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.[a:;H~-8;3l?~] c. Ö{l;i~(lJonmiinl1:/li;.il!!-'ii~ningar.
"~o , .' !lals-" n;uc, ock iirolMjukdqw-':::"'-i>'~"" (3~ 2(}J"!,,.,;rlJ"dläJql~einstitute,tsx ,p'llkliJiik'"ti~flM'8:rkJ·,J.;~Z~:?t~\';~'dCÄ .f'~d.,gi'~)l;i i för t~ndsjukdomar. !o."'1"'"""'\
12-,-1/21 e. 1ll,jDr(A,LH~ggstrQl!Lo,jlr,: . (MalmskIJlpadsg, 46, 2 k? _
L; FlOdqvisrJ ;';"'<:'" ",' ,Y' J. t. 03e.%e41~d.~i.,~f\!:lll:M~,.~w~tIJ~~sfp ~~N'.ll::
, "i:H~~'~kdomM"'"'; <:';"i..jvar . or·';\;.:;'~",::., .tji'; .

. ' .,.. ..._ .... !).".. " :'.' Munnens'.,iUJh; .tä'fl.d,~r1'I!:SsJu,kf$P1!/,a",:". ;'.i
liis4l\g~ och ,lordl\gllil' kl. 9~10.t.;m: Dr .J;l!a,r«l~gl\rkl;8~4'~:r-9,~i}('.f;Y~:y',';:'(,;i';

. L~.,,~o,~rg.;.,.,v ,; ..... i . .' • rör~standare: Med,'·'~.ic.'(U: lIrIin.. .' '"
"',i C' "llo/n,aiBjW}utOtna;r: IA.ssIstl'rande: Tandläkare NIls Liljegren,

.,'.', '..'; .... " . : ·Tandläkare H. Lindholm.
m~nd~f-ar, ~l1sdaga! och fr~~a~'k!: . . ..,.i"lf'

Y 10 " .lJl·,Tandlakar~,.J~ ...."'s,sl!lr. [33 ~~J:;,v~:SjU~~~,öt!lr,!!kgr,.;,:.,!.,) .
, .",",,", Könssj1'-kt!::01~ar,tp~,<'lIJ:l!-n:/, ,.}.,{':,i I',: , :, Adresser.: å ~j~8kö-t~rs,kB~," OyJ1,I':~~_,d~_tJnsti~utiollel''J
• d '. d' "hed" '.; .kl 11 ... som anskaffadem, se Yrke.reqzstret, SJUksköterskor.mall ag.ar, ons ~ar~oc ... re agllil..... .' ,7"" Adresser å sjukskö~rsko:r,.f6tvårdande ••f fattig"
1/1I12 < f, m, sanl~ tIsda,g~r.t.orsqltg-aT och l deras egna hem, s~ N"m(I~.el1iftr~t,\flj~ky;V~sför!e-
l~rdltgar kl.l/~7-,-7e. IilD~R. Gr9Pql!~~t:~ingar.. ..' 'J ..•••.,," .•••"'.~}!'

," .J11t"U$J~kdQ11~(!A': . \,.'.'[3323J:RQdak~rSe~~,~jUk$ka.ter~~~Jle."~r
ma~q~l.!p"r ~chc' ~.orl1dag~F~L2~1/23'e.m; (Ka~m~karega tari 66;' r~t.;:!9~ c()ph lP20,5

Ur ..A, Wldstra,lll!. (Kassakontoret); a.. ~. :Nprr8181l, (Allm. Tel.
. . ..' ,. .' '.' ' , he1it9ygi!#,)

[331.Pl,.Norr~P~likUn!kell., ' ... ' -. .' ". .... •. ., l)irt:k~i~n.:,
Svea.~äg'~!lf981 (f;' d.Stora~a{lll.tng~t!t117~) ,9rdförande.; WestriiIg, Hj: 'G"
A.,t' ',:NQl'r:330 34,; .Ko~t.nllidsrri,vård .f:örc)v. Ordf.: AIfeqnan, J" mofessw .. "dC

.:;",' ....> ..•......, .. ;..<Ledamöter: von Ht;ijlle,Mättil.,fl'.n;'~o~~a~i
",(,E,fJ;"Ju71!!-O?'f:.~f~~~'l'J,- , .....'der, Wendela, prQ(e$sJlr~.kå;,J;l~rgrn401t?;.

må~d.·\c?n~,d:l!lo.fred.: )2[-:;(; ..ts.~."tor~q. o, . [Ä, H. M., fru; Fiölich, E., generalska.
lo~d·ll.~12!2., .......•.. '......•.... , "'l' Cederlund,Elsa~.fru;SJ.?9-,~i~t,.~.~.,pro,~

Könssjukdoma,- jöi- kvinnor: . fessor: C~derstI:Qm,. C:'; hofmars,~a.lk;.fn7

mt~1:1·3~~~~·r§r~1l .. li910~tO;· tisd .., torsd. sU~;~~llt~I':,Nystl'ÖllI,; Gll~rl~;;':m~d."d;, (
r: or. ..... h·", . docent;LlU~bergjH; konteramir~l;

. . . . .von Sydow, A., fru. . " \
[33. t-Z] .. Poiikiinjken. vid Kronprinsessan Föreståndarinna: ..Brunskog,AIIll~'" fröklln:;

t....ovisasv~~danstaJtJör sj~k!! bar", HeriImets'läkare:Hwass, Jfh.' '.'."
. ',·;!'.(Polhelllsg.~O;) c' ,.,". Sekreterare och kassaförvaltare: EkmanrA~~

Medellös8i.sjllkabarn. erhållak?stnadsfti krigsråd> . . .
läkarev~~~, . ari.d~a,betalll- 2 kt,pr ..besök, A. 011, p1'ivat s.jukv(1,1'd. ".
för:';.' Sjnksköterakor.'för vård'"If sjuka i' privata hem"

Såväl i Stockholmsom Iandsorten erhållase~r '3""
In~äl'ttls. oek'htt'dsiuk'domil1'; .' mälan 'hos fö,e~tåndarin,\ian,.K;tmm~kare,g.·66, .~.tr-.

mårillågat, onsdlt'g:i,r.ocb,.frli\daga,t k[lO.s!'1antingen pr' telefon tr. t. 192; a. t. 8186)' eller unde~f. ., D O B'll '. t . mottagntngsttdenkl.·I-3e. m."", .. ".
• m ... r, .. ' l qVlS. . . Sköterska kan äfven erhillI3st'ör,koliarebesöl;;' j

..tJ{i~u.;;,giska dk(Jrn'1rw : enligt taxa. .' .'.. ." "
tisdagar, torsdagar och. lördagar kl. B. Bjuksköterskeeleve1'santaf/(.tndtl. ,'.

f;m. Dr:BoFloderus,; i\.ngå~llde ers..antagande och deras .utbil"
! dands till, sju . skor~unna u1>plysningarerliål-.

. ,". Ias. pr post .e vid personlig förfrågaphvardaga:r
PQlikJinJken för vanföra,. se [3354J. end/ut nrellan.V-31l0s fö:r~stånd'arinnanyid.Rödto

,~ korsetgsjuksk?~erskellelll,Ka,mlllakar!"g.66,3 kl.,
f,3316JAllmånhå' eJektr,ipite~sin"'ättnlng'~'l. • . . 'c .. ;r-c-,-c - . ~,

'j. Serafimerlasarettet,. [3324J BetanlastlfteJsen.
Se '~e;afimerlasarettets poliklinik för' nerv- I!~örening·fö.r sju kvård,. Birg!lrjarl~g. ',112:v; ;.

sjli~domar [83S2J. ,a: t. 225 OB,r; t.,Vasa7 77. ..:
" .' c' ,_ •• _. _, • • • ..Styrelse:. . . .

[3318J . . . Disp. Kihlstl'lind, L.; Wold, G., telegrafkon-
Di~ko'lissanstal~e'1s .~juk'hil.s·poliklinik; trollör;.Sphosty, ,E., fröken;. Arwidson,

,;.(El;stag. 2;~~e äfven [3344];).' . Th., pastor; En~ström, A., pastor.:,i .Ki,.urgiskasjukdomar: Föreståndarinna:o,Erikson; Louise .. -;
tisdagawtorSdagil..r:c~chlö.r:tlag!tr 10:....1H~... Föreningen tillbandahåUersj.uKskötehikol

,.,:;;; ,,'~ c...' ..... '. . rör vård af sjuka i priVAta hem och sjuk-
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gj~'~h~S'.
i·•.' [3330) Seraflmerlällä'~~ttef'rStookh~lrrI.'

\ ·:,;~~;:f!;':;;:'~;~~~~~~=;.:~'4,)
,J i O:rdlorJifiaeii'RiLntst:e:dt;:r:. (J.
;,,"v. 'Ordförande: Berg, J.V.
, '. Ledamöter- §Wll1.)f3l,",il';.G::~..;laI1$!l.A. ,F.•.Q.;
••', ".'V'.:U.'!HolIilgren;r. F:son, las",,'. Ireit3r/·\·!·\'·· ..{>2·" ..
~:, '. .' . ":. Jl'~fJ1!h~t~ir+lin;{,
... Ka:ml;er~re: 'WessJl!;~*!' .•~.
'\,Sekreternr~.J~.·o, a.ni ..,Linds.trÖm, K,

R·"'1f.!""" ..·"·B•. 'r· ';' c··.,. ,":. .•••

~. ·;ilJ!1, ..f~9,;:'J',~:
.t,;JA):\illll~rg;!;r.H Augu.sta:.' 'C .' -: •

..i ".,,;.;1;,,"'\ .Adk~~;!:"..;;
QrV.llr"k~WlJg.:.; .r1l:erm~n,J;;H.•<prof;
O.f..v.e.Tläkat'.e,:.Hr.l.1ill..g,..r.e.n.,, ..I. -. F..:.s.o.n.• pr.of. ..........•.,An~rerklf.Jlrg.:cEkllhjlrn.J. Q.•. prof •
.4n ..(l'l(!ii.Wa~\l:.J~lJob.lIlus;;a: ..C.,prof.. å
Ofv.. are. agynekol afd. :.Forssner, HJ.,

pr.Q·~;,Li"·.,,,;.,!,'.\.'1'''. '."
D:o åoftalm010gis'jrlt ~fd,:iDalen,AJbinJ.,

D:~~orJierf~faX ;L~~~rii~l~,K.· Ge. Fri thiof,

;/ D':~ri\l~liJt,lirlik~~··iör(öfoIi.;näs- . och hals-
..sjpf~~'~ll;~:,:B.~lm~~el\~'~G:;;F!~,onl··prof ..

