
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-'_;~<"

·.sT,Qd~HOLM:S':'l'IDl~INGEN,.:llaSs~:~:lisl~;:~t~_~O"'$O"I1__
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[3401~3410J
I

C. Öfdg<t allmänna inritttningar.

\ "

M.; Östberg, G. F.: Lundberg, Karl 'I:.;
Elliot, M.; Herlitz,K.; Wretman, J.;llernc
ström, J.; . Lagergren. C. H.; v. Schöele,
F.; Lundström, K.; Nordenson, A.; Löwen-
hielm, G.; Bohman, Knut; Cederlund J:r,
Edv., Bohm:\n,. H.; Wretman, W.; Alm-
ström, 'H.; Dickson, R.; Norström,C.;
Francke, O.; Bäckström, W.; Scharp, J.:
Frisk; C.;' Carlson, Fr.; Bergö, C.; Arnberg,

[3403J Frimurarebarnhuset. Carl; Dickson, Ch.; Hagströmer, S.; Collijn,
Stiftadt 1753 för uppfostran af värnlösa J.; Johnson.] H. Ar son; Ramstedt, J. O.;

barn mellan 6 och 10 år. F.n. undervisas Meeths, H.; Rundqvist, A.j Fogelmarck,
117 gossar och 4l,) flickor dels i läsämnen, G.; Myrstedt. S.; Palmgren, H,;"Nordqvipt,
dels i hvarjehanda arbeten ,(trä- och metall- A.; Nordlund. K. . -
slöjd, skrädderi, skomakeri. trädgårdsskötsel Styrelse:
och mässingsmusik m. m. för gossarna samt Öfverståthållaren; 'I'arnm., V.; Widner, N.;
handarbeten, matlagning och andra hushålls- G A r ~1 O b
g-ör01nål för flickorna). Ordförande: H.K.B. Hårleman, . R.: ~pe 111, .j' st erg,
Kronprinsen. ,G., F.; Wretman, W.; v: Scheele, Fr.; Lund-

, df d d st(om, K.; Cederlund J:r, Edv.rBäckström,Vice or öran e: Ström, C. M., f. d. lan s- ur B .. C A b C I D' k Chhöfding. . ' ••. ; ergo, .; ro erg, an. r le son, .;
L d ..t Ö tb 'G F M t' E D Carlson, Fr.: Almström. H..; Francke O.;e amo er: s erg, . .; ar In, ., S h J

W.; Carlsson, FL; Lundström, -K.; Dick- Sek~e::i~re; Grafström, Hj.
son, C. R.; Kolmodin, A.; Jacobson, E; Föreståudare för inrättningen på Gåiön:
Nordquist, A.; Wisen, y. H db C

Sekreterare: Bergö, Carl" regementepastor. y om, .
Föreståndare: Bergö, Carl, regementspastor.
Läkare: Stridsberg, W.
H usmoder : Dil lman, J.
Lärarinnor: Fredriksson, Elvira; von Miihlen-

fels, Kerstin. [3408J Murbeckska Stiftelsen. Jfr [4665J.
Lärarinna i handarbete: Ekelund, S. Stiftad 1756 af P. Murbeck, som redan
Lärarinna i huslig ekonomi : Brusowitz, H. 1747 börjat insamla medel, såsom f'riskola
Sjuksköterska: Carlsson, Anna. för fattiga barn med underhåll åt föråldra-
Lärare: Ringbom. V., i träslöjd; Marti- lösa. Senare gjord till.ett barnhem har

nelle, C. A., j skrädderi; Hellsten, G. A., Stiftelsen numera till ändamål dels att sörja
i skomakeri; vakant i metallslöjd, Lars- för fattiga flickors uppfostran, dels att at
son, A. W., i trädgårdsskötsel: Predin. A. äldre, (öfver 60 år), torftiga kvinnor lämna
W., i musik: 'Wikstrand. Conny.ii sång varaktig-t understöd. Stiftelsens skyddslin-

Ordningsman: Cedergård, J. F. g-ar och understödstagare skola tillhöra
Vaktmästare: Nilsson, J. P. Stockholms kommun. Tillgångar 360,063 kr.

Ordförande: Montelius, Oscar.
Verkställande direktör och kassaförvaltare :

Brolin, Elof.
Vårdare: Wassen. åmy, fru.
Sekreterare: Molin,Olof.
Ombudsman: Montelius, L. q. A.
Öfriga ledamöter: Almgren, Knut; Eklund,

K. A.; Hh'sch, O.; Eriksson, J. V.; Lamm,
C.\ R.; Barkman, Lars; Nilsson, Enok;
Montelius" L, fru; Sällberg, A., fru; Berg,
H. fru; Bohman, Anna, fru; Roseng-ren,
S. 'Clara, fru; Bachman, Agnes, fru; Boije

af Gennäs, fru.

Fosterföräldrar, hvilka, efter att hafva lämrlat
barnhusbarn särdeles god vård, genom gåfvor el.ler
'på annat sätt betrygga desammaafrarnttda utkomst,
kunna erhålla Barnhusets belöningsmedalj aj eilf eer
att på bröstet bärasener Bibel elter Luthere po-
stilla i praktband.

