
ordförande; Schillberg. A. J.; Nordgren,
R. E., öfverläkare; Bille, Edv., kassaför-
valtare; Norström, Cl.; Sunnerdahl,Magna;

• Alinen, Gunhild; Stuart, A., sekreterare.
Öfverläkare : Nordvre», R.. m-rl lir.



) \

[3250-3359] C. Öfriga allmänna inrättningar.
stridas. För åtfdljande vårdarinna tdll vbetalande A.; Pettersson, A. L.; samt förste stads-
patient i allmänt rum är afgiften 2 kr. om patienten läkaren i Stockholm och förste provinsial-
tillhör Stockholms kommun och 3 kr. för andra.

I halfenskilda rum, är afgiften för patient 8 kr. läkaren i Stockholms distrikt.
50 öre •• 10 kr. och för åtföljande vårdarinna 8 kr. Öfverläkare: Schlasberg, H., l •.
50. öre. O d l H'l enskilda rum finnas pl!atser 16r10-18 kr., därvid n er äkare: irvonen, S.
afgiften för åtfdljande vårdarinna är 8 kr. 50 öre. Syssloman och sekreterare: Hiibner, L. O. J•.

Kontorstid 10 f. m.-l,3o e. m. Rikstel. 8032, a. t. Predikant: Hannerz, N.
274.

Besökstid: onsdagar och fredagar 2-3 e. m., sön-
och helgd. 10-lI f. m. J

Telefonmeddelande om patienter läIllJ!as 10-11 [33i4
f. m. å a. t. 141 vid medic. afdeln. och a. t. 118 vid
kirurg. afdeln.

Vanföreanstalten.
Greftureg. 59 & 61.

Direktion: Fören:s för bist. åt lytta och
vanföra styrelse [3681].

[3351J Barnsjukhuset Simon och Poliklinik:
Matilda Sachs minne.

(Årstaiunden.) tisd., torsd. o. lörd. 10-11 f. m.
Styrelse: 'Klinik (sjnkvårdsafde lning) :

Ordf.: Medin, O. Öfverläkare: Haglund, P., professor.
Ledam.: Möller, C. O., vice ordf.; Almström, •Mindre bemedlade ~unna .e:hålla band~ger

O. H.; Ernberg, H. ~ Kinnander, U. F.; pa be~ostnad af Hariet Philipsons f. Franc-
_ Sachs, J. E.; Thiel, A. S. ~ kel stiftelse, se [4686J.
Öfverläkare: Ernberg, H. Yrkesskola ock eleolum»:
Underläkare: Hamilton, Bengt. F" C' d' L dt Th . f "k
Sekreterare och syssloman: Johansson, Karl,.. ores an ~.rmna: ennrar " ., ro en.
Husmoder: Brandt, L. Kontoreti oppet kl. 9 f. m.-4 e. m.
Mottagningstid:hvardagar kl. 10-11 f. m. [3356J' Allmänna barnbördshuset.

~?r vinnande af inträde å friplats fordras: (Sofiavägen )
a) lakarebetyg ; . •
b) betyg från roteman om medellöshet; Direktion:
e) prästbetyg. eller.. annan hand~ing, som utvisar, Ordförande' Thomasson Åke

byar den sjuke ager hemortsratt, ....' , ..•
För betalande sjuka fordras: Ofnga ledamoter: Herrström, O.; Vougt,

a) läkarebetyg; C. F.; Grill A. B.' Forssner J. Hj.· Ahl-
b) prästbetyg; •. E O' M' , ,
e) en månads sjukvårdsafgift i I6rskott samt ansvars. .strom, . .. .

förbrndelse af vederhäftig person f'6r all ytterli· Direktor: Furssner, J. HJ.
gare sjukvårdskostnad, äfvensom för begrafnings- Syssloman: Holmgren, K. G.
k?stnad, Ifall ?ensamma skulle komma att af "ek re ter re' Cyg eeus A W
sjuahuset bestr-idas.' OJ '. a - n~,. •
Afgiften för betalande sjuka är: Predikant: Folkard-Holmgren, J .

••lom den sjuke t-i l l h ö r Sto ckho~ms kommun: Underläkare: Henriksson, Viktor.
1) l enskildt rum ..........• 12. 00 kr. pr dag , • R' ht S"l

iormodereUerätf'olj.sköterska 3: 00 J) J) J) amanuens: lC er, .0 ve.
2) i allmänt rum .•..... ; :.. 3: 00 J) J) J) Husmoder: Edman, Signe,

ror moder eller åtf"61j.sköterska l: 50 J) J) J)
bl <lm den sjuke icke tillhör Sthlms kommun

1) i enskildt rum 18:00 kr. pr dag
för modet; eller ätfölj. sköterska 4: 00 J) J) J)

2) i allmänt rum . . . . . ..... 1: 00 J) J) J)
mr moder eller ätfölj. sköterska 2: 50 J) J) .J)

Å allmänt rum vårdade sjuka fä mottaga besök
onsdagar och söndagar kl. '/.1-1/.2 e. m.

[3357) Asylen för fattiga barnaföderskor
och deras barn.

(Planterhagsvägen o. Prästgårdsg. 31.)
Styrelse:

Samma som för Allm. barnbördshuset.