.~.FQreS~i!~i-t!(l~.!fQr .~bntgeJill~stltutet: Fors.

;. <Kli~~l~k~~b~~~~r:.Ö'h;;~ll;H.',doc.

:~;.~~:~~~~~~.~...~i::i;MlifllB:~'~
.FÖJi(jståll'cfå]!~:'Tör'~nJd;'i)01..Luhdberg,. Ma-

'tl:1ilda;, föry,p,ewp"l.,:Ma.rcus, He,prof;; för
Vi . ögo'rip0l.tSetteiquist; J .;för gynekol, pol.

o •• '" ;;H6Imbe'rg,"'E~- ·-'G:.;' för.~,öron--J'näs~loch hals-
) pol. Stangenberg, E;."doc.

, .....<' . /'rA .&~ti.fim&lfJ,~a"fitet ;nottagaS till sjukrnird, ln,~d
,,,,. deutJdantag och på de. 'li.(l~ornedanståendeall-

..'.... ·.y,ii "i. ,wfin~ regle;,li~tälll!TI.O::
'~ i:o;Ea#~~a'sj)l,!f",,~rånStockholma stad, försedda

'(med' prastbetyg ,san'rt.intYll.omsjUkd:om och fattig--tt~.dom af vederb'öran~de'lJLkal'e'q{~h roteman, hvilka sjuka
l· i enlighet med .gli(11aUde.aftal med Stockholme stad'

(intagl\s i. allWlintsjul>rUDl. ".. ..:
- '2:0: .Sju'ka "~r;iti StdcKholIiis' län,. hVilklloIQ,ete

antiiigen KunghMaj:tsBe'fa.'llninlisharvandesl·emiss fallningshafvande i detrespektiya länet.o,gh,QDl.& •••.

, ·Atitt•.~)nS'era··iAf,'ST10eImQLMS:'ilDN'INGBNtx (~~~1ih~H:pfi~p~~
. '~'"",l·····

:;i\',:l:;~~':



[3330 -Q336] C.(lftig(lj,al1mänIia 'inrii,ttningar.
l • I J '. L .. ,. ~ ,'O -'j{OC'" -"~ ' • ." ".. 0,. "

•••rfordras,~enomdess.,öJ;1lorg,till vederbörande~juk- Hptt .,a..gp.Ings.tid: ,fÖ~Jin.väJflll..,s.,~jn.;k.~...,,:k.l. 1...1-.' JiiirlittniligeUe"'fattigvår<1-saristaatskyndsamt"mtas, '12 f .. ...' . -
.,Då'h\.arettet.lIrfördelad' , . "ingil!:.or ' . .,m.; ""·ji,,".·"

<llikartadesjukdom~r,k. . skningi f~rut!ärte~sjuka'kl:-r~Jlt;~m.;
"jnk1'1't&letpå en afdelhing' . . ,ett Ökadt for. kvmn/)kJ~lkd. kl. ~,30-2\e~ m •

.' "UtrYiiUiieför inlagande af sjuke·utöfvllrd.t be.tllmda f....· 'Cd kl 9 :lO f
_tal.t pä en'annan. 8alUJ:Dat:örMUaridegIlller ock ?r ..ogonsJe"'., : ~30- • m.;
.•..&f.eend. pä Bjuk1'u=OU" -f"or<1-elnU!gemellan de for oron-, nas- o. halssJukd. kl.l'G,'$o
<>\ItllaRllilen.· '. .;'" '., " " ",. ";:':11 f. m' " 'e,

·På.1drtI~Ska .••fdelömgenböra'liUtid''lij\,graSlln-'. .. ..:.... .. . .,.t
«ar Mila.' 'ledigaCf"örinöjlig~!iiitrll1faDd$')Ql,ycks.t'Iför ~i"":;uute,Ilr mlräde;pit fr'plalsfDrdraS:,.:;'e
hllndels.r. ., t;: .".".",., '''a)\1ä!<3J,ebetyg' '.' " .' "',' "<-

. ~j~, .~om.vill söka ip.tfllde~ 1ll:~arett:et,b.Öl·,så b)' betyg från ~otem.ino~ medellöshet;'} ,:~ ;~,'
"I'ldtslg,gora .låter,.personligen mst:"ll"..slg,försedd c) prllstbetyg 'eller annan. handllng, som utv:j.sar,
'!Ued,efvan 'oreskrlfna betyg, hvartörutan patienten . hvar .den sjuke äger; hemortsrätt. >

>ckeIU,?~ges. . ,
.... . .För 'be/alan de sjuka:

aj Il1k;m;betYg:· c'., '
, , b) en månads afgift i förskott ; , .

[3332J Serllfimerlasarettefsp~'likliniker c) borgen afgodkänd person 101'afgiftensbetal"nde
~der o de.n tid,.•patienten kan komma at!;Irrl'r· ,

llliUlas öppna för 'medellösa 'hji1. lpsölt,'an de' , Iigga a SJukhuset.. ,b
,til.ls. vidarfJ å !6lqan. de tide»: Afgifte;n101'betal",jrde.sjuka lir pr dag: .' i

" I:a klass 18 kr. i hel-enskildf'rum-för Iandsortsbo.
M:edt'cplS~liPolikliIliken(invä;rtes'ochhudsiukdomar): 2:a klass .12:~ i hel-enskildt rum'lOr Stockholmsbo,

alla d<>gar8-9 f. m. . "3:e klass 9 kr. i half-euskildt rum 161'·lan<1-sortSbo.
y',;.. ...••ska polIkl.iniken (utvärtes sjukdomar] : hvar- 4:e .klass 6 kr. i half-enskildt rum tör Stoc~oIIUsb\>.•~~... ,. .:e, klass 7 kr. ~ alli!J,lins.allOriandsortsbo .. ~., .

dagltl'12~1 e. m., sÖ1l-oclfhelgdagar'IO-ll.f. m. 6:e.klass .3kr. "i allmän saLIör Stockholniabo..
Polildiniken .för öron-, näs- och halssjukdomar: olycksfall mottagas alla tlder på dygnet';do'ckböra
"hvardagar kl., 9-10 f. m. ofvan föreskrifna,villkor i afseende å,betyg eller be.

lPolfli;iinikent<;r kvinnosjuki!qmar: hvardagar 11, talning ar den'sjuk~s_anli~tiga eller IUll.man.,olOr.
,12 f.·m. . dröjligen'ful!göras. . ,,).

Eolikl,inikenfprögo;nsjukdomar:hvardagarll-12f.m. Åanmlini;. rum intagna sjuke få mottaga be~ök
iPol.i.klinl.kenf"6r nervsjukdomar: hvard<>garI/ 9- Bön; o. h<:lgdagar.1:-3 e..m., hvardagar'Z-,,-3".~.

1/,.,.10f IIi ,,2 Patienter, tntagns.! Isolerings- och.tuberkulospavn .
. . ,... . ." jongerna, liga .dock ej. utan sllrskildt ,tillstå11d,att

Den, .som genom ,olyckshandelse lllifvlt så be,' emottaga besök å andra .tider lin söndagar br3 e J;Il
,.Ydli~skad:ad, att omedelbar hjlllp 111'af nöden, mot- och onsd, 2-3 e m. ." . .
'fuges\illa tider på dygnet. Infl'rtsvllgenlir från Dalagatan; öppnas af portvakt

""·Besöl~tid:Sjuka:på allmänt rum få"emottaga'be- alla tider. .
,",ök sön' c och helgdagar kl. 1,10-3,30 e. m., hvar-
,,!>gal' 1-3 e. m. .

[3334] [3336J ,'SjukhusetS:.tGtiran,Sabbatsbergs sjukhus.
(St!'-,dshagen.)Styrelse: se [l7!j5].

-Sjukhusdirektör: Wetterda1,'H, ! , Stur,else: se [1755].,
Öfverläkare: Wetterdal. H., Q. Hedenius; P. 8.jukhusets direktör: Marcus, Karl

Å. I., å medicinska afd.; Nystrl',m, G., Ofverläkare: . Marcus, Karl; Aln\kvist, J., å
o. Rissler, J., å·, kirurgiska afd.: A'hlstl'öm, afd., för köns- och hudsjukdi>rtIa~;Lin9.'

. E., å gynekologiska afd.: Forsmark,.Ernst, hagen, Em., å afdeln. för lungtuberkulos;
, ,,'.å. '.Ögo.nafd.; Holmgrenl' Gunnar, å. öronafd.]- Waldenström, Henning., å afdeln, iför
Underläkarf,. å med. afd.: Sandren. ~.; Nau- kirurg. tuberkulos, . ;'

cler,R.; Osterberg; H.; Andreen-Svedberg, Underläkaro : Fex, Johan; Björkqvist- Wolon'
~A.; .å kirurgoiskaafd.,:, Vidfelt, G ~ Wik- tis, Sigrid ;Odel~,erg, A~.el; Janzon, Ivar.
ström, S.; Orell, S.;Orström, S.,; å gyne- .Läkare vid poliklinikerna: Birger, S.; Strand.