För att komma i åtnjutande af ofvan uppräknade
förmåner fordras hemställan och vitsord från ve-
derbörande pastorsäm.het?

[3404J Oavalli-Hclmqeenska stiftelsen. -
(Sommarhem i skärgården för fattiga barn.)
v. Ordförande: Hyltön-Cavallius, Carl.
Styresman: Cavalli-Holmgren, A. F.
Skattmästare: Aronsson, Sven.
Sekreterare: Ring, Herman A.
Ledamot: Bildt, C.Wilhelm.
Pöreståndariuna för Sommarkolonien:

Kihlgren, Bilda, fru. - Se äfven [4670].

[3405J H. K. H. Prins Carl s Uppfostrings-
inr:ättning för fattiga barn, på Gål.ön.

(Adr. Stockholm, St. Nygatan 411.)
Öfversfyrelse: _

'.6fvel"ståthällaren;WidIH'r, N.; Hårleman, G.
R.; ramm, G., frih.; Tamm, V.: Aspelin,

Malmqvistska barn uppfostringsanstalten:
Styrelse m. m. se [3022J; fonder se [{664J.

[3410] Stockholms stadsmissions barnhem
för, uppfostran af fattiga, vanvårdade gossar
från Stockholm, stiftades 1863, underhålles
nu mest geI)om fondafkastning. Adr. Box-
torp, Stjämn of. /

BYRÅ
-----.------ 15 HA.MNGATAN 1,5



.... .... .' !..' :8,., yälgörC1l'hetsinrättninghr.
'. 'ord~~r~n.d!l,;.l,3ljJIAqvist,. A;el,öfv~riär. Hemmets läkare och själfskrifvellledil~Qti,

V;tc~lor~~ör.!1n.4e:,SjÖl.101l)1,A.; .folkskollär, styr.: dr V. Ljungström.
Se~'l'e,tl;lrare:Cilrlso~, Herman,folkskollärare. Föreståndarinna: Jönsson, H.,. fröken.
Kas~&r:.J~nss~n;,AlfredE.,.köpman. - ---
Öfrig-l!-ledl1,möter:.Montell, W., kyrkoherde- [3420J Adolf Fredriks barnhem
";ir,~Yllel1; S., pastor: Johansson, Emil, bygg- för flickor. . . '
<~ij~~a.rI;l;.Andersson, Ebon, lär.a; Sebardt, Grundadt genom insamling afA. W.Staaf(·':

.,;.Co.me,d. dr. '..: \ och M. F. Wallin, öppnadt 1877, uppfostrar;
Föreståndare: Carlson, Herman, folkskol- nu högst 15 folkskoleflickor till tjänarinnor.

1ä),'l1,re. . .. Adr. Saltmätaregntan i>. A. : .
'Fijre§tåndar~lma: Nyr~ll;fru. Ordförande: Eideru, Eva, fru.

Vice. ordförande: Bjurling, A., fru.
Sekreterare: Montan,G. E .
Kassaförvaltare: Eidem, Rolf. ' ....
Öfriga ledamöter: Olin, Maria, fru; .Alm·

ström, Emmy, lrllj Johansson; Hulda, frU;
Jansson, Annie, fru; Appelqvist, Pauline,'
f.ru; Berg, Josefine.fru ; Wallsterson, .Maj~,.
hu.. ..,' . , .......•. <

Föreståndarinna för hemmet : Stridbeck..So'
phie, fröken. ', ..;

[342!;>,]
Hemmen vid Hvita Bergen.

Föreståndarinna: fröken LOUIse'Ulff',
Bibelkvill~.oltMnTl!et, 6 Borgmästitregatår\.

Föreståndarinna, hennesmedhjälpariiiua"
husmoder och 16 elever. ... / .' .• ,.

Pyra BarnltMn,ett i Stockhclm, 53VärmdÖ·
gatan, och ett på landet iVårdinge.socker)·,
adress: Alphyddan, ,l1öln!jo. Ett i Frust~Jiit,
adress: Furulid. Gnesta. Ett i Grödinge,.
adress: Lillgården/Uttra.n. Husmödl'llr~))'j!
träden samt inalles mellan 60""':70 barn, i.

"[3~J~JEugeniahemmet.
(Norrbacka.)

Stiftadt: 1882 af·prinsessa~,.Eugenie för att ge vård
och underhåll åt fattiga; obotligt sjuka och vanföra

, ~~::·(~~;~U:ff~:ör8'0l:g.:om,sinaskyddslingar äfven

Ordf.: H. 'M. Drottningen.
Vice. ordf.: Öfverkammarherre C. Rosen-

,oblid. ,.' . >

öfii~!J.le~am: :Al~quist, Vikt.; von Axelson,
. .Sofl, fr,öken; Bernström; Signe, f. Wästfclt;

Håmmarstcn, F.; Medin, K. o, Odencrants,
;L.A., ska:ttmästare;Sjögren, P. A., fabr i-

". ,kÖl:;De Geer; F'abian, landshöfding; Sparre, Förening\ln S. de C:s sjukhem m.
. Anna, fröken; Sundström, N. G. Se [3629]. ..