[3352J Sjukhuset Eira.
(Handtverkareg. 13.<)

Direktion:
Ordförande: Öfverståthallaren eller, i hans

frånvaro, Understäthållaren.
Af Stockholms stadsfullmäktige valde leda-

möter: Edberg,K. Th.; Staf, O. L.; Andel"
son, B. John F.; Lindhagen, Anna; sup-
pleanter: Meyerson, Agda; Gustafson,
Hj.

Af Stockholms läns landsting valde ledamö-
ter: Andersson, Martin; suppleanter: Janse

. [3359J Kungl. Sällskapets Pro Patria
barnbörds-. och barn hus.

Sveavägen 40 (f. d. 22 Stora Badstugatan),
Direktor ochöfverläkare..Lindström, Gösta.
Biträdande läkare: Forssell, Olof Hrson ;

Gårdlund, Waldernar,
Förestånderska: Westerberg, Ellen.

Ordningsstadgar för Kungl. Sällskapet$
Pro Patria barnbö1'dshus i Stockllftm, Svea-
vägen 40 å Norr. . .

I. Kvinnor, som vänta sin nedkomst, mottagas å
barnbördshuset. antingen kostnadsfritt pli. s. k. fri·
plats eller mot af direktionen fastställd afgift.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B .
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(,."''l. Sjuk- och hälsovården .
. II. För 'vimiande af inträde ä barnbördshuset er- Kontorsskrifvare: Zettergren, E.

fordras I'tt,' till öfverläkaren afIämnas : Instruktion. sbarnmorska: Riben, fl. U.1. .då friplats sökes:
a) prästbetyg eller utdrag af prästbok ; Husmoder: Vickström, A. V.
b) intyg Q}ll medellöshet, utfärdadt af öfverstät- Patienter mottagas alla tider på dygnet.

hällareämbetet eller vederbörande prästerskap e!ler För intagning ä friplats fordras:
roteman. a) att den sjuka äger hemortsrätt i Stockholm;

2. då plats' mot betalning sökes: b) prästbetyg;
a)"af vederhäftig person utfärdad ansvarsförbin- c) betyg frän roteman om medellöshet.

delse tör gäldande af sjukvårdskostnaden m. m. en· Afgiften för betalande sjuka är:
ligt fastställdt formulär; a) om den sjuka tillhör Stockholms kommun:

bl f6rskottslikvid för två veckor; l) i enskildt rum ..•.•.•. r 12: - kr. pr dalli
e) prästbetyg. 2) i halfenskildt rum ....••.....••• ~:- » » »
III. För betalande patienter äro betalntngsvifl- 3) i allmänt rum med extra kost... 5: - » » .1>

koren följande: 4) i allmänt rum .•..••..•.....•..•... 3: - » » •
a) för vård i helt enskiIdt rum 15 kronor pr dag; b) om den sjuka icke tillhör Stockholms kommun :
b)>> » i enskildt dubblettrum 12 kronor pr 1) i enskildtrum ..•.••.•...•.•••.•••• 18: - kr. pr d!l€'.
dag; 2) i halfenskildt rum •...••.•...•.•• 9: - J) • »
c) för värd i deladt rum (2-4 patienter) 6 kronor 3) i allmänt. rum med extra kost... 9: - » » J>

pr dag. 4) i allmänt rum ...•.......•••.•...• 7: - J> J) »
IV. Sjukvårdsafgift erlägges genast vid inträdet För öfrigt gälla, s~mma bestämmelser som IDr

å barnbördshuset 'i förskott för två veckor, hvilket Stockholms kommuns öfriga sjukhus.
förskott förnyas före ingången af hvarje ny period Besökstid: å enskildt och halfenskildt rum all",
af två veckor; och utgår afgiftenfrån och med den dagar kl. lO~2, samt 6-8 e. ID.;
dag plats ställts till patients förfogande, och till å allmänt rum 'Illa dagar kl. 1-2 e. m;
dess barnbördshuset lämnats, dock att utskrtfrdngs.
dagen e~ räknas; såvida ej patienten kvarstannar
efter kl. 12 middagen, då äfven denna dag räknas
som hel dag. .

V. Den föreskrifna afgiften utgör ersättning för
bostad, kost och fullständig vård under och efter
förlossningen; dock att patienter, som vårdas å de

I 'enskilda rummen, själfva få bekosta medikamenter.
VI. Plats för anhörig eller enskild sköteraka som

åtföljer _patient ~ e:nskildt rum, kan, såvida omstän-
digheterna det medgifva, erhållas mot en afgift af
7 kronor pr dag.

VII. Patienter i enskilda rum fä mottaga besök
från kl. 11 f. m. till kl. fl e. m.; patienter i allmänna
rum från kl. 11 f. m. till kl. 5 e. m.

VII,I. Drickspenningar eller annan vedergällning
för lämnad vård vid förlossning få ej af förestån.
dartana eller sköterskor affordras de på barnbörds-
huset intagna patienterna.

IX. Klagomål öf'ver föreståndarinna, sköterskor,
kosthåll m. m. anföras hos öfve;rläkaren vid hans
dagliga rond å barnbördshuset.

X. Tobaksrökning inom barnbördshuset är för-
bjuden. . .

Xl. 'Hundar få ej dit medföras.
XII. Direlrtionon förväntar, att å barnbördshuset

intagen patient i allo, iakttager ordning och stillhet
samt med skyldig aktsamhet hundharvor barnbörds.
husets tillhörigheter.