,:'!cologiska afd.: Wetterdal, P.; å ögonafd, berg, L; Rhodin. No; Rornanus. G."
vakautjå öronafd.: Norberg, J.; åpatolo- Läkare vid afdelningenför radioterapi:

",~skar afd.iReutervall.- O. 3chaumann, Jörgen.
:Sekreterare: Romare, A. Sekreterare : Gyllensvärd, G. V.
;f;lyssloman: ,Johansson, G. Syssloman: Hellsten, F. W.
Predikant: Wolfbrandt,E. G.. . Predikant: Rosenius; J.
Husmoder: Srinhufvud, Barbro, fröken ;:trät- Bokhållare: ThorelI, Axel .
. . fas säkrast 9..--11210 f. m., 1/23--4 e. m. Maskinist: Karlsson, G. 0.[
Bokllidlare: Ramgren, .E. c G. . .Biträdande] maskinist: AppelgrtW, 0: A.
Kontorsskrlfvaree Ströberg, A.; HQIst, G.; Vaktmästare.: Wallin, Erill:; Johansson,AlI-

en vakant, . ton.
Kontorstid: 9----:8.·. Husmoder~ Jtinson, Gunhild.
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[l}340"':33116]

H,IlSlIIQ,4er,.PeterSi'lU,;RJ;r;i" ',,, ';"':',, ,c, ' f'6r begrafningskostnader';qlUP;ltieptell;~.juk-
,Siukhus\äheb &ikso,n,.';E.', 'fanJ'unkare;~;j'", h~~et ajJ.id~r., , i" ,-'~'. ,"', ,,'.," el:,:

OJ . .. Eprdl!mivag1t~in'<re~e~~s"g~n!OIh,n~rm8{!Jte :pb\i~-
Kij~SrÖre8tånllal'e.:.,NC}I;"Jlted,t,:A~"'F).'J.tyck- vaktkonton:medmppVisllllde,afläkarebetyg(JI Jifi'!:

junkare. ; Telefonsvar rörande patienterna lämnasJ.,.d4~,~,d
"lnt.s :biträde : Lö,öw,rJi'. E.i,$elgeänt;, rp'~t!l·f'J,n 9,ch,eJld"st~, 9_10 f.m.o~A~:c"1 4·)",

A;fv'en"till 'l~k"~ne: '11f'~lllod~roch'skötersk9~!l';Jl".
r,kstelef9n.., . , " ,"uJ

c; Öitigjt :alhUännJl, inrättningar. '.

[3342J , Epidemisju~~uset; [3344J Diakonissanstaltensl)jukhus.
(IS}ira:Roslagstlllh; uppfårtsväg M,\;' (Erstag~tan",,2,).

. . Ingeinarsgatan.}; §tyrelse: Se Dia:lioniliså.fistalten [2255].
Styrelse: Hälso.vårdsniiinnQ.~),l. Ofverläkarer, Toll, H.

Öfv~rläkare: Hellström, Thure. " Underläkare:' Wahlby,t;H.,
Underläkares Thorell,E,; Zandren, RSy'ssloman: Andren, Sigfrid.
Sysslo!p.an :!hlil1, Arvid Hj. ' .; ;1, detta.. sjukhus intagas, .å"s4Yilltriplatsso~.4
Bokhållare, Marchautler, 'Tore.' 'betalande plats, i enskildt eUer.allmänt, ~Jl,m'''i>a.

tienter, som ej äro behäftade med obotlig ,;ijukdo!lI
Predikant Hansson, O. eller sådan"sjukdom.att fara.för smittas spriqand.
Husmoder: Hamilton. A'loysia. , inom sjukhuset kan uppkomma genomdes.ltjkasIn-
KÖ,k,sförestånderska: Almgren. Konstan ce. tagande därstädes. S)ukvi1.rd8ackord utgår:, Priset å allmällt rum pr dag 6:- kr.
Tvättförestånderska: Jonsson, Amelie.r, » il tredeladt • » » 8:-»
Besökstid: kl. '/2 le. m. Kontorstid ,9....:2. ".lo "ä halfensk." ..» D 11-:'--'lo e '

, "]>' il; enskild,t 'ill D. »16: -,j), '.
Ordningsreglet för besökande: Afgiftell,'är ,lUlaror Btockholmsbor.och landsorts.

l) På det att smitta .Ickemå spridas i staden ge- bor. , , '.' , , '
noll' dem, som1JesöBtasjukhuset.mäste besök där, Poliklinikf'6r- kirurgiska sjukdomar' hålles
städes .så mycket.som möjligt undvfkås.. " ',' öppen för obemedlade'.sjuka helgfria tii;;d~garitorso

,2). [·,.juksa./arn" få, besökAeke'ske utan tillståna .dagar och lördagar-kl; 10-11. ,För fri vård t9rdras'
at,sjukhusets Iäkare, Tillstånd lämnas endast nä,.' medelst.roteman~betyg,eller pa annat sätt stytkt fat,
sil+sklJ ,eter däJ.1ål1.röranleda. ,Besö.. tigdom. 'ötng"lijälpsökande mottagas i den' Jnäu
kand detatt utanläka'"ensmedgifvandeme'd.läkarne pröfva detta lämpligt. och betalas i sådant
för~. g till patienterna, ...., . rall till sparbössan tör fattiga sjuka minst 2 kr.för.

3) För anhöriga finnes.,tillmlle att efter erhållet hvarje besök, .
tillställd i besöksrum"sesi kl. 1/21e. m.junder högst 1/4 _'__ '_
timme samtala med. de patienter, livllkas,tillstånd
d~t medgifver.

4) Besökande vare skyldig ställa sig till efterrät- [3346J Provisoriska sjukhuset.
telse-sjukhusets ordningsregler lifveIisomatt under- (Åsögatan 97.), I"
kasta sig de särskilda I6rsiktighetsmä,tt.som före
.krifvas till I6rhindrande af smittas spridning från MottagningRtid för inträdessökande 10-
sjukhuset. Den, som häremot bryter, kan rorvägras Il f. m. Besökstid 2-3 hvarda-gar" sön.•0.villare 1tillträdetill sjukhuset. _ '

5).Upplysningarom patienternas tdlletåndmedde, helgdagar 1-3 e, m.
las till anhöriga hvar.iedag kl. 1/21 af s.llj.khusetsIä- St,,, relse : se [lM{,55J •.
kara å mottagnings salen. :- ..., .

6) Anhöriga till sjuka, som jämte dessa lira In- Direktör: Forssner, J.-HJ· ..tagna på de enskilda rummen, vare skyldiga att j
allt I6lja sjukhusets ordningsregler. Öfverliikare: TiIl~ren. J.

Patienter intagas alla tider på dygnet. lJnderläkare eWerneman, Harald.
Endast >läkarebetygfordras I6.r).ntagan(leå sjus- S!l88loman: Svenson, Sven.huset, ,men skolasedermeraBkyhllga:nunast'inläiunaB

öfriga'handlingar enligt nedanstående regler, 'Sekreterare : Walin, C.
Patienter, som Insjuknat i Stockholmi smltto- Predikant: Ahlfddt, R,

sam sjukdom,vårdas fritt ä.sllmän sal. Vid intag.
ning skall aäämnas läkare- och prästbetyg. . För vinnande af friplat8, fordras:

AfgiftenI6r betalande sjuka är: a) 'läkarintyg om sjukdomens beskaffen-
ror personer tillhörand. Btoekhotm : het; .

1:0) i hel-ensklldt rum••.••.•....•.•. ,:- kr. pr dag. b) intyg .fråu roteman om den sjukes
2:0) i haH-enskil(ltrum ...........• 5:- » » D (resp. huns målsmans) .medellöshet •.. ior personer, so:m. icke .tillhörq. Stockholm: UI o ..

1:0). i hel-enskildt rum ...•......•. 18:- kr, pr dag. C) prästbetyg eller annan handling, som
2:0) i half-enskildtrum •........••. 9:- » » ]> utvisar hvar den sjuke äger hemortsrätt. ,
3:0). i.allmänt rum •....•.....•.....• ' 7:- » • ]> ,

För åtroljande vårdarinna eller 'särskild sl;:öterska F" b t l d . k "k . t ""
till betalande patient å hel- och half-ensk. rum lika or e a an e SJu a, som so a ID raue
med patient pr dag. fordras:

För betalande sjuka fordr-as: a) läkarintyg;
~~~~~~:~g~lleral1nanhandling. somutvisar, hvar b) en månads afg~~t i förskott ,

den sjuke IIgerhemortsrIItt, _ _ C) borgen ar godkand per~on för sjukhus-
e) en månads, afgift i törskott, hVilkenafgiftmånat- kostnadernas betalande utöfver nämnda tid

ligen tömyas, , . '('bl' k f"'f Il' . hell h ktd) borgen af godkändperson f'6r afgiftensbetalande, ..an etter, or l y DIng, er a as os va "~
_under den tid!?atienten vård""å sjukhuset sam,tl.mastaren_)_._: ~

JON~()PINGS JURIDISKA aVRÅ
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t ~ . 'i· ",j:~1kifJS5lt~", och:;,hällovå.).'d'6n; L38,4:6.L3~5tf

7Jl.'.:.·~.if~1.·(te..n.;".;pe.·.'r:.d.'.'a...g..·..'.'il..<i'.~.,i.',)",'L,.;.r.:,.'..":,,"f~,.,,';,',.,:.,::".:;'," ..•.'•.'.',.,.' .. :, .• r. ··l,örverl.äkare: ".,Wern..~.t,edt,.".,~i"c(ml)die",","å:,.,fe,l-' d!,!U;1l9,1)" diJlJh,ori!-'Ip.e~,::Jto,(1'!\:~Qlmi,;\"all.:Floderus, .•'l?i:(kJrurg.:,afdellV.~'.i
mänt rtiAlI,~hkl':;~,~('al,lmant:,~um,ymeaextra "B1örestånd,are:,vidy:medt: po'J:iKlin'ik
köst:'p'kf~~,"I:;,;:,'r;'ri,l"'{":L.""I'J:,,'., " qvist 0,, . ',' "" """,:"C(
, ',;P':ef:~Q'n:;;:ic~~''~mhgr'å;~a~,&toC!b,o ln:\;'~'.Förestå~dare.vi d röntgenafdeln. :R.UJiströrtll~C
all nt rum i? kr., å allmänt rum med extra Medio. af'deln.: Underläkare: Llndvallv S;: ",

'.kost ~ kr. Kirurg. ofd.: Underkirurg. Edberg;K Th.
.Amanuens: LiJJd",4\!;,:.':::i)">J3:,f;:t;C l
,Föreståndlj.dnpa:. 4Imgl"en;,!:li~ab~t ;~~., teL,

Norr 274, Rlk$te1., 130,,2i o; €lO:! 38, u,
10-12 f. m. ','..", .,'.'.' "'.',.. i •

'Kommissarie: ,Eel9irtåil
" Mottagningstidf6rintl!ä
'afdelningenhvard. "12cöl
ningen hvard. 10~ll'

K polikliniken lä
till fdritldrar Bom
för mindre bemedlade mct
ställd aJgift, f'6r.lPvi\rtes

':J'" " .., -.1,,,-1 ~It .fred, 10--11 f', m. OC~l för u
.'. ;,,; ';":'>YStfjrelse:r, ..' .och lörc1.l0-H f. m.
Ane.le/sR.o.n.'s-:I.'.V.,trOl.'dfiir.'a,IfJå!,. e.·.·.;.:.·.E.'l"ics~bnV. V. F.o.·r..~n.na.'n.d ..ea ..f.i.pträdeford~sit liQstnqä ..s.fJ.•..~f.p.t,..·.ur"

';.' ,.}:",~_ c;" ".'-,.. ': _ "'.:'""., ,:" '.," Iäkarebetyg; ,rot,ema ' :i·med,e)ips~"
ordf:ora'llde;;Sehll~berg:'iA. J.; Nordgren, het), prästbetyg eller anna som utvisar i

, 'R:'El.;·.öfv'erlitkäre;>BiUe, Edv., kassaför- hvar barnets föräldrar äga
;)M~;}ta17!);)$Jlll1Jel\C!;i1h1".,Moagnaj'Almen, j ~na; : ,. . ,:1.1" b.t.'!.lande sju".a
"':khlllIl',.hJ';fl.'~,,,' .,';;"c ",j, ö." l~karebetyg~»rl\stbet

. \GyIle,11:Sv:~l'dl;V':;';i'.;. ..~~inb~';!'fra .StocJilio
e,:':lg,otd~l"en;:<fC,.·m:ed;·Ile. delse af

.• j .' ii-kare::v.a.katl'~;,,;·; .........•....' . :"l~~~k~~
mv~rskötetsk(ir:; Fischer, 1.;Skar,in, E;... ..~~ic1a:.

Till vård' emottagl\§,.§jJlka barn af rtlinstp'ati~,p .
'/2 års ålder, ." .tll::9~a

För vinn.'W-~R:afi,in~~~g,~.rQI.dra:s öO öre r. och för iltfölJandevår
c f '1 t ' . . 50 öre.a., fl p a s: I enskilda rum' firinas'plå'ts
l"kareb~t,*,g, . '.. '" ".. '. ltfgiftenförlltf'6Ijand~'vårda
J>e.~:l'wom"mede~loshet,'. '. " Kontörstid;lOf.m.'~J,3Öe.
Il:'~J,,~~b~~Ylf".)c\,ller.,anna~ !,<1l1~~, som ~St..tel:Norrc 2 74, , •.. ,;."" ,:'",'; .c, 'c".
l1v~r ~en SJUke agor hem.ort~rat,t, .i Besökstdd: onsdagar och -:,frep.a,gl;1l', ~7W':~:-~J;J;~,;;'s~n:
f'6rbetalande sjuke: och helgdilO'-"llf. m .. ·:· ':,,,:' .• ··.'(.'i.,.~ ii",. i

läkarebetyg. ,. : ',.' . i. •• Telefonmec1delandeoni '·j;J~ti.nt~ri'liiii1Ea~''Ji~~l:
en'sjukvilrdsafgift; af 2 kr. prc1agfor barnfrån m. å närnndafelefonnummer."
Stockholmsrommul),er,fö"an!lra.5 kr. som må- " ..
nadsvis erlägges i iö~sko~~;"~,,;;'~ ,'- ' -, .', " - .'.', """1 ,.:_<~ "~-:;,:t;,,.l

~o;l::~~fot~~~n:aff:ht~~J~~~t~~~:ab:fta~~~r~[33 51 J Barns jLikh~$et SinJOrl '.()dh;:.~:'!;,sif
lligga å barnsjukhuset i,' 'ii Matiida ~ac;h$,mipne''''..'''''':;,'';,.

~,' ' . (Ål'stalutldlll'(.jl::;:i':.' ".
Kronprins.es"sanl:ovisas Sty~else ", "; ", "

',,'a'rrst'aJtWör:,sjuka b:ar·n. Ordf~: Medin,,'O.:.> ~":,~ "~"~e ""+:::'-'
(polheirisgatå.n SO:) Ledam.: MÖlle!, C. O"v'iceprdf:; Aljllstl'öIll,

, Qiteldion~F.alkenbel"gj,L;,frill:a, ,t Ekman, O. H. ; ErJJber&".H.; Clil"JSSOJl'i'\~JJ~,.fr",;.,
. ordf;, ~qv~'tjf){.,;:~f."',.:~6,~.JJdhl;,·:S9ren8~.n,.'.. Sa.c~~,:~. E.; 1hle,1,.,A . .80' '.,'",«." ;!";<

~.,f, 'll:1:<.lT!n;I~S;r..Berg;,M.·L.,f. .Santes- Ofverl~~are: Ernbe,rg,H .. ".•.....i;.l;';!l ..•.
s<?*V:R(js~a~der"W" .f..lfoJ,1sgren; Kling. 'Underläkare: Hamlltou1Bep.@h·", 'i'i '("~
spor"M" f: Weber; 'Santt),sson, A., f. Sekreterare och s'yssloman.:J.0~~l1,s~()P'\~~~L,

"Fränekeli;Dtäkenbetln'·E.;I. Orwall ; Hult,Husmod~r:B.randt, L.,,.:.:',;,,.,.; 'sj ii •.i.

M., f; ,Wallden ; Frölieh, E.; f d' Albedyhfl;l'i1uttagmngstld: hvardagar ,kt, ;LO:rr:$XJ,'H\.,
Blomstedt E. f Adelswä·rd;S';W'artz.D., För vinnande.af inträdei1f1"ij'il'aits'fordras: ,
f L 'd t' ..···, '. .1." 't ', alläkarebetyg' .. i'i" ·.h,:1111 s,rom;'e~ !aKa11,'.. ',' .. b) betyg från ~otemanoiifiuedellö8het;" ...>.r.i, ..,

i Qmbt!.d~ma'ni: Ramstedt,' .h.o.. e) prästbetyg eller annan'handliIig;'söm:utYis~r.,., ~
~.Uå'~~,releqarrt;:,':'~"~Jrs~ne-·tt' ',:"J:Ij:. --',' . ( h~ar den. sjuke llg~r''hemorts-r~tt:; " ;~i'. ',..:<';' V~"'. <

K'!i'ssåfö;rvaltåre:PhUlp<i6h, W,'.. a)i~ka::,~~:;~.nde B)ukaf;orc1ras.
j)ir"ektör; 'Wernstegt,W., prOfeSsOl" bl prästbety;t'

S'.:tK~!M1S..~~INGE'NS'~1a~ted~~~~~:tC:er~~%t~:f:~1$~4i,j;i; ...



[3351-33~9} C. 9!!~{ill.'~Umänna inrättningar.
e) en månads sjukvårdsafgift i t~'~'lI'tl·l;mytt.,~'I;arl~·[3~ $61""Alhnijnn,a barnbQrd.h,uset., .

förbindelse af vederhäftig!' . ror a· er 'i- • tS fl .. ' )'
gare sjukvårdsk6st:filid(iiCW,f "ir begrailliiigs- Ni' \ i': \ ,a. avagen •.' rt '! .'·f' i."

kostnad, ifall densamma s e.'\ko1TIma·,'!tt .,af i' ,-~' Di~ektio1l?' l

ejU~huset .bestridas. . " . l.: ':",,, " , , , Ordförande: 'I'homasson.. Åke.. . "l ' ;,'o

Mg:lftenf'orbetaland!,sJPl\a ••r:.; ..,.",,', 'Öl.' ledarn ··t . H' ·"t'··"··O!iV"·u"d't'
A) om den sjuke tillhör,Slockh'iilms kommun: "rIga e ~o er. : e.rrsro~, ... , "",1),F,>'

1) i enskildt rum ..• '," .. 12: 00 kr. pr dag ,Q; F.;,GJ."IlJ, A.BI; F({rssn~r" J,,,HJ.;.,Apl-
f'~rmo~er eller,åtfölj,sl,;:~terBka 3: OO,,~, »,» ;ström, E., O.M,. '"C [, ,

2) l aI!.qläl\t rum .•• ".',: , '.:' .,3:0,q P,P» Direktor' 'Fnrssner .J. HJ'
'" f'or,.moder elleråtrol).skoter~!la 1:~o ,P ,c». » • , • '.

b) om den,.sjuke icke till,hör. Sth;Ilns;k9,mmil.U ~yssIQman: ,Holmgren,' K. G.
1) i eDSkildt rum .. ' .......•• ,.,I8,OO}9 .••·.pr dag 1'5ekre.terare:.Cygnreus, A. W.

C:0r mOl!-ereller åtfölj. sköte~ska 4: 00' P » » Predikant: Rogberg, Olof.::'
2) l allmänt rum .........• 7: 00 » » » U d" "k . H . 'k" V'k'
. för moder aller.åtfölj. sköterska 2: ÖO »» » n erlä] are:. enn sson, I tor,