Förestån,darinn,a' i herrunet ; Kruse, Emma,
..', fröken. ' [3435J, Arbetsstugor för barn
litkare; Svensson, F.j Asplund, S. (de första stiftades ar iS87 genom Stiftelsen'.
kamrerare: Larsson, G. Lars Hiertas minne). ' ,;.

. . Ändamål: att gifva barn håg för praktiskt,
Al'b~tsskola för, vanföra, se [3354]. arbete och, undervisning därisamt!'där:.'\

igenom fiirekonnn-a sysslolöshet, fattigdo.m '.
Kun.gs/lolms barnhem. och tiggeri. Såsom lön för sittarbpt~

bespisas barnen.' . "
\(Drottningholmsvägcn. )

" Grundadt1893 för att intill 18 års ålder Centralkommitt-en : ,';', .
kristligen uppfostrå.fattiga, värnlösa äickor lHedersledamot: Hierta-Retzius, Anna, f~u:
frånKungsholm~ församl., företrädesvis till Ordförande :Smerling, C. O., kammarrättsråd,
·tjälla:rinnor. . Vice ordförande och Kassaförvaltare: Z~thQ·'
·.Qidf.:'BorgstrÖrir, .A., justitieråd. 'lius, Otto, major, Birger Jarlsgatan 37 0.39:
V. ordf.: Stedt, Louise.f, Edholm, öfverstinna. Sekreterare: Palm, Axel, kapten".
Sekret.:Secdoff, Axel; fabriksförvaltare. Ledamöter: Afzolius, Harriet, fröke'n;A.l~l-i ..

,$.kaJ~~.:;E?jÖholm, G.K, grossh, .' . ström, Agda, fru; Bergh,Alfred,öfver:.'
,Ofnga ledam.: WaUroth, G;, fru ; Gadelius, IärarejBergh, S., slöjclinspektör;.E.idelll,

E~"professorska. Eva, fru; Hedvall, Agda, fröken; Hellsto-
;Suppl.: HUb1Iel',. L" kaptenjFolcker, E., nius, Minna, fru; Hirseh, Oscar, ingenjör;
, .' fröken,' HolmgTen, Anna, fru; Klas0n,.Mari.eL~i,e,

,4~Jii1,9nsera i S'f~~K~OL~S- TIDNINGt:N '.~~r:~;;:Stii:i;g"f~iq~a
--'- ~_~ __ -'- __ -~---------~~ . '\~ ',;/·Ytr/';...;.

. Stöckholmsstadsmissions arbetshem.
'[3411) . (Kungsholmsz . .70 & 74.)
Styrelse: Montell. V", kyrkoherde, ordf.;

.Jansson, A., grosshandl.: Johansson, E,
· .slo~tsbyggm ..; Sjöholm,A. f'olksk.: Thy-
f sell, ,S,; pastor. . ..'
För:e~.~~n.dareoch sekreterare: Hökerberg,

. i;;Eggel't; • . .' ,
.QniStoc!''!olIns stadsmission, se [3588].



[3435-3447] C. Öfriga allmänna inrättningar. -,
fru.. Lagergren, C. H., grossh.; Malmgoren, V. ordf. och kassaförvaltare: Lundbergh,
Wilh., grosshandlare; Netzel,Malin. fröken; G. H., grosshandlare, Observatoneg .. 8.
Palm, Axel, kapten;Santesson, Hedvig, Ledamöter: Eidem, Eva/ru; Olsson, EUg'C1lIa,
fru; Smerling, Eva, fröken; Stålfors, Karin, fru; Heimbiirger, Elin, fru; Enell, Erqmn,
fru; Svedylius, Eva.fröken: Svedelius, Julia, fru.
fru; Söderström, Elsa, fröken; Theel, Eli-
sif, fru; Wellin, Bertha, fröken; Widefors,
Gustaf, .folk~kollärare; Wihlander,A. G.,
öfverläjare , Akerhielm, Matqjlda, friherr-
inna;Akerman, Thyra, fru; Oström, Nils,
fattigvårdsinspektör .

[3437J Adolf Fredriks arbetsstuga.
, (Holländaregatan 16.)

Hedersordförande: Hierta-Retzius, Anna, fru,
Ordförande: Theel, Elisif~fru.
Vice ordf.: Lagergren, C. H.~grosshandlare.
Sekreterare: Dalström. J.' J., öfverlärare, .
Kassaförvaltare: Sifvert, Ebba, fröken, Re

geringsgatan 7.')A.
Ledamöter: Appclqvist, Paulin, . fru; Beck-

man, Elin, doktor; Hellgren, R." arkitekt;
Sterner, L L., öfverlärare. ••.

[3438aJ Bromma arbetsstuga vid Alvik.
(Alviks skola, Kungsholms vi llastad.)

Ordf.: Bergh, G., slöjdinspektor.
Vice ordf.: Magnusson, 'K. G.,öfveringenjör.
Kassaförvaltare: Harms, Elvira, tru, Sture-

~n,n .
Sekreterare: Sandström, W., öfverlärare, AI-

viks skola.
Ledamöter: Kihlmark, Anna, fru; Bergstedt,

Pehr, ingenjör. '

[3438 bJ Bromma arbetsstuga' vid Bällsta.
, (Bäl lstalund, Sandbyberg.)
'Ordf.; Videfors, G., lärare, Bällstalund, Tom-

tenäs, folks kolan.
Vice ordf.: Videfors, Anna, fru.
Kassaförvaltare; Svensson, J. A.
Sekreterare: Carlsson, L.j maskinist.
Vice sekret.i Andersson; Hul~a, fru.