XIII. äfriga upplysningar lämnas af föreständar.
innan,· som träffas i barnbördshuset kl. 11 f. m.-l
e. m., eller för särskilda fall af öfverläkaren d:r
Gösta Lindström, som träffas' i sin bostad, Drott-
ningg. 92, hvard, kl. 2-3 e. m.

[3361] Södra barnbördshuset
(Stockholms stads barnbördshus),

(Vohnaryxkullsgatan 27~) ,
Styrelsens ordförande: Riben, K. A.
Styrelseledamöter: Widtskiöld, J., vice ordf.;

Blomdahl, P. A.j Key, K s, H.; Alin, E.;
Wellin, Berta. .

Öfverläkare: Alin, E.
Biträdande läkare: Bovin, K. E.
UnderläkarerOrell, S. G. H.
Obducent: Petterson, A.
Sysslomun : Olsson, Ernst.
Predikant: Ankar, Gustaf.
Bokh3.1lare: Johansson, K. E.

NAVIGATORLOGGEN

[3363) Söderhy sjukhus.
(Stooidiolms stads tuberkulos.vjukhuB.)

Adr. Uttran.
Styrplse:

Ordförande: Friberg, P. G. .'
Ledamöter: Lindqvist, F., vice ordf.; GuU·

bring, A. G., sjukhusdirektör; Eidem, R.;
. Schönthal, A. R.
Öfverläkare: Gullbring, A. G.
Bitr. öfverläkare: Leffler, J. K. F.
Underläkare: Pettersson, J. F. E.; Grahn,.

K. E.;; Bonnert, A. D. W.; Vernemau, IL
H. E.

Sekreterare: JJygnffius, A. W.
Syssloman: Ostergren, P. A.
Predikant: Uddin, J.
Bokhållare: Mathson, E.
Husmoder: Broman, Ulla.

Vid sjukhuset emottagas endast tuberkulospatten-
ter. För erhållande af inträde som patient fordra ••
att hafva hemortsrätt i Stockholm. Afgiften fö~be-
talande sjuka är per dag: i hel-enskildt rum 12: -,..
i half-enskildt rum 6: -, i allmän sal 1: -r-",

Stockholms hospital för sinnessjuka.
[3365] (Konradsberg.)
Direktionens ordförande: Ofverståthållarenc

eller, i hans frånvaro, underståthållaren.
Vice ordförande: Edgren, I. G.
Direktionsledarnöter : Norströrn, Clres G.j

von Oelreich, C. A. W.; Carlson, F.; 0(-
verläkaren.

Sekreterare: Rydholm, Knut O. K., Val':'
.. ling. 23. '
Ofverläkare: Gadelius, B. E., träffas i tjänste-

ärenden sönd., tisd, och fred. '/d-'/22'
e. m. Vid samma tid må patienter efter
öfverläkarens bepröfvande af anhöriga be-
sökas.

Hospitalsläkare : Wigert, V.

Begär offert och illustrerad 'Katalogh
INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR -STHLM'::'
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Öfriga allmänna inrättningar.
Ofverläkare och direktör: Olander, K. O. N.
Underläkare: Ström an , R.
Syssloman: Svenson, Sven.
~usmo"der: Nilsson, Valborg.
Ofversköterska: Bergvall, ·Anna.
Predikant: Ahlfeldt, R. ,

Patienter få besökas: söndag, tisdag och tors-
söcken- dag 1/22-1/23 e. m.

I3365-3371) C.
Biträd. läkare: Elander, G.
Amanuens: Sahlin, L.
Predikant: Hannerz, N.
Syssloman: Ahlstedt, E.
Bokhållare:. Sjunnesson, N.
Kassörska: Andersson, Karin.
.Skrifbiträde : Zetterlund, Ida.

Hospitalskontoret .hålles öppet
<lagar 10-2.

Sjukvårdsafgiften är i 1:30 klass 6: 50, [3368]
'2:& kl. 2:75, 3:e. kl. 1: 50.

,[3366] Sjukhuset vid Långbro.
(Älfsjö.)
Styrelse:

()rdt: Wawrinsky, R. A.
Ledam.: Mathiassou, N. P.; Andersson, P.;

~odin, O. V. E., vice ordf.: Kinberg, O.
_. V., sjukhusets direktör. [3369)
Ofverläk.: Kinberg,. O. V.
Biträd. öfverläk.: Ahman, G.
Bitr. läkare: Hubert, T.; Eneström, Hj.
Underläk.: S.jös~röm, N. 1\1.H.; Wiesel, F. S,;
Sekret.: Masrellsz, K. V.
.Syssloman: vakant.
Predikant: Lindstam, N.
Bokhåll.: Alström, H., t. f. syssloman.
Kontorsskrifvare: Herrman, N.
.Mottagn:tid: 'för vinnande af upplysningar

.angäende sjukas intagning kl. 12,15-1.
l öfrigt intagas patienter alla tider på

(dygnet.
;Besökstid: sönd., tisd. och torsd, kl. 12,10 [3371]

-1,30 middagen.
.EllJp:tid: å sysslomanskontoret kl. 10 f. m.
-2 e. m.