Å allmänt rum vårdade sjuka få mottaga besök Amanuens: Westermark 'Herbert.».

on8(j.aga.roch söndagar ,kl. 1/2L~1/22e.1ll; Husmodett Edman, Sigrte ..
.~ '., .. ",

Sj~khu;et Eil'a.;. . (33$7] A.yl&n .för faltiga bar~afÖd~~s~or
(Handtver'Kareg.;.13;)' ,.' och lieras barn.', ',.

, " '. ,: ..' Dzrektion: "",, . (Pla.nterhagllVä~;~~s~rästgål'ds.g. 8J.)
otdförandei' Öfverståthal1l1ren'eller,i.'hims Samma som för Allm. ,barnbördshuset.

• fränvaro, Undilrståthålllmm.' ", ....:--..,
"Ar'Stockholms stadsfullmäktlgevaldele'd'a- . ..' .

II!9tel':,Edberg.,K.T~.; StafrO.L.,; Anqer. 33$9] Kungl. Sällskapets Pro Patria
,.,son;'B. ~ohnF.; Lmdhgen? A~na; sup- barnbörds~,och',barnhus •

. ,)pl:"aJ:I~~l':Meycrson, A~da; Gustafson, Sveavägen 40 (l. d. 22· Stora Badstugatan),
HJ~ r- ..... "'," .. ;, " . '.. ,_ Direktor och öfverläkare: LindstrÖIJi,'Gösta.

Af Stockholms lans lanqgtmgvalde ledamö- Biträdande \ läkare : FOl'ssell, Olof Hrson ;
ter: Andersson, MartIn, och ,Janse, ;~lb.; Gårdlund. Waldemar. . .
supple.~nter: ~e~ters~on,.~L L.~,samt forst? Förestånderska: Westerberg, Ellen .
..s~ad~la~aren l ~tockhol~ och ~f!l!ep~o:Ordningsstadga'l' för Kungl. Sällskapets

.. vms.~allakar~n l Stockholms distrikt, Pro Pazria ba'l'nbö'I'dshusi Stookholm, Svea'.
Ofverla.~are: I:!chlasber{:'. H: I. .' vägen 40 å Norr.'. . '
Underlakare: AabY-I!:J;I~SSOn,;ArVla.,,: ' .. I. Kvinnor, som vänta sin nedkomst, mottagas'ä
Syssloman och sekreterare: .Häbner, L. O. J. barnbördshuset ant!Dge'!- kostna!lsf~ittpä s.,k. fri-
Predikant. HannerzN ' . plats eller ,?ot af direk~lO~~n fastställ~,afg!ft, ,.. '. ' ..:' a .;~." -1";: ,'; ',i ': II. För vinnande af inträde -å, barnbordshuset er-
~o~tagnmgstld: hvar, agar, kL, :J-,2. , fordras att till öfverläkaren aft.ämnas:
Bils(}listid å' allmänt rum: sörldagar och ons- l. dä friplats sökes: '

d kl 1O~ 11 . a) prästbetyg eller utdrag af prästbok ; .'agar," .. bl intyg om medellöshet, utfärdadt af öfverstät-'
hållareämbetet eller' vederbörande prästerskap eller
roteman: I

2. dä plats mot betalning sökes:
a) af vederhäftig per~on utfärdad ansvarsförbtn-

?lIse ror gäldande af sjukvärdskostnl\den m. m. en-
lIgt fastställdt formulär; . '

och bl rorskottslikvid ror -två veckor;
e) prästbetyg. '
III. För beta!and.e patienter äro betalmngsvtn-

koren f'oljande:.. . . ." .
a) ror vård i helt enskildtrum 10·kronor pr dag;
b) '» »i .enskildt. dubblettrum 12 kronor pr
dag", .
c)f5r vård! deladt mm .(2-4 patienter) 6 kronor

pr dag. . . " "
IV .. Sjukvårdsafgift erlägges genast vid !:tlträdet

å .barnbördshuset i förskott för tvä veckor, hvil)ret \.
förskott förnyas före ingången afhvarje ny period "-
af tvä veckor; och utgår afgiften frän och med den
dag plats ställts till patients förfogande och till
dess barnbördshuset Iämnats, dock att utskrtminga-
dagen ej räknas, såvida ej patienten kvarstannar
efter .kl. 12 middagen, .då äfven 'denna dag räknas
som hel dag.

V. Den töreskrifna afgiften utgör ersättning f"dr
bostad, kost och fullständig vård under ocli efter
förlossningen; dock att patienter, som vårdas ä de

.enskilda rummen, själfva fä bekosta medikamenter

[335'2J

Vanföreanstalten.
Greftureg. 59,& 6L

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

Poliklinik:
tisd., torsd, o. lörd.l0~11 J. ..m.

, Klinik (sjukvärdsafde lning):
Ofverläkare: 'Haglund, P., professor.
Aridre läkare: Silfverskiöld, Nils, med. lic.

Mindre bemedlade kunna erhålla bandager
på bekostnad af Hariet Philipsons f. Fräne-
kel stiftelse, se [4686].

,Yrkesskola ock elevhe'ltb:
FBreståndarinna: Lenuardt, Th., fröken.
Kontoret öppet kl. 9 f. m. -4 ..e. m.

[3354J'

lA.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20
Se annans ;j sid. 27. .



- ,', ,.C, _,.",';>. :"~'~:';':','<,}.::":,, ':'F,':;{)."f{i!;':'~:_-<:

Stockholms .hospitahfÖr.sl",i1essju"'a~J\{'"
[3365] (Kpnradsberg.)'.. .. . '.. '.
Direktionens ordförande: Öfverstij.thållarl\)jj. ,

eller, i hanlf·franv.aro, ulJderstå.thå:lhtr~*}.,,,~
Vice ordförande:.EdgrjllJ,JF(l;. '. .', '.'
Direktionsledamöter.; ..Norström, Clres 'J?':;;;r\";

von Oelreich, C; A. W.; Carlson, F.;"Of..! ".'
l"k ' 11(-1- ~ f ~'C'>

ver a aren. . • . . .,' .. .. ' '(" "h' - '" .,..
Sekreterare; Rydholm, ~nutQ, .~.,.,;V~.-",)

ling; 23; .• ' .....• '.'.,;.';';"},";'::;"';):;
Öfverlå~ate: OAo.eliu~,a;E,;~~~å's ~'tj~

ärenden sÖnd., .....tisd:?ch.fred ..·~121.
e.' m. Vid' samma tid .rnåpatient~r
öfverlä!>areI!s bepröfvl1l),dea! an~

. sökas.' ". . ...» <,' ',. ., '.~.
Hospitalsläkare: Wige~t, y,./ .
Biträd. läkare:Elåri~er;G. J'."" .
Amanuens: .Sl;\hlil!, L.
Predikant: Hjuinl1rz,N.
Sysslomjtn:Ahlstedt •.>E.•..

•Bokhållaie:.Sjl1im'e~~on. _N~.,_I.

Kas.söi.sk~: Andersson, Ir,ariJl'c) i' ••f";'i.'nif··
Skrifbiträde : Zetterlu nd, Ida •.....•........."':""'" kr

Hospitalskontoret hå.ll~s·· öppet;~ll:~~~P'-:dagar 10-2. . b •• , •••• ,.

Sjukvårdsafgoiften är j l:~kl~ss
2:a kl. 4: -, 3:e kl. 2; -.

[3366J Sjukhusef~id,·liJngbr,~ ..
. 0Ä1fsjö.) .•..,
StyreZ;e: ~s~[17.5'5].

Direktör och iifvetliikarei Kinberg, O.V.
Biträd. öfverläk.: Åhman, ,G: ''', '.'
Bitr. läkare: Hubert; .T,;]lne§l.trplll"
Underläk.: SjöströII!. N. M., fl':; 'Yi:e~el"
Bysslomaru ~venssoll,S.A./ '
Predikant: 'I'hegelström, E .. ','i
Bokhåll.: A:Iström. H.
Kontorsskrifvare: Herrman,

P. M. . . ". ,,' ..•..• '
Mottu,gn:tid: • för v.inhan~e af u,pply~~~n~lI-r>,

angåendesjukas mtagnlllgk1.12;V?"",;~.o'}'
I äfrigt intagas patieiJ.teralla·'tid'ei·'tJ,~,
dygnet. ' .. ~,

;'\$rg~QQJiM~TI))~INGEN, ·~~k:;.~~'::~;:i1Jg~t~1,1~2d~g!i~~~~r~~~i~,;
G.
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[3a6P~;!37l] "C,! Öfriga allmänna inrittniilgal\ "
J,JesiH~~tid:sönd. tisd, och itOrsd, kl. 12,10 Sinll~s8jukb,uset;)Södertnannagatanf3't'

;:-1,;30 middagen:' ", 1,1" ". ,0 .,Far li:::vinnliga.patieotel'l,;'1>");(,,,J
,,~rop:tfd: åsysslomapskolltoref kl. lO'!, m: Styrelse: d,ensatillna;isb~för'Prbvi&~t!iska:

' -t:-2 e.'ID, \ ," och Katarina sjukbus.'.' ': lm'"
,För intagning & sjuk;,u'$ei erjord>"ll8'/ötjan,k'liand' Öfvel'likare: Olalider;,;K> O.' N,

, U'Tt,?ar",m~ :7"': Underläkare Rosen tro, -?']BCJ~"') Iäkarebetyg, utvisalrd~'att'.'den sjuke är i trän, ' , :. .' S om""
, gande behof'. ;>! våM'å,siunessjukllUs;., ' Redogörare:' Svenson. Sven:' i

1>~remiss; utfård~d,~f pOllskam,,\ar~n,;~örstestad~LFöreståudarinna: Liljå:i,HMel,la> .
' läk~r,illl'eller,öfverläkaren '(id' sjUikliuset; , , Patienter få besökas: -söndag,tisdag 'ocli torSdag

-ej bil;' B: till Kungl, Maj:tsförnyad'enådiga~tadga '12~""!l23, e, m, o" ':" <.. ,:c,'>;mgåendesinneeejuta den 14 .1Ul1i 19j}l;.,". ,
<i)prästbevis enligt Kungl. ~aj:ts f"Om~ade,n~diga Siluies'siukbuSe. t. Norrtull!lgatan.f4,