[ 3439J Engelbrekts arbetsstuga.
(Valhallavägen 63.)

Ordförande: Lindhagen, T., kyrkoherde.
Vice ordf.: Branzell, A., öfverlårare.
Sekreterare: Lundberg, Hilda, fröken.
Kassaförvalt.: Boheman, Ingrid, fröken, Ny-
. brogatan 66.

Ledamöter: Fries, Nanna, professorska; Af.
zelius, Harriet, fröken; Svedelius, Eva,
fröken.

[3440J Gustaf Vasa arbetsstuqa.
(Västmannagatan 63.)

Ordförande: Hallberg, H. E., kyrkoherde.
Sekreterare: ,Dal ström, J.J., öfverlärare.

[3441J Jakobs och Johannes arbetsstuga.
. (Davidbagaresgatan 21.)

Ordförande: Wretman, J., rådman.
Vice ordförande: 'I'amm, Anna, fru, f. Ber-

gendahl.
Föres f åndarinna föl' husl. ekonomi: Lun dh

Ingeborg: fru.'. " . .
Direktris: Akerhlelm, Mathilda, friherrinna.
Kassaförvaltare: Snierling, Eva, fröken; Hol-

ländare);". 27. '
E',ekreterare: Hallberg. Emanuel, kammar- ,

rättsråd. .
Ledamöter: Piehl, \ Anna, f.. Ameln, fru;

Sundin, V., fröken; Smerling, C. O., kam-
marrättsråd;Jonsson, Arthur, pastor;
Lindmark, Anna, fröken.

Johannes norra arbetsstuga.
[3443J (Döbelnsg. 38 A o., B.)-. i
Ordförande och sekreterare: Ohman, Karl,

kyrkoherde. .
Vice ordförande: Abramson, Elin, fru.
Kassaförvaltare: Netzel, Malin, fröken, Bir-

gerjarlsg. 77: '. ...'
Ledamöter: Sifvert j.or, Axel, järnkram-

handl., Eden, L. A.,' öfverlärare; Svede-
lius, J., fru; Nyblom, A., folkskollär. Kjellin ,
Maria, fröken.

[3445] Katarina arbetsstuga •.
(Nya skolhuset, Nytorget.) ,

Ordföranda. Landquist, Axel, dr, kyrkoh.
Vice ordf.: Klason, Peter, professor ';
Kassaförvaltare: Fris, Helene, fru, Östgöta-

gatan 11.
Sekreterare: Bergh, Alfred, öfverlärare.

ILcdamöter . .,:on Knorring, E., frih:a; Land:
quist, MarIa, fru; Sundell, C., med. dr;
Pehrsson, E., öfverlärare; Bäckstrand, K.,
fröken; Lindfelt, .M., fröken; Bergström,
Anna Lisa, fröken; Bergström, A. W., ar.
kitekt.

[3447J Klara arbetsstuga.
. (Klara V.cKyrkogata 20.)

Ordförande: Hellstenius, Minna, f. Skog-man,
fru.

Vice ordf.. Pegelow, Emma, fru.,
Kassaförvaltare: .Aspman, Maria, fröken. Gam-

la Brog. 19. .
Sekreterare: Ehlin, Erik, öfverlär,
Ledamot: Nilsson, Sofi, fru. .
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',:'", .....,',: . ,'i(; .t$Hgö)'e;nhet$inrattningar;
" ~3,+t~;aJ,{irKiI~g~~9.1Pls,:\östrlJ;llrbetss~uga~, .Kasssförvaltare.
. .....• ;1;{~armm,atal'~ga~f1<1l'9.)-' handlare,

;iJOr.~fo ,q~:"Sallt~~sell,Hed,vig,' fru. Ledamöter:
.,;,Vo .gr,. ,,~'pd;e.:... ~~n~ted.t; M',i fröken; fröken.
,:Sekreter~re:,SJoholm, Svea fröken.
\')~~~~aföl'v\Lltare:Widmark: Julie, fru, Väst- .'
';'l .ma~,nag,,)., .... '.. > '.. i. •.•... .' . [3460J Sofia arbetss~!!ga;
'.fJ:1eddmöte~',:Graham,K. i..fru:MUller Gert- .. ' (Sofiaskolan, Skåneg, In) "

I, .rud', fru;:rheel,'EH~lf,fru;Bergqui~t, H., Ordfora1!de: Klefbeck, E., kyrkoherde,
fr~,; Lagerstedt.; A;, .fröken; Berg, Mina V. ord:,orande: Nordenson. H., doktor.
fröken; ':. .' ' Kassaförvaltare: .Fougstedt .L. kamrerare,

'''?:I. '.. ".',~., Reginavägen, SaltsJö-Duf~as.' '. ,
',[3449b] Kungsholmsvästra arbetsstuga. Sekreterare: Wihlander, A. G., öfverlårare,'
"'/ '. ..:,;(Fleminggatan 79B.) Ledamöter: Munthe, L., fru; Pettersson,A.,;

'(1; Samma "styrelse som "föreg; , fru; R;undgre~l", ~.., fru; Nordenson. >Cl·;.~F\
,),' i' /' :k.' :.....:..:.:... doktonnna; LIlJeback, E., tapetserare. ',i, . -;

:~;E34,~PY~ilj'eh~lm~~sllrbetsstuga. .. -- ' " ..' 'f,~,"
,i.,,;' ..' (Manhemsg~tan6, Aspudden.) :.. [3462] Vartans ~rbetsstuga.