För intagning å sjukhuset erfordras följande hand-
lingar m. m.:

.4) läkarebetyg, utvisande att den sjuke är i trän-
gande bebof af vård å sinnessjukhus;

',b) remiss, utfärdad af poliskammaren, förste stads-
läkaren eller öfverläk'aren vid sjukhuset;

-c) bil. B. till Kungl. Maj:ts förnyade nådiga stadga
angående' sinnessjuka den 14 juni 1901;

·d) prästbevis enligt Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
stadga angående sinnessjuka den 14 juni 1901;

e)borgensf"6rbjndelse, utfärdad af vederhäftig per-
son, för afgiftens erläggande under den tid, patien-
ten kan komma att vårdus å sjukhuset, eller för
medellösa intyg från roteman om medellöshet.

f) af betalande patienter afgift i förskott,
Af ofvanstående handlingar måste remiss och

Iäkarebetyg afiämnas vid inskrifningen, hvaremot
·.(jfriga handlingar sedermera, dock fortast möjligt,
kunna insändas.

Sjukhem.
Sophiahemmet.

(Valhallavägen.)
Sophiahewlf.cts råd:

Ordförande: H. M. Drottningen.
y. Ordförande: H. K. H. Hertigen af Närse,-
Ofriga ledamöter: Alströtner. Augusta, f .

Ehrenberg. friherrinna; Bille, Edvard"
kapten; von Eckermann, Ebba, f. von
Hallwyl, fru; Forssner, Hjalmar, prof.;
Grönwall, Fr., fil. dr, generalkonsul; Ham-
marsten, Fr., hofpredikant; Hedenius, L,
Iifrnedikus: von Hofsten, Isabella, f. Evers,
statsfru; Holtermann. O., kabinettskam-
marherre ; Langenskiöld, B. K. J., frih.,
Linder, Elin, f. Pfei1f, fru; Lindhagen, T.,
kyrkoherde; Lundberg, Karl L., herr; von
Rosen, Maria, f. 'I'amm, grefvinna; Rosen-
blad, C., öfverkammarherre; Stierncrona,
Thomasine, hoffröken; Sundberg, C., pro-
fessor; Sunnerdahl, Magna, fröken; Tamm,
Theröse, fröken; Wellin, Bertha, frökeri;
Wall, C. J. A., regeringsråd; Akerman, J.,
professor. . '

(Nya Sandbergsg. l.~ Sophia7w'ln1n'ets 8tYl'el.~e:
Styrelse: densamma som för Provisoriska Wall, C. J. A., regeringsråd, ordf.; Langen-

sjukhuset. skiöld, B. le. J., frih., af Kungl. Maj:t

Danviks hospital, se [3513].

,[3367] Katarina sjukhus för sinnessjuka
OCh personer lidande af delirium tremens. '

Sinnessjukhuset, Hornsgatan 82.
För kvinnliga patienter.

Styrelse: densamma, som för Provisoriska
och Katarina sjukhus. .

Öfverlä,kare: Olander, K.O. N.
Underläkare: Rosenström, E.
Redogörare: Svenson, Sven. .
Föreståndarinna: Löfgren, Maria.

Patienter få besökas: söndag, tisdag och tors-
dag 1/22-1/23 e. m.

Sinnessjukhuset, Bondegatan 56,
f. d. 34.

För kvinnliga och manliga patienter.
Styrelse: densamma som för Provisoriska

och Katarina sjukhus.
Öfverläkare: Olander, K. O. N.
Underläkare: Rosenström, E .
Redogörare: Svenson, Sven.
Föreståndarinna: Bergstrand. Ester.

Patienter få besökas: söndag, tisdag och torsdag
1/22-1/23 e. m .

/
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7. Sjuk- och hälsovården. [35;'71-3375]
.~.rörordnad samt vice ordförande; von RO-III Afdeln:s patient.er få emottaga besök i sjukrum
sen Maria född 'I'amrn grofvinna; Holter- för flere patienter mellan kl. 2-4 e.
ma~n O ' kabinettska'mmarherre'· Hede- m. samt. i .enskildt rum kl. 10 f m.--,--

. ' ., . . . . ' 6 e. m.; l halfenskildtrum Il-l, 2-4
1ll.~S, L, dr, hfme(l~kus; Wellin, Bertha, De å sjukhemmet intagna sjuka ha i öfrigt att
froken; Forssner, HJ., dr. ställa sig till efterrättelse de för ordningen därinom

Suppleant: von Hofsten, I., f. Evers, statsfru. fastställda ordningsregler.
Predikant: Bratt, E. B. Om den pr ioato sjukvården:
Kassaförvaltare: Holtermann. O. Sjuksköterskor för vård af sjuka i .privata hem
Sekreterare: Löwenhielm Carl Axel. såväl i Stockholm som landsorten erhållas efter an-
Föreståndarinna: Terser~s, Ebba, fröken. mälan hos föreståndarinnan.
Husläkare: Fiirstenberg, A., med. dokt. a. Om eteoer :
Kamrerare: Annell, A., fru, tillf. Den ordinarie elevkursen omfattar en tid af tre år.

Prospekt erhålles på begäran af föreståndarinnan.

Upplysningar.

A. Om sjukhemmet och om sjukes intagning
och vård därstädes

Föreståndarinnans mottagn.-tid kl. 1-2.
Kamrerarens expeditionstid kl. 1/2 10-1/2 1 och 2,15

-4 e. m.
Sjukhemmet erbjuder åt sjuka ur skilda samhälls-

arlasser ett efter nutidens fordringar ordnadt hem,
där in- och utvärtes sjuka kunna blifva intagna och
vårdade. De sjuka vårdas på egen bekostnad af den
iäkare de själfva välja.