stadga angående sinnessjuka de'nU ju~i'1901; 'F" k' r t' t ' " ",',,) horgensf"Orbindelse,u,tf"ärdatlaf vederhäftigper; or "vmn 19a ~a len er" '
son, ror afgiftenserläggandeunder den tid,panen- Styrelse: densamma ~!lm.för l:>royisoriska
;::d:~~S~~::,'::f:i~ ~~~:a: ~~~~~:iI;~e:/ör,.ocb Katarinasjukhll~ ... ".. . .":": ' .. '

fl af betalandepatienterafgift irörskott. . Ofv!!rJäkare:. Olanderv K. O.,.,N"
Af ofvanstäende. handltngae måste remtas o~ll U'nderlak.are:Rosenström, ..E.

aii.ka1'llbetygaflämnas.,vid 'inskritningen,"uvaremot Redozörare: Svenson. Sven.<ötnga handlingar sedermera, 'dopkj'(,l'tast möj\igt; ~
~nnna insändas. Föreståndarinna: And~rsson,. Olga,

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

[3367J Katal'in~ sjukhus 'försi!'messjuka SjukheOO.
ech .personer lidande lif dellriumtremens, [3371J 'Sophiah~mmet,

' (Nya SandbergsgvL) ~ (Valhallavägen.)
:Styrelse: densamma som för Provisoriska, SopMa1l:emmets råd:

sjukhuset. .' . Ordförande: H.M. Drottningen,
Öfverläkare och direktör: Olander, K~ O. N f.. Ordföranda. H. KH. Hertigen af Närke.
Underläkare: Ströman, R, . O.fril('a ledamöter: AIströmer, Augusta, f
Syssloman: Svenson, Sven. Ehrenberg, friherrinna; Bille, Edvard,
~öreståndarinna: Nilsson', Valborg, kapten; Von. Eckermann,. Ebba,' f, von
<>fversk!iterska: Bergvall, Anna. Hallwyl, fFU; Falkenberg, Louise" f, Ek-
Predikant: Ahlfeldt, R. " man, friherrinna; Forssner, HJ'almar, prof.;Patienter få besökas: söndag, tisdag. och ~tors. .
dag 1/22-1/23 e. 111. Grönwall?)!,r" til. dr, generalkonsul; Ram,

marsten, .Fr., hofpredikant: Hedenius, L,
Ilfmedikus: von Hofsten, Isabella" f. Evers,
statsfru; Holtermaull; O., kabinettsklJ,m,
marherre , Langenekiöld, ,B.K, J., frih.;
Linder, Anna, ,Jf, Pfeiff, fru; Linder, Elin,
f.Pfeiff, fru; Lindhagen, T"kyrkoberde;
Lundberg, Karl L" herr; VvD Rosen, ~aria,
f. Tamm, grefvinna; Rosenblad, C" ÖfVCl'-.
kammarherre; Stierncrona, Thomasine, hof-
fröken; Sundberg, C" professor; Sunner-
dabl,Magna, froken; Tamm, Therese, frö-
ken; Wellin, Bertba, fröken; Wall, C. J.'
A" regeringsråd; W,eJ<ienbielm, E. G" kabi-
nettskammarherre; Akerman , J., professor,

[3369J Sinnessjukhuset, Bondegatan 56, Sophiahemmot« styrelse:
f. d. 34,

För kvinnliga patienter. Wall, C, LA" regeringsråd, ordf.; Langen-
St l d' .' 'f" p . 'k skiöld, B. K. J" frih. af Kungl. Maj:t
: yre se: ensamma som or rOVlSOl'lSa förordnad samt vice' ordförande; von Ro-och Katarina sjukhus. ' ' d
'Öfverläkare: Olander, K. O. N. sen, Maria, föd Tamm,grefvinna; Holter-
Underläkare. Roaenetröm.rB. mann, O" kabinettskammarherre; Hell-
Redogörare: Bveuson, Sven, ström, Tb,,' professor, Wellin, Bertba,
Föreståndarinna: Bergstrand.viieter. , fröken; Forssner,' Hj, professor. '

Pattenter få besökas: söndag, ttsdagoch' tcr§dag 'Suppleant: von Hofsten, L, f, Evors, statsfru-
1122-1/23, e. m, Predikant: Bratt, E. '.' , __"_''_' ._'_

"" _" . o
DYRA

[3368J Sinnessjukhuset, Horn~glltan82,
För kvinnliga patienter.

:S~yrelse: densamma som för Provisoriska
och Katarina. sjukhus.

ÖfvoerJåkare: Olauder, K. O. No
Underläkare: Rosenström, E.
Redogörare: Svenson, Sven,
Föreståndarinna: Löfgren, Maria.

Patienter få besökas: söndag, tdsdag och torso
-deg 1/'2 2~1/! 3 e. m.
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r • _ .')- ," Be:talningsvil!kor~n äro:
) ,Afdeln:: A i·en.skildtruml5'-25 kr.' pr dag.

I·!tfdelll.:ll i half-ensldldt rum 15 kr. pr dag.
'. .'1';' 'c" O .~ -rum för mena än 2 patienter 10 kr.
,:,. . .pr dag. ,

.HA'fdeIIL:Ar·enskildt';ruin 14'kr. pr dag.
. . i' half-enskildt rum 8 kr.' pr dag. .

.~, :!3'.i,'rulll.·för.3'.,8.patienter 6 kr. pr dag
F.(W'd~nn'll.~fgift erhålla-de sjuka:

·Rrini/ kost i6ch~-sJtikvård. Patienterna' debiteras
för<t;i1eqik'aments-,' och förbandsarttklar i mån afför-
bruknfng .. Underläkaren. är skyldig att i sjukvården
i~Om:,Hemmet tillhandagå ,och asstsrera där pr-aktl-
serande 'lä.kare. ·Förtransp6rten till och från sjuk.

'.!Hlset har den sjU!>esjälf:a.tt sörja. Tilliallig patient,
89m, ankommer till Soph.iahemmet för undergående

){fopera:tion,.erläggerfördensamnl~särskildafgiftoch [~3 75] Röda korsets. sjukhem.
ersätter ,för,?andskostnadernaenligt ,räkning. Fråp (K k' t 66 1 2 t 1~'" " "~1'
SoPllil!1J.emriIetutskrifven patient,som efteråt fordrat amma arega an '. o. . r.; tr.: r~...
tö:sbI:.qJli~g;å H~minet,.erlägger,en krona rör hvarje 5255; a. t. not~~o7r~li~?o~S'r. t. 96G3,.a;J ..

Såvidtutromme och omständigheter i öfrigt så- .
d.antm,~dgifva" -m~- i enskildt rum intagen patient Detta sjukhem erbjuder· åt sjuka ett efter .nutl:.•.

,tiHåtas' ~ :,si~t·rum 'medtagaenanförvant eller tjä. d.ens fordringar. ord~adt hem, där in- och uhå.rtes~·
-nare.ioch u~gåJ:.i'såda!1tfall härför en afgift af,Bkr. sjuka kunna blifva intagna och vå~~ade. De ~Juk:a
fdr bädd och te eller välling på morgonen. vårdas på egen bekostnad af den läkare, de SJalivo,, . t . . . Ivälja. I sjukhemmet mottagas till behandling, såAfd:!-n.s atIenter "?-tl enskLldt Sjukrum få emot- långt det begränsade utrymmet medgifver, Sjuka "'af

t.aga besok lllellan kl, 10 f. m.-6 e m., alla slag med undantag af dem, som kunna vara, .
:II uh Sjukrum for flere pattenter 1-3 och störande för öfriga inom hemmet befintliga patien: (

1/25-6 e. m. ter eller som lida af så beskaffad sjukdom, att fara,· ..
Afdeln:s patienter få emottaga besök i sjukrum för smittas spridande inom hemmet kan uppstå. '

I
.för flere :p.atienter mellan kl, 2.-4 e. Vid inträ ..de erlägga sjuka bestämd Sjukv.ård."",fgif.t ...•
m. samt l ensktldt rum kl. 10 f m.- i förskott för 2·veckor, hvi.lket förskott förnyas' vld'-

.. ': J? e..'m -.;·i·halfenskildtrum H-l, 2-4. hvarje ny period af 2 veckor. Förbindel$eaf.ve.~ ..
;:pe.å "sjukhemm~t· intagna. sjuka ha i öfrigt att derhäftig person .för alla .. omkost?ader i och t:ör'

ställa ·sig till 'e.fterrättylse. de f(jr ordningen.därinom d~n sjuke skall afv~n afiamnas vid ankomsten ~111:
fastställda ordningsregler. . IsJukhemmet,. Betalningen utgår. från och m.ed den

B O d . t . k o d . dag plats beviljats och fil.l dess sjukhemmet lamn:1s~'.
• m en pnva a SJU var en. Betalningsvillkoren äro: ..I'

Sj~~sköterskor för vård af sjuka i privata hem Enskildt rum kr. 14, 16, IS för dygn. . :
/ ~lt:yall 8tocJ::holm s0lIl; landsorten erhållas efte,r an- Rum för 2 pers kr. 10 får dygn. I

.;..tnälan hos foreståndarInnan 10 % dyrtidstIllägg, f

,\ ..' .'
·.·.i.:S'.lr0CJ;JI.QLMSL.'fIDNINGENS

, ...•.. " '.""i'/i"""'8j-Uck.'Q'l}h

.'~'" E;a~saf9'i(Valtarll.:;·Howterlnann,. O.
"Seh:eterare :vLöwenhielm; .Carl Axel.
r~~.~~ståJldarinna: 'l'erserus,~hba, fröken.
Husläkai·:e:Fiirstenberg,;A., med. dokt.·.
Kamreraret. Annell, .A.,fl'll,. tillf •