Ordförandeoch sekreterare: ()striim Nils fat- '.' . (Vart(l,ll;);... '. .; . '
ii,~il\"årdsrnspe!'t~r~assiste,n,t, .' Llli~ho l~en. O~dfbrande: Lindhagen, rh., ~!rkoherde~'.
, V.',ordf.::;Lag~rbJelke;g'refvinna, Alfsjö. VIC~ ordf.: Branzell, A" ofverlarare .. ':<.:~
""Kasosa~?rvalta:re:~re~el1' Ingeborg, fattig. SekIet~p;Lre: Svensson, S.,fru.. .....• ';.
',.l' vårdssyster, fattlgyardsstyrelsen, Liljehol. Kas~.aforvaltare: Jo;hansson; Alfred, bygg~.~~
"j':. men,,/' ..... •..•....,...... '. mastare, Verdandig. 3. ' . '1·' "
};Leda~öter:.Eriksson;yM.>.kYrkcivärd; Wern- Ledamöter: Branzell, J.,fru; J3riJ.nssonlf!j.,~J;U:"

stropl,G.1\::."skorstensfe.l:trmästarej Wern- Johansson, H., fru j Svedelius, Eya,fröken,." l

ström, ,:Augusta, fru; Löfvertborg, Karin' ". -...-'-.-. \.'
fru;YV ahlström, ..Th., Qf~erlarare'~ndh' (3463J Ostermalms a~betsstuga.
Jgh.;:follpJKo'1larare';, Edman, KaiI ofver: ..(Karlavage~7,2.)

'r: .Iärare, EnskedejWl;lllin J: A. uppbörds- ~~dforande: Zethelius, Otto, major.
,.man Liljehohpen ... ". ., , . VICe ordf.: Danielsen, Louise; fru.. .,,:'('

',":Fö~estitlidaJ;inna: )VIllan, Anna, fröken, adr. Sek.reterare ..ochkassaför~altare: Bolin,~a:t
,,0 M~~{iemsgatan 6, Aspudden. '. nan~.e, frokÅen,Karlavagen 59. '" ····<!f'

, ,( 'ii' "0 " . Ledamöter : kerman.Tl'hyra, fru; Afze lius.>.
ir' {34 53J' M'aria västra arbetsstuga. Harriet, fröken; Svensson, Anna, fröken; r,
l,' " ,(H,:ornsgatan 110). Lychou, Anna, fru, '. . .,..,". ,/ I· ·.·.t '

'Ordf.: Lidman, Carl; "öfverlärare." .,' Adolf Fredriks församlipgs blll'nkr,ubbJ. :
\Vice'ö~df(: LiI1debefg,.Eri~, komminister. r30467J (Adr. Norrtullsgatan 7.),,';.
Sekreterare : Sahlin, Cecilia fröken; Vardar fattiga barn tillhörande .Adolf, Fred'V'
Kassaföry~lta~,e: Stålfors;Gustäf, kapten, ri~s och Gustaf Vl1safötsamlin1!'a!,;~å
. Hornsg:75: " .' mödrarna ha arbete utom .hemmet .. ', ',''''.'

Le\lamöt~r:S~ålfnrs,. Karin, fru; Örten blad Styrelse: Klason, M. L., pl:Qfe~s'or§ka,oia'f.;"
'Ce,ciria; frllj/Ekeh,llan; Ei,roteman. 'Wal1stersson, K. K, komministe1):,y;ördI:j :>

. ["('0. "' ..• _._"_,_ Lodin, H., fröken, .sekr.: Berwa:Id; R../,,'ii
. 3~f)51 ! !VIalte:usarbetss~uga. fil. dr, kassaförv.: Benedicks,C.,Pfofessor-.

" .. (Västmannag:92,Eörsamlingshuset); ska; Berwald,R., fru; Fegth,M:,'f:bi;Han-':~\,!
.' !Ordf6rapde: .A'1mströml:.Agda, fru; berg, A., fru j Heimburger, R, fru; Wich:+ '
l, Vlce,;.or<l:f.: Berglund,c,Alfred, kyrkoherde. holm, M., fru; Röhl, E., fröken. :,i y,~),
)t Sekreterare och kassaförvaltare: Dalström Föreståndarinna r FranSSQll,.,Emilia"dhikq;{',i,
,p <!,.J.J., öfverlärare, U;pplaJldsg.54. 'mssa. • '
., ,1~damöt~r: (Ca~li) K"öfverlärare; Daniels-
,'son, ~tma, :frujU;nanc1iJr, Ebba,' fru; Sjö-
',;;;'man"lll(,grosshaiJdJ:, '.'J' . ' [3468 a]
,. "F?rest~ndari~n(l,': 'Möller, "Esther, fröken,