I sjukhemmet emottagas till behandling, så långt
utrymmet medgifver, sjuka af alla slag, med undan-
tag af dem, som kunna vara störande för äfriga inom
.Hemmet befintliga patienter eller som lida af så
beskaffad sjukdom, att fara för smittas spridande

. inom Hemmet kan uppstå.
Vid inträde erlägger den sjuke sjukvårdskostnad

i förskott för två veckor, och detta förskott förnyas
vid bvarje ny period af två veckor.

Den sjuke skall äfven attämna förbindelse af ve-
derhäftig person för erläggande af afgiften. Betaf-
ningen utgår från och med den dag plats beviljats

. och till dess Hemmet lämnas. dock att utskrifnings-
dagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar kvar
il. Hemmet efter kl. 12middagen, då äfven denna dag
beräknas.

Betalningsvillkoren äro:
A i enskildt rum 15-25 kr. pr dag.
B ihalf-enskildt rum 15 kr. pr dag.
e i rum för mera än 2 patienter 10 kr.

pr dag.
i! Afdeln.: A i enskildt rum 14 kr. pr dag.

i half-enskildt rum 8.kr. pr dag.
~ B i rum f6r 3- 8 patienter 6 kr. pr dag.

För denna afgift erhålla de sjuka:
Rum, kost och sjukvård. Patienterna debiteras

för medikaments- och förbandsartiklar i mån af för-
brukning. Underläkaren är skyldig att i sjukvården
inom Hemmet tillhandagå och assistera där prakti-
.serande läkare. För transporten till och från sjuk.
huset har den sjuke själf att sörja. Tillfållig patient,
som ankommer till Boplrlahemmet för undergående
.afoperation, erlägger för densamma särskild afgift och
-ersätter förbandskostnaderna enligt räkning. Från
Sophiahemmet utslITifven patient, som efteråt fordrar
förbindning å Hemmet, erlägger en krona för hvarje
besök.

Såvidt utrymme och omständigheter i öfrigt sä-
dant medgitva, må i enskildt rum intagen patient
tillätas i sitt rum medtaga en anförvant eller tjä·
nare, och utgår i sådant fan härför en afgift af 3 kr ..

- för bädd och te 'eller välling på morgoneu.

I Afdeln.:
I Afdeln.:

»

Afdeln:s patienter 'uti enekilsit sjukrum få emot-
taga besök mellan kl. 10 f. m.-6 e m.,

J) uti sjukrum för flere patienter 1-3 och
1/20-6 e. m.

[3373] Stockholms sjukhem.
(Kungsholmen. Drottningholmsvägen. )

Bestämdt för vård af personer, lidande af lång-
varig eller obotlig sjukdom, företrädesvis från huf-
vudstaden och, endast då utrymmet så medgifver ,
från andra orter.
Patienter intagas å såväl frtplateer som mot betal-

ning.
Afgiften är:

i gamla hemmet: 9: 00 pr dag för allmänt- rum,
8:00 » för 2-sängsruni,

Il: 00 ., för enskildt rum,
i nya hemmet: 8: 00 » för 2-och 3-sängsrum.

13:00 » for enskildt rum.
Patienterna äga rätt att mottaga besök under tiden

mellan kl. 10 f. m. och kl. 7 e. m. med undan-
tag af måltidstimmarna kl. 1-'3.

Styrelse:
Ordförande: Carlson, K. G.
Vice ordförande: Höglund, Otto M.
Kassadirektör: Carlson, K. G.
Verkställande direktör: Lindqvist, Erik .
Läkareledamot : Sjögren, Tage.
Ledamöter: Alrutz, A. O.; Björklund, E.

O. J.; Wesrn, Jonas; Dahlberg, A. E.; Äker-
man, J.; Rissler, J. G.; Stenhammar,

.. Ernst; Eklund, Martin. _
Ofverläkare: Hultgren, E. O., mottager

hvard. kL 3-4 e. m. Nybrogatan 15 ansök-
ningar om intagning på sjukhemmet.

Underläkare: Sundstcdt, Jacob.
Kamrerare: Hermelin, 'Eh., frih. Kontor

Gamla Sjukhemmet, Drottningholmsvägen.
Oppet hvard. kl. 10-2.

Kontorist: Schönmeyr, Frida, fru.
Husmoder: Norrby; Lisa, fröken .

[3375J Röda korsets sjukhem.
(Kammakaregatan 66, 1 o. 2 tr.; 1 tro r. t.
5255; a. t. 76 12; 2 tro r. t. 96'63, a. t.167 07.)

Detta sjukhem erbjuder åt sjuka ett efter nuti-
dens fordringar ordnadt hein, där In- och 'utvärtes
sjuka kunna blifva, intagna och vårdade: De sjuka
vårdas på egen bekostnad af den läkare, de sjMfva
välja. I sjukhemmet mottagas till behandling, så
långt det begränsade utrymmet medgif'ver, sjuka af
alla slag med undgntag af dem, som kunna vara
störande för öfrtga' inom hemmet beäntliga patien-
ter eller som lida af så beskaffad sjukdom,att fara
för; smittas spridande inom -hemmet kan uppstå.