......'. ,'Uvpl1/sningar.
'Om 'sf,.klt~11trltetoclt om sjukes intagning

e,., ." och; vård, därstädes
Förestålldapnnans .mottagn.vtid kl. 1-2.
~a~r~,:arep.8,~~p~~i~io~stid'jkl. 1/210~1/21 ,ocIi~2,J5

1"".,::".< j ""'C '. --n:;:4 e.:..lll:.
.. '.1'. SjnJrhelllmet"erbjuiieråt S)u1;:l1'ur'$kilda,s.amhi\l1s.

'klasser vett :efter n~tide.~s -tordrtngar ordnadt -hem,
d~rJini"--ocn-utvärtes sjuka" 'kunna- bl ifvatntagna och

h'årda~e'f?De 'sjuh, vårdas-påegen bekostnad af den
läkare, de 'själfyl( välja. - .

I~JllkheJllmetemottagas till behandling, så längt
utrymIl\et niedglfver; sjuka af alla slag, med undan-
tag' af'dem, ,som kunna .vara störande .för öfrigainom

.\ Hemmet befintliga patienter eller- som lida -af så
beskaffad j sjukdom, att fara· för smittas spridande

"Inom Hemmet-kan uppstå.v:
Vid inträde. erlägger den, sjuke sjukvårdskostnad

förskott för två veckor, och detta förskott förnyas
vidIivarje ny period af 'två veckor.
"Den..,,~juke. s~all äfven .aflämna förbindelse af ve-

derhäftigperson Idr. erläggande af afgiften. Betal-
ntngen, .utgår från och med deii dag plats bevilj ats

, ".ch till dess, Hemmet lämnas, dock att utskrtfnings-
: ;J.al.gen ,ej (räknas, såvida ,ej den 'sjuke stannar kvar
. '.å 'Hemmet efter 1;:1.12 middagen, då äfven denna dag
J.:lJe-:äkn.as:" . ,,'

.,..... "," , "]"')~""

1 .'

hälsovården. ' 4

/' q. m elever: l. ""

Den ordinarie elevkur,en omfattar en tid af n'!. år.
P~ospekt erhålles på \,egär~n af :1Prest~!;dar11l1Ian.

[3373J Stookholms sju~em.
(Kungsholmen," Dro ttningholmsvågeu.j

Bestämdt .rår vård '-af ·'~ersoiier, ..·nl1andY,c,a,f.låll.g;-:,
varig eller obotlig sjukdom., fq~et~ä(le,svis.:f~å!-l hpf~','
vudstaden :och,. endast, då utrynllnet.så medgifver ,'
från andra orter.. ., .,' . -. /;';'.'
Patienter intagas å såväl friplatser som. mqt j)et~.k ....

ning.-
Afgiften är: ,

i gamla hemmet : ö: 00 pr dag .för~U~äp.t rum,
S:00 » fÖr2.~ängsru~,

11:00 .• för enskildt rull\.,. '
i nya hemmet: 8: 00 » för 2· och.3·sil<ngs~n·i]1·.

13: 00 » för errskrldt rum. c ••. '

Patienterna äga rätt att mottaga. besök'··11lldertidel~,,·',
mellan kl. 10 f. m. och. kl. 7 e. m, med. undan-j. '
tag af måltidstimmarna kl. 1-3. 'ii""'

Styrelse:. "
Ordförande: Carlson, K., G.
Vice ordförande: Höglund, Otto M.
Kassadirektör: Carlson, K. G.··
Veliks,tällande direktör: Lindqvist; Erik.",<
Läkareledamot : Sjögren, :Tage: . .... "
Ledamöter: Alruta, ,A. O.; Björklund, K, .

O. J.; Wrern, Jonas; Dahlberg. A. E.j Aker>
man, J.; Risslor, J. G.; Stenhanunnr,

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

hvard, kl. 3-4 e. 'm.Nybrogatan 15 ansök;'
ningarom intagning- på-sjukhemmet. . ,

Underläkare: Sundstedt, Jaco b. . . ..' .
Kamrerare: Hermelin,' 'I'h .., frih ... Konto!;

Gamla Sjukhemmet, Drpttningholmsv'iige,n. i:'
Oppet hvard. kl. 10..,...2. .~'

Kontorist: Sehönmeyr, Fridn; fru.
Husmoder. Norrby, Lisa.vfröken.

annons. och prenumeration8ptis,,~~,~~·~<'~i1!ii~:~~.·
av Stockholms' större dagliga: tidnil;lga:r. .



[3375--":3395cJ C. Öfriga allmänna inrättningar.

[3393]
Gymnastiskt-Ortopediska Institutet.

(Mästersamuelsg. 101.)

Direktion:
Urdförande: Berg, J. V. \

Konvalescenthemmet. Ledamöter: Smerling, G. W.; Lennmalm,
(Södertörns: villastad.) K. G. F.; Sederholm, E. iV. Dardel, F. E. A.,'

Styrelse: Thulin, G., ordf; Moll, V. O., Föreståndare: Wide, A. G. "
kassaförv.: Sebardt,Carl, hemmets läkare; Biträdande läkare: Wallgren, S. A.; Lunå-
Borg, Oskar; Tuttie, Hedda, fru; Reuter- berg, Karl A. R.
skiöld, Lotten, fröken. '

Föreståndarinna: Lindberg, Letten, fröken. [3394J Institutet för Kvinnlig~
. läkareassisteilter.

[3382J Aktiebolaget S.~natorievård.. Nytorgsgatan 23 A. R. T. Söder 13~:..
Syfte: lungsotens bekämpaude.. Har till Föreståndare:. Med. Dr. C. A. Oberg t. d.

detta ändamål uppfört ett första' klassens Pruvinsialläkare. '
sanatorium .å egondornen Romanäs, adress Chefsassistent: Ester Morelius, Gymnastik.
Romanäs. Adress i Stockholm Bankirfirman direktör. \ .
C. G. Cervin. . Assistenter: Alma Janzon, sjuksköterska;

Styrelse: ordförande: Alexanderson, A:, Frida Kindlund, läkareassistent; Celin
ban.kir; .~adstein,. E., ~ed. dr;. von Bahr, Magnu.son, l~kareassi;,tent; Lisa. Johans.
Julia, froken; Cervin, AlIce, f. DIckson, fru; son Iåkarcassistent: Wera Ponten, gym.
von Rosen, A'l med. lic., bolagets öfverläkare nashkdirektör;· Elsa Lindquist, gymua-
och rerkst, direktör. stikdirektör : Elsa Hedström , gymuastik-

Suppleanter: Rissler, J., med .. dr; Lund-, direktör' Ellen Nyberg, ex. sjukgymnast;
berg, Mathilda, med. lic.; Herlita, Karl, v. Marianne Kaiser, ex. sjukgymnast; Karin
häradshöfding, Lidström. gymnastikdirektör; Svea J erden,

gymnastikdirekt~ .
[3383J Solna Sjukhem. .

(Vårdanstalt för sinnessjuka.) [3395 aj Doktor Aug. Karsten. Medicinskt
Solna sjukhems styrelse: Marcus, Karl; Elektricitets-,. ljus- och Röntgeninstitut.

Nordgren. R.; Holmgren, E.; Marcus, ]\iL; Kungsg. 60; nkstel.. 73,06, sthlmstel. 14828.
Jacobesus, H.' C.; Hirsch, Fr.; Marcus, Se annons å vidstående kartong.
Henry, .

:3 uppleanter: Lidin, E. O.; Jungner, Hj.
Sjukhemmets .öfverläkare och föreståndare:

Marcus, Henry, med. doktor, professor.
Underläkare: Julen, 'I'h., med. kand.
Konsultationstid: hvardagar 11-12.
Besökstid: dagligen P-':'I.
Telefontid: dag!. 11-12. Sundbyberg 70.
Post- och tel.-adress: Solna sjukhem, Sund'-

byberg.

För denna afgift erhåller den sjuke rum, kost
och sjukvärd, men debiteras särskildt för medika·
ment,er, förbandsartiklar, vin m. m.

Tillfallig patient, som ankommer till sjukhem-
met för att undergåoperation eller behandling, er-
lägger därför afgift enligt särskild taxa.

- För transport till och frän sjukhemmet har den
sjuke själf att sölja. •

De ä .sjukhemmet intagna sjuka hafva i öfrigt
att ställa sig, till efterrättelse de för ordningen där.
inom fastställda regler.

..Anm'älanom rum och operationer göres hos töre-
ståndarinnan 3 tr, R. t. 192, a. t .. norr 8186. '

[3378J Hemmet förlupussjuka.
(Mariedal, IgelJamsgatan, K.).

Stiftadt genom insamling af frivilliga bidrag för
att bereda ett hem ät lupuspatienter under, den tid,
dä de måste vistas i Stockholrn för sjukhusbe-
handling. '
Styrelse: Larsson, Wilh., kyrkoherde, ordf.;

Hellsten, Fr., sjukhuskommissarie, kassa-
förvaltare; Liljenstolpe, Ellen, fröken;
S~aumann, J., doktor: Kempe, Eva, fru.

Föreståndarinna: Rydström, Anna.

[3379J

Hälsovård:
[33 87JStockholms badhusaktiebolag.
(Sturegatan 4.) Styrelse: Frestadius, Otto;
Nycander, Oscar; Fries, Hjalmar; Tjerneld.
John, verkst. dir.; kamrerare: Thorsen, D. K

[3391 J Sabbatsbergsbrunnslasarett.
Direktionens ordförande: Wachtmeister, H.

grefve ..