Kungsholms, ,östra ..6rirrik;u~b~:\;
(Parmmätaregatan.U.) ,.'-. ,:',l~

Ordförande: .Berg, M. L., professorska .',;;:t\:.
Sekr. o. kassaförvalt.: Seedoff, A.,fabr.iksförv;
Ofriga ledam.: Santesson,C. G."prof:;Hen'~

st~?, F., sysslom.;S~ntess'cm,; H·;,' p!Öf:a,,(:
Björkman, .E., fru; Ljungström;: W"udr';'\!("";'

Leo,



[3468b-3482] C.
[3468 b] Kungsholms .västra

. (Stadshagen.)
Ordf.: Berg, M. L., professorska.

. Sekr.: Santesson,C. G., professor.'
'Kassaförvalt.: Hellsten,F, W) syssloman.
Öfriga ledamöter: Björkman, O., fatigv.cdir.: [3475J Småbarnshemmet,

Brulin, ,L., fru; Larsson, E., fru; Loven, hem for .ensamstående mödrar och späda
H., professorska. barn, Brännkyrkag. 114.

Öfrigaullmänua in-rättningar~
barnkrubba. Tiselius,Jru; Wedberg, Ebba, 'fröken; Wid-

ner, N., pastor primarius .. '
Föreståndarinna tör barnavårdsbyrån : Bei-

jer, Elsa, 'fröken. .

[3469J . Maria barn krubba
mottager barn mellan 2 och 8 år till vård
för 75 öre om dagen,. 30 il, 40 dagligen.
Kapital 20,000 kr. Församlingen upplåter
lokal i Ragvaldsgatan 10.
Styrelse: Wolltn, Birger, grossh.,ordf.;

Masreliez,K., sekret.; Rönnow, A., dir.,
kassaförvalt.; Näsman, N., fröken; Molin,
A., fru: Wassen, A.. fru; Eklund, Mary, fru.

Föreståndarinrra: Kihlman, Augqsta.

[3.{76J Birkagården.
(Karlbergsvägen 76 och 86~) i\

Saml'ingssal, 'l!ibliotek; Kinderaarten : Karl-.
bergs vägen \76 n.b.; a. t. Vasa 23 64.

Folkhögskola, Karlbergsvägen 86 A n.b ••

Eliok- och pojkll11lbhar, lek- och arbets stuga
för flickor och gossar; skolbarnslum : Karl-
bergsvägen 86 Bn.b..

ss». Solnavägen 121. A. t. Vasa 12234.
Iiarnkrubb a, Karlbergsvägen St; B', a. t. Vasa

11063 -.
Ewpedition, öppen tisdag och fredag kl. 10
-2 e. IIi. samt onsdag kl. 6-7 e. m. Karl-
bergs vägen 86 Blv; r; t. 80872, a. t. 23915.

FÖ1·lag,kl. 11 f; m.~3 e.m. Karlbergs-
vägen 86 B n.b, telefon norr 26238.

[3471J Föreningen Engelbrekts Barn-
krubba och Husmoderskola,

Valhallavägen 102.
Ordförande: Hörstadius, Svea, fru.
vice Ordförande: Schager, Ingeborg,;fröken.
Sekreterare : Lapidus, Elsa, fru. ,
Inspekt~is och kassavärdare. von Seth,Ing- Föreningen Stockholms .Iärlingshem

O"fr~d, fr Ut' I Id "t A l l l "lel G [34 V J (Brunkebergsg. 3.)
rIga ~ yre se e am.? er: (e s w \"" u- Styrelse: Wallberg, K. G.,ordförande;.Mår-
tava, ·tr~; Lundstr~m, He~g.a; fru; Soder" tensson, O., v; ordf.; Nyström, J. F., sekr.;
lund, LIsa.. fru: Perrnan, Elin, r!U; 'I'orön, Ekman, Axel, kassaförv.; Cederlund, E. H.;
Anna, fru, Hultgren, Anna, fröken, Jönsson, P.; van Rijswijk, H.

, Suppleanter: Hedberg, Arvid; Nerpin. 'I'hor:
Svensson, Gust.[3473J S:t Matteus barnkrubba.

(Adr. Karlbergsvägen 80.) I

Vårda. fattiga försarnlingsbarn, då-mödrarna [34JH] SJockholmssjömanshem.
ha arbete utom hemmet. (Peder Myndes backe 3 & 5.)
Styrelse: ordf. A. Berglund, v. orar. K. Hemmetsom öppnades 1881 har till ändamål :
. 'Almström, sekr. o. kassaförv, O. Hesalin, Att bereda äldre sjömän fri ålderdomförsörjning

inspektris Hilda Hesslin, ledamöter Agda oc1' åt y'!gre tillfälligt logioch kost till moderata
Alm tr" E S·,,· T N kh ff E te priser,

S OIl), . jornan, . auc o"s er Under H. M:t Konunaens höga beskydd .
.~au?kh0ff: . . . . Ordförande: Johnson, Åxel Ax son.