148 Adreeslealeruiern 1921.
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[3375-3395J C. Öfriga allmänna inrättningar.
Vid inträde erlägga sjuka bestämd sjukvårdsafgift Sjukhemmets öfverläkare och föreståndare:

i rör~kott rör? veckor, hvilket för~.ko~tförnyas vid , M rens HenI'Y' med doktor docent.
hvarJe ny period af 2 veckor. B'örbindelse af ve. a... ' , • . L' ,,' ' .
derhäftig person för alla omkostnader i och rör Underläkare : Julen, Th., med. kand.:
den sjuke skall äfven allämnas vid aukomsten till Konsultationstid: hvardagar 11---':12. .
sjukhemmet. Betalningen utgår frän och med den B -k'tid. 'd l' 11 1 -

.dag plats beviljats och till dess sjukhemmet lämnas. eso S l.. ag Igen -.
Betalningsvillkoren äro: Telefontid: dagl. 11-12. Sundbyberg 70..

Enskil"!-t rum kr. 14, 16, 18rör dygn. Post-och tel.-adress: Solna sjulfhelil,Stind-
Rum 'ror 2 pers. kr. 10 ror dygn. b b .'" .

, ,10 % dyrtidstillägg. . Y el,.,.
För denna afgift erhåller den sjuke rum, kost

och sjukvård, men debiteras särskildt iör medika-
menter, iörbandsartiklar, vin m. m. [3385J

TillIallig patient, som ankommer till sjukhem·
met rör ;>tt undergå operation eller behandhng, er-
lägger därför afgift enligt särskild taxa.

För transport .till och från sjukhemmet har den
sjuke själf att sörja.

De å sjukhemmet intagna sjuka hafva i öfrigt
att ställa sig till efterrättelse de' rör ordningen där-
inom fastställda regler.

.Anmälan om rtA-m och operationer göra& hos töre'·
6t/indarinnan J tro R. t. 19J, a. t. 8186.

[3382]- Aktiebolaget Sanatorievård.
Syfte: lungsotens bekämpande. Har till

detta ändamål uppfört ett första 'klassens
sanatorium å egondomen Romanäs, adress
Romanäs. .Adress i Stockholm Bankirfirman
Co G: Cervin. " ,

Styrelse: : orMörånde: Aleranderson. A.,
ban~ir; Wadstein, E., med. dr; von Bahr,
Julia. fröken; Cervin, Alice, f. Dickson, fru:
von Rosen, A., med. lic., bolagets öfverläkare
och verkst.. direktör. . .

Suppleanter: 'Risslar, J., med. dr; Lund-
berg", Mathilda, med. lic.; Herlitz, Karl, v.
häl'adsböfding.. '

[3383]' Solna Sjukhem.
,,' (Vårdanstalt för sinnessjuka.)

-Solna sjukhems styrelse: Marcus, Karl;
" "Nordgren, .R,; 'Holmgren, E.; Marcus, M.;

J aeobsens, H. O;; Hirsch, Fr.; Marcus,
«Henry. -:

Buppleantet; Lidin, E. O.; Jurigner; llj.

FINS,PONGS ME'TA LL VERKS ·A.-S.
.•..-,- .. ,-- ",' - SERIDAIt.B.ANS.taATAN:I7"" ----------

[3378]; Hemmet för lupussjuka,
(Mariedal, Igeldamsgatan. K.).

Stiftadt genom insamling af frivilliga bidrag för
att bereda ett hem åt lupuspatienter under den tid,
då de' måste vistas i Stockholm iör sjukhusbe-
handling.
StYli'else:,Larsson, Wilh., kyrkoherde, ordf.;

Hellsten, Fr., sjnkhuskomrnissarie, kassa-
förvaltare; Liljenstolpe, Ellen, fröken;
Sehaumann, J., doktor; Kempe, Eva, f!ju.

Före~tåndarinna: Rydström, Anna. ,

[3379] Konvalescenthemmet.
(8ödertörns villastad.). , I

Styrelse: Thulin, G., ordf; Moll, V. O.,
kassaförv.: Sebardt, Carl, hemmets läkare;
Borg~ Oskar; Tottie, Hedda" fru; Reuter-
skiöld, Lotten, fröken. "

Föreståndarinna: Lindberg, Lotten, fröken.

Stockholms stads Alkoholist-.
anstalt å Eolshäll

(invid Mälaren, EssingeLåt eller, Fittjabåt
från Riddarholmen, 5 km. från Hornstull,
spårväg- till Hägerstens Alle, postadress:

Liljebolmen; rikstel.).
Styrelse:

Petren. A.;' öfverinspektör för sinnessjuk-
vården, ordf.; ledamöter: Lindbergh\ N. E.,
disponent; Stjernstedt, G. M. V." advokat;
suppleanter: Petri, H. M., syssloman; Stock-
man, G., bankdirektör.

Hälsovärd.
[3387] Stockholms badhusaktiebolag.
(Stureg-atan 4.) Styrelse r Frestadlus. Otto;
Nycander, Oscar; Fries, Hjalmar; Tjerneld,
John, verkst. dir.; kamrerare: Prytz, .August

[3391] Sabbatsbergs brunnslasarett.
Direktione~s ordförande: Wacbtmei~ter, H.

grefve, .
Kassaförvaltare: Smerling, C. O.
Brunnsintendent: Cassån, A. W.
Kamrerare: Wei denh ielm, A. '," '
Sekreterare : Wolfbrandt, E .. G" påstot.
Öfriga direktionsledamöter: Lagergren, J,

E.; Rystedt, C. G.; Rosenström, A. M.