Kassaförvaltare: Smerling, C. O. I

Brunnsintendsnt: Schager, W.
Kamrerare: Wctdenhiclm, A.
Sekreterara. Wolfbralldt, E. G., pastor.
Öfriga direktionsledamöter: Lagergren, J.

E.;, Eklund, M.; Rosenström, A: M. <,

[33 95b] Zanders. Medikomekaniska gymna-
stikinstitut •.

(Birgerjarlsg, 23, a. t. norr4022; r. t. 5906.)
Läkare: dr Emil Zander (förest.); dr, Alfr.

Berghel. dr Axel Hellstenlus.

[3395 c] Doktor Sigge Wikanders Radium-
InstItut.

Smålandsg. 4I1I (hiss).

Ä.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20
'Se annons å sid. 27.



Diatermi-

Välgörerthetsillratt~irig~~l,< [a395tt'.34dl'
, Salt~jöbadens'.B~dh<>.t~U'(S~n~'

, .torju~) •. " ...•• ';,:; .. ~,
('/'1. timmes väg fr, Stockholm •.) •.• ,

Sanatorium för behandling med'allafol:·
mer af.bad, gymnastik, 'massage; elektrI~ltet
högeolsbehandling. finsenbad m. mrSpeeiellt;
för, hjärtsjuka, nervsjuka ,'relImatiska.,j:mag~,,,,
och tarmsjuka samt kOllvalescentet..Ofv,e):"
läkare: dr 0, F. Åberg. . ,

I

Välgqren hetsi nr ätt ningar",
,){~rd7'OC~'\ ~ppfostringsanstalterför barn, a.fgif.taf 1,800 kr""a,tt på en gång erI~!lgas:;'JJ~lilf'

ArbetSstugorolika -sl'ags »Hem» och Asyler a~sokan skall åtföljas af ålders1;>etyg sall)t up'p;ly\~;,,'
r.. '.' .•:.': "., ",' " ' '_ .' " . rungar om VIssa andra barnets. förhållanden - "Laka,~
samt, nagra Stlftelser.'ooh Stlpendlefonder, 'reundersökning af till inlösning ifrågasatt tbal11;

[ 340.'1.]' .' . '. lA'II.· .;. . ".b . h ..·.'. t 'hvilke~ Skall.. fust.ällas . genom söka.ndensAörso. rg.•.., ,.' ,d' '. manna ar,n use • sker söekendaaor kl. 12~1 e, m, . "
'(N~r~tulI':g' 14·':i t' 825. at 'norr 9617 52 ) Ba~, täl lhörande Stockhol,:\s stad~"f~ttilfVård~;"

-' ~" u ~ _.', ' ~, ,._,., '.' • • , .;;,j, \ ,. samhälfa, få af stadens FattIgvård~,naIPndj 1"nI0sa,J~)(,>
, '. ,'Direktion: mot den nedsatta afgift, som för'hvarje ;traf:Ku:ngl

b dr·' d i-~St tssekr t' .' B C H' l Direktionen bestämmes, " . ,
.'. r .. oran e: ' . .a sse, re eraren .'. asset- Öfverläkaren äger, då hananser'ett.barn,sdifoch';
'_ rot., . .. ,._ , . ; hälsa äfventyras, om det icke genast erhållervåril

"Orrigaledamöter: Lindhagen, L. T.; Lager- B~rnhuset, att provisoriskt emott~ga detsamIll'~~~~'
, CI~antz, / C.' 'G.;:Fries, O. H, E;;A:lmen, stai~~rnhuset finnes vidare en klinisksiukafde/nirla;
o,' Gunhild. Stanler, K. R. med plats fÖJ; 60 barn, hvilka mottagas itill,pro\{:
Örverläkare: Jundell J. '. sorisk vård och klinisk undervisning, Om plats 00l!'\
Intendent : jacobso~ T A tid för intagning efterhör,es hos ,barnhusets läkar~,'

<: ,:: " "~ -, l," ",',_l "' ,!.. • Ammor antagas med hansyn' .t1-l~·'tnra.tt1i,'tn_fl~n8 ''be-o,
: Sekreterare och -ornbiidsrnänsEriksson, K. E. hOf afl ammor Del. sökandenas /ä,mpllghet, (l,ökand,e..,
'Kamrerare och kassör: Holmin. H. till amtjänst får, på eg~~ ,bekostnadinstlll
Underläkare: Malmberg' N Barnh~,set ~ågpn kelg.f.r':,tlsdag kl,.12-1, e
, , ! ,,- "~o • _ .• - ;,', '. att af ofverlakaren beatatdgae. " ..'. _'
Am~nUenSVld sjukvården: Gyllencreutz, Barnhusbarn utlämnas förfoste~årdtill
, 'Sata. " . dade och med eget hushåll' förseddapers'one"

.'p dik t',W'kl' d' EV genom intyg af vederbörandeipräaterskap,
. re. lan." .~. un .. , -s , ~. barnsnämnd eller trov.ärdiga personer . st Y

'" t\sSlsten.t: Rosin, P. A. V. lämplighet för fosterföräldrakallet,. :" ,"
:-, ,Bokhållare:,'de Berg, C. F:, . De, ~vilka önska att själfva.frå~Ba~huset aflj.ä1llt:i'
.. lnspektöröfver barnhusb rn i -Stockholm : barn bil fostervård, sk'?,Ja ',~stalla SI~, helgf<~a,da.:

." , ,", .• ,' a gar kl. 10-3, medhatvande har'ofvannamndallltyg-:'
Clefberg, P..J.,; hUf. .. För öfvervakande af utackorde~ade barnliusbai,ns

Kontorsskrifvare ; Marcus J GA vård och uppfostran äro anställda .inspektö,er, hvar-
A","; eD "p' 'G' t'l'lf" jämte detåligger'kyrköherde "~ församling,·vtqm)

'. ~anuens. ve!gman,,' " l , Stockholm att hafva noga inseende öfver' barnhus-".
,Husmoder: Sundberg,M; C. barnens uppfostran och vård: .. " '

, , "';.' ' Den, som. till vård uttagtrbarnhusbern, får Icke
Underriittelser t under några villkor öfverlämna barnet till'annan per.

A!l~män:qa.f>arnhuset,är en stiftelse som har ,till s?n 'än den, som kan.viså.I"Ilte-ndente~s(Skrift~-ig,a;::,'_;{:;J
litld",mäl att i enlighet med bestämmelserna i af K t.ll,åtelse att em'?ttaga harneti,men ,däremotfå.f?sy;r,-"',""
MaJ:t utf'~tdadt. reglemente (se Sv', Författn,saml. föräldrar i~ke vägra .barnets o~verlamnande VlI:den",i',!\
N:r 125. år ;1910)'lämna vård och uppfostran åt värn- som erhållrt sådan tIllåtels~,' ,'., i J .•., {

'lösa, -bam.: Som ,"bar;n~/,ödet:8~or,'i(:ke emottaoae å Fosterlimen för utackor.d~~~de born: u,tgå~,. f:t~lt pe;r\
- Barnhasset, .:m~: det, icke fÖl;-Yäxlasmed barnbörds- är, -räknadt, för barn i första' l~fnadsåt;e.t_ metr ~~Q'
ll'us:i-liufvudst~de:tl. .. kronor och i andra tilloch,'flled 14:Jie1efna.a~åten 120.<

. 19.t'en·d~n\t'B'exp:e'd.i t'i o D; en o ch K a~rerare· kronor, hvarefter fosterlönen upphör., .J~\ör_ barn, .;
kont9ret:håll.as öppna helgfria 'd",garkL 10-3, som är lytt eller ofärdigt,ka~i'h,ögte'.ersättning

Intendenten mptt')oger all", .till Kungl. Direktionen beviljas, Kläder lämnas. åt. barnet' vmiletsamm",~,
ställda h,a!ldli~gar,. liksom. ock anmälningar rörande uttagande (två omgångar), Iill;~Qm ock' tyg .,tiil ,be-,
s~-väl- barns intagande -'åbar,nhu~et och uttag.ande klädnad vid tiden för barnets k~n:firmP;tio'n." Ftji
till 'fostervård som ock alla med utackorderade barn- läkarevård,-Qch .meäiein äfvcnscm'. täro'bö~~er "!o'y.,;8ko-,'

.husbarn ·~nträffa(;le-föt-}indringa:t.',.' ,lan lämnas. Premie fÖ'r-_utta(ll''I}d~_ afgol$~ebr:f:r~'""!
_ . Barnhus:~ts'll\kareträjfas f'6r rådfrågning an- försia lefnadsdre: utbetalas med 50 kronor o,9h;..för'

,.:! .gåendo. sjuka" barnhusbarn och besiktning af barn, [Lickebarn i samma ålder 20 kronor, sedan b'ar!lei
so~skola_,intag~s;,säkrasth~lgfriadagarkl.12-1 e. m. vårdats .väl minst ett år, ~am~ under för
, "l Barnhuse't intages icke något barn.tsom är öfver att fosterföräldrarna ha för afsiJ,.t at.tför

.... !6 .., år. E;tl'Jlunder ..denna.å!der, hvffka ej äro be-. behålla barnet, Belöning aj 21i'kronor .. '.' .'
'y'häftade4llieq allvarlig sjukdom eller väsentligt. lyte, barnet fyllt 14 år och, då viH vårdats hos' 'a",

intagas eft~r 'ansökan a~parnavårdsnämnd eller, be- fosterföräldrar, minst' l;' ål...Annan ~~elöriing 'Ra
träff1J'Ild,e'affattigv_å~d, utom. StqGkh0lm omhänder, ven tilldelas fosterföräldrar; sommo\tagit j)Ch'Yäl.i.
ta'gnl.'barn" ~f fattigvårdsstyrelser~ .:n;lOt~eninlösnings. vårdat sjukliga 'eller. va~ö,ra :Qarn~, "'",:,.," "i-'_;~<"
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