Forestandarmna: Elisabet Person. Sekreterare: Holmström, G. Hj.

[3474J Svenska Flittigvårdsförbundets ban- ~}:assaförvaltal'e: Engelbrecht, Hugo,
Ofriga ledamöter: Ramberg, .J o; von Sydow,

navärdsbyrä i Stockholm.' Björn; Lundström, Karl.
Styrelse: Föreståndare: Engclbrecht, Hugo.Ordf.: Lagercrantz, H. L. F., envoye.

Vice ordf'.: Lettström, H., bankdirektör. [34 82J'
Sekr.: Stenbeck, E.; revisionssekreterare. DrottningYictorias örrogs,hem.i Stookholm.
Kassaförvalt. : Undcn, G .. bankombudsman. (S:a Blasieholmshamnen 10, Fersenska
Byråns läkare: Jundell, L, professor. . terrasseu.)
Ofriga ledarn.: Almen.Gnnhild, fröken; Bark- Hemmet är afsedt för i tjänst varandemanskapaf

mal' L., barnav.konsuleut: Bcijer, Elsa, !lottans sjömanskår ochför flottansvärnpltkttge,In- ,
., -kallade till tjänstgöring, hvilka ij,ga tillträde' till

fröken; Olaöson, Rut, fröken; Eliasson, Hemmet på viHkor, som i för .Hemmetutfärdade
Axel, grossh.: Frisell, Stina, f.W esrn; fru; stadgar omförmälas.
Fröberg, Eva,. fröken; von Koch.G. H., Styrelse: Stationsbefålh. i flottans station,
kansliråd; Lagercrantz, G.,1Jankdirektör,; ordförande; chefen för underofficers- och
Mourean, N., kanslisekreterare ; Palme, sjömauskårerna; Johnson, Axel. Axelsson,
Anna, f. Lavouius •. fru: Tiselius, Ellen, f. gelleralkonsul,ivice ordL; Sjögren, P.A,.,
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[3503.,-3519J 'C. Öfriga allmänna inrättningar.
Fanny, f. Liljewalch; Fröman. Agncs, frö- Ordförande: Öfverståthållaren eller- i hans,
ken; Möller, C. O.; Stenberg, S. J.; Carl- ställe-Underståthållaren. , ,
son, Mauritz, kassaförvaltare; Heiss, Franz, äfriga ledamöter: polismästaren i Stock-
verkst. direktör; Sundin, R,sekret. holm; Aspelin, J. M.; Löwenhjeljn, G. A.;

Föreståndarinna: Bonell, Ida, fröken, boende Backman. Axel; Alrutz, A. O.; Ährbsrg.
i asylet. Mottagningstid 1,'21l~12. Axel.

---' Sekreterare: Wallin, E. H.
[3505J Stiftelsen för gamla tjänarinnor. Ombudsman: Fries, E. F.

(26 Vauadisvägen.) " Predikant: Adolfsson, C. O. H.
Ordförande: Hirsch, Oscar. , Läkare: Toll, H. M,
Vico ordförande: Smith, Gustaf. Kamrer: Mattsson, H. W.
Skattrnästare: Smith, Gustaf. Kontorsskrifvare : Sundström, J. H.
Ledamöter: Öhman, Axelina, fru; Martin,

Anna, fru; Hirsch, Axel; Sällström, Gustaf;
Smith, Gertrud, fru; Lundqvist, Ida, fru.

Direktris: Ohman, Axelina, fru, Linneg. 85.

[3515J Timmermansordens hem,
, Nya Eriksberg

(f. d. 'I'lmmerrnansordens hospital, inrättadt
den 1 nov.' P96), är nu inrymdt uti den
under år 19l~~1913 för ändamålet upp-
förda större stenhusbyggnaden å Ordens
egendom Nya .Eriksberg N:o I, Nockeby,
Be vidare [4863]. ,

[3507J Hemmet för gamla.
(Enskede.)

Äges af sällskapet De gamlas vänner.
Ordf.e Alexanderson, C.; vice ordf.: Teng-

strand,!.; kassaförvaltare: Ström, Nils;
styrelseledamöter; Kellberg, H., fru; Lö. Konungens hospital och Drottnlnqenshospl- I

wenhielm, 'I'hörese, fröken; Rålamb, G., .. t' [3070 307 Jhoffrökeu: von Sydow, Anna, fru; supp- tal äro pensionsinrät rungar, se - 2 .
Stockholms stads allmänna försörjnings-

leanter: ~{arlströ.m, Hj.; Sjögre~, P: ~.; inrättning, se [1805]. ,
Alexanders?n, A .., T~mm, Th., froken, Ra- Stockholms stads arbetsinrättning se[1808].
lamb, LOUIse, Iriherinna; Lundberg, B., _"_,__, _ '
fru; husmoder: Boren, L., fröken. [3517J Norra frivilligaarl)etshuset

[3509.] Josephinahemmet. stiftades i slutet af l70o·talet, öppnade egen
(Högbergsgatan 41.) , försäljningsbod den 7inars 1796, byggde 1819

Styrelse: Wessel, E., ordförande; MUller, huset n:r62 Malmskillnadsgutan, där Iin-
Jos., verkst. direktör; Connery, F. R; häckling, spånad och väfnad utfördes af
Stocklassa, ,A.; Barsuglia, J. fattiga. I senare tider hal' blott strump-

Föreståndarinna: Syster Materna. stickning för hand utlämnats, f. n. åt om-
, ---, kring 10.0 gamla fruntimmer, hvarjämte en

[3511] ',TYSka Hemmet. del mindre välgörenhetsföretag understöd] as,
, . (Östermalm~ga;~an .62.) . _ Försäljning i n:rl2 Kammakaregatan.