[3393]
Gymnastiskt-Ortopediska Institutet.

(Mästersamuelsg. 101.)

Direktion:
Urdförande: Berg, J. V.
Ledamöter: Smerling, G. W.; Lennmalm,

,K. G. F.;Sederpolm, :E.; Bäcklin, J. E.
Föreståndare: Wide A. G;1
Biträdande läkare: Wallgren, S.' A.; Lund-

berg, Karl A. R. '

[3395 a] Doktor Aug. Karsten. Medicinskt
Elektricitets-, Ljus- och Röntgeninstitut.
Kungsg, 60; rikstel. 7306, ~tblmsteI.14828.

Se annons å vidstående kartong.



[3395 a]

Doktor AUG. KARSTEN
Medicinskt

tl~Ktri~it~t~-,Lju~- ~~~R~nt~~nin~titut.
60 Kungsgatan 60

Rikstel. 7306. Sthlmstel. 14828.

För behandling af

REUMATISKA ÅKOMMOR .
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Under utgivning

BONNIERS VÄRLDSATLAS
i 100 KARTBLAD.

Den första fullständiga svenska världsatlas, som kan
uthärda jämförelse med även de allra bästa utländska.
Stort folioformat 45 x 60 cm. (Kart- Med alla av världsfreden framl-allade

bild 40 x 50). territoriella ändringar.
100 kartblad i rikaste färgtryck. Kartor över alla de nya staterna: Polen,

Tscheckoslovakien, Jugoslavien, fin-
Skalor: Europas länder; 1 milliondel, land, Estland, Lettland o. s. v.

Utomeuropeiska kartor; från 3 till
12 milliondelar. Högintressanta kartor över växtlighet,

djurutbredning, religioner, folkslag,
En mängd specialkartor. Stadsplaner i mineralförekomster, folktäthet, kultur,

färgtryck på kartbladens baksidor. vindar, havsströmmar, världshandel
Med uppemot 250,000 geograf. namn. m. m.

Ingen hittills utgiven geografisk atlas blir användbar nu efter freden.
förbind Er ej att köpa någon ny världsatlas förr än Ni sett några provkartor.

Bonniers Världsatlas är baserad på Andrees berömda tyska atlas, den
svenska bearbetningen är ombesörjd av kartredaktören vid Generalstabens
Litografiska anstalt, löjtnant Bror Thordeman.

Bonniers Världsatlas utgives i c:a 50 häften il c:a I: 75. Varje häfte skall
omfatta 2 stora kartblad. Hela kartverket bör kunna föreligga färdigt innan

= utgången av 1921. ,g
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• •• •• •• •E .lilla slag av Tryckfärger E• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •• •• •= SPECIALITET: =• •• •! Rotationsfärger för tidnings- 5
• •= och illustrationstryck =
• •• •• •• •= Valsmassan Robur =• •• •• •• •5 Tryckbronsen Holmia 5
• •• •• •• •= Litografiska fernissor =• •• •• •• •• •• •• RiksteJ. 7208 St. Tel. 3248 •.• •• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



7: Sjuk- .och;,bäls(rvi:rden .,\ ~; V:Mg~r~n:hetsinrättningar. '~~i;l9~~MOIl.,
'9'i1&~3~~5;J)JZander,sJvllldikomekaniska gymna-~3395eJ Doktor T. Amundsons Diatermi~'

, .~'.•.;',d. 1" stiklnstltut, o.Solinstitut.
(Bh;geijarl~g. 2:>;, a.t. 4022; r. t.59lt6. Strandvägen 1; r.t. 71600, a.t. 20;382.,
Läkare: d:r Emil, Zander, (förest.), dr Alfr. o

Be rgh el.
SaltsjöbadensBadhotell (Såna-

tor-ium),
(1/2 timmes väg fr. Stockholm.)

Sanatorium för behandling med alla for!
mer af bad, gymnastik, massage, elektricitet

Hetlufts- radium, finsenbad m.m. Speciellt för hjärt-.
sjuka, nervsjuka. reumatiska.jnag- och tarm-

45 52, r. t. sjuka samt konvalescenter. Ofverläkarer dr '
O. F. Aberg.

'"d33 ~5.cJ 'Qoktor Sigge, Wikanders Radium-
, Institut.

o I Smålandsg, 41II (hiss).

[3395id] Do~to' •• Elitl· Beckmans
institut.

Barnhusg, 12;la. t.' Brunkeb,
10552.

[3397J

8. Välgörenhetsinrättningar.
V~r~- och 'uppfostringsanstalter för barn,
Arbets~tugor, Olika slags »hem» och asyler
samt några Stiftelser och stipendiefonder.

Barnhusets läkare träffas ror rådfrågning an-
gående sjuka barnhusbarn och besiktning af barn,
som skola intagas, säkrast helgfria dagar kl. 12-1 e. m.

I Barnhuset intages icke något barn, som är öfver
6 år. Utom äktenskapet födda. barn under denna
ålder, hvilka äro frisIia .och utan lyte,. itltn,~as efter
ansökan af barnavårdsnämnd ellerlbet"äff~nde af
fattigvård utom stockJtojm ombändertitgnabarn,
af fattigvårdsstyrelser , mot en inlösningSargift.afl,800
kr., att på en gånf( erläggas. THl en sådanvaneökan ,
skall biläggas utdrag ur födelse- och dopbok för':'
barnet. Läkareundersökning af till inlösning ifråga-
satt barn, hvilket skall inställas genom sökandens
försorg, sker eäckendaoor kl. 42~1 e; m. _ .

Barn, tillhörande Stockholms stads fattigvårds-
samhälle. få af stadens Fattigvårdsnämnd, mlösae
till ett antal och mot den nedsatta afgift, som ror
hvarje år af Kungl. Direktionen bestämmes,

Öfverläkaren äger, då han anser. ett barns lif och
hälsa äfventyras, om det icke genast erhåller vård åi"
Barnhuset, att provisoriskt emottaga detsamma där-
städes. .

I Barnhuset intages icke något-barn, provisoriskt
eller definitivt, utan afgift, annat än i vissa fa!lgenom
remiss från Kungl. Poltskammaren. "i < .' \..

Ammor antagas med hänsyn till inrättningens be-
ho! af ammor oct: sökandesuie lämplighet ~tt'åt~b,ar-
nen lämna föda och vård," efter ansökanfrån barna--
vårdsnämnd eller annan kommunal myndighet. S~~,
kande till amtjänst får, efter erhållet meddelande
om att hon blifvit antagen-tdl.l.umma.rpå egen be-
kostnad inställa sig å Barnhuset någon helgf"i "t,.dag
kl. 1t-1 p. m. ror att af öNerläkarenbesiRtigas,

Barnhusbarn utlämnas för fostervård tiiI viiIfrejo
dade och med eget hushåll försedda personer, hvilka
genom .intyg af vederbörande ~~ästersk,ap,. Jgster-
barnsnämnd eller andra trovärdiga' personer-styrke, '
sin lämplighet för fcsterföräldrakadlet. .; ,

De, hvilka önska att själfva från Barnhuset afhämta .
Underriittelser s barn till fostervård, skola i,!ställa sjg helgrria da-

, gal' kl. 10-3, medhafvande 'här' orvan näninda·inty,g.,
Allmänna barnhuset . 'är en stiftelse som har till För öfvervakande af utackorderade .barnhusberns

ändamål att i enlighet· nied bestämmelserna i af K. värd och uppfostran äro anställda in~pekiörel1;~.jlvar4
,Maj:t utfärdadt' reglemente (se Sv. Författn.saml· jämte det åligger kyrkoherde, i församling', 'jItom
N:r 125 år 1910) lämna vård och uppfostran åt värn- Stockholm att hafva noga inseende öNer'!'lJainhus.
lösa barn. Som baTnaföder8'k.o,~ icke -emouaooe å barnens uppfostran och värd.
Bornnuset, må det icke förväxlas med barnbörds- Den, som till 'vård uttagW/baJ;1l:husban\;>f~ icke
hus i hufvudstaden. ' under några villkor öfverlämna barnet till annan per-

Intenden,tsexpeditione:p. och Kamrerare- sonl.tn den, som kan vtsa Intendentens s~ftliga
ko n t Or e t hållas öppna helgfria 'dagar kl. 10-3. tillåtelse att emottaga barnet; mendäremotfå 'foster-

Intendenten mottager alla till Kungl. Direktionen föräldrar icke vägra barnets öfverläninan4e"t"ill den,
ställda handlingar, liksom ock' anmälningar rörande som erhållit sådan tillåtelse. , .• '.,. "
såv,äl barns intagande å .barnhuset och uttagande 'Fosterttmen jiJr utackorilerade Ira..rn',utgår:, :allt per
tillfostervard'som ock alla med utackorderade barn- år räknadt, ror barn i första lefitad~året}.ined 150·
hus barn inträffade rörandringar, kronor och i andra till och med f4:d~ IE\fJ;lad~åre!'120

NAV I,·G A'o, ':-r,'O' . R L~·O-G-.'G~,E-N-a-e-ga-' r'--o tf e ~t O c h iII u s t r,e r_~\,d:Ka.,t~o!j:Pg
I 'INSTRUMENT A.-S. NAVIGAiTOR;.(STHUM'

[3401] Allmänna barn huset.
(Norrtullsg. 14; r.t. 825, a. t. 26752.)

Direktion:
urdfi;ji:ancte: Expeditionschefen B. C. Hassel·

rot.
Öfriga ledamöter: Dahl, F. G. A.; Lind-

hagen, L. T.;' Lagercrantz, C.G.; Fries,
. O•. H e . K; Almen, Gunhild.

': Öfverläkare: JundeU, I.
Intendent: Jacobson, T. A.
Sekreterare och ombudsman: Eriksson, K. E.
Kamrerare och kassör: Holmin, H.
Underläkare: Malmberg, N., t. f.
Amanuens vid sjukvården: Gyllencreutz,

Sara'.
Predikant: Wiklund, E. V.
Assistent: Bosin, P. A. V.
Bokhållare: de Berg, C. F.
Jnspektöröfver barnhusbarn i Stockholm:

Clefberg, P. J., tillf.
Kontorsskrifvare : Mareus, J. G. A.
Amanuens: Bergman, P. G., tillf
Husmoder: Sundberg, M. C.