Styrelse. va~ant, o!<\f., DaumlC~en, M., Iss~l Ordförande: Kyrkoherden i Jakobs församl.
ho.rst, ~., Schmld~, H. C. R, Schumburg, Ledamöter: Wennberg, Aug.; Wretman, J.;

, ..R, ~chonfeldt, H., Ohlf., E.,. Bäckström, W.; Laurell, E.j Reuterskiöld,
F orest~ndarll1na: Mannström, Karolma, a. t E.; Sebardt,C.

284,,7, r. t. Ö. 1151. I Sekreterare: Afzelius, A.
[3513J Danviks hospital. Syssloman: Jansson, Herm.
Danviks Hem, Henriksdal. a. t. Söder33116, [35191 Nattasylet för kvinnor.

r. t. 9134. .' (Årtillerigatan 11.)
Kontorstid kl. g f. m.-3 e. m. Natthärbärge för kvinnor; mottagningstid

Stiftelsen har till ändamål att varda ofärdiga. 6-9 e. m.
åldriga, men ej alldelesmedenösaeller värnlösaper- Asylet hålles stängdt under juni-sep~m·
soner, företrädesvisfrån Stockholmsstad. Två afdel- ber månader. ' ,
ningar ännas : den allmänna med tolf och den enskilda
meden och tvåpensionärer i hvarjerum. Årsafgiften Ordförande: Lagercrantz, Jacques.
är 800kronor å allmännaafdelningenoch å den en· Ledamöter: Giron, J., f; Dubois: Källander.
:~~~tdl';;;~:rronor med deladt rnm och 1,400 med J.; Mohn, L.; lVIohn, A.; Wilcke, G..;v:OU

Ansökan om inträde ställes -till Direktionen, in- Sydow, 'A., fru; Bergman, Edk, pastor.
'lämnas 'åDanviks Hems kontor och bör åtföljas af Föreståndarlnna.rPetterseon, Hanna, fröken.
frejdebetyg,.Iäkarebetyg och borgensförbindelseIdr
afgiftens erläggande. Borgensf'6rbindelsen kan er·
sättas med öfverlåtelseaf pension eller värdehand- Stockholmsstlids asyler för husvilla, ise
~~f~r ~å~åa:6n;'~~l:s"ingar samtansökningsblan- ' [1814J.
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'.f\',?·' Välgörenhetsinritttning&r. ·t3Q234S3å!(~1; .
..i,!l!q:8'$23~t,~:DroUhin!'l'S~flllsskyddshem. [3538J Lotten Wenn~er,gsfond\ för"; <i.;:I:"

,/Stiffadt1,860.Mottitger numera äfven kvin- hjälpbehöfvande. ••.•• 'i',Fl:"
/~)or~,särskildt (~flgp~, som ej ,straffats för Bergenstråhle, Anna, f. W allenberg,ordfö· ';";l,"
%, ", 'br(itt; 'I'Illgångar, se [48 50J. ra?de; Loven, 4ugu.sta, pre.sident.ska:0.x~iI.;~:\;:,',

'(Adr:, Högbergsg.39 A.) stiorna, S., fodd,. Wallenb~rg, grefVInDtJ';" ,lyr
Beskyddare och, ordf.: Prins Oscar Berna- Ulfsparre, .M., froken; Reuterskiöld, CH."

dotte. "," fröken.
Vice' ordf.: Öfverdirektör V. Almquist, Sekreterare : Bergman, Honorine;' fru. ""\,
Ledamöter iBtierncrona, Thomasine, fröken, Kassaförvaltare: Kuylenstjerna, A. J.,C .•;';
't d. -hoffröken hos Ankedrottning Sofia; kammarherre.
";S-,etterval1,Ellen, fru; Löfgren, A., änkefru:

Dillner, B.R."öfv~rste, verkst, dir.: Oden-
crants, Lars, kåäsaförvalt.

Sekreterare Ioeh'.rcllgionslärare: kyrkoherde
CårlEdqvist.'. " .

'; ,Hemmetsihusmoden' Hallendorff, ,Anna U.,
:""'1 fröken'."" " ,
<:Biträdande •föreståddarinna: Hallendorff,
!T','Anna E.i fröken. ,

Läråriri'llRi: Ah1berg; Annie,fröken.

[352~J Stiftelsen Hem för de elända
l.stoderA;ig:på' en förening af minst 50 för-
;[Y"/' '.' .troendemän. '
"-%~~illgållga:r',utöfverskulderna 113,394: 66.
(H~n:lmet,KrtIkmakaregata'n 34 & 36; a. t,
<ii; ,Södet· 330'99,1'. t. 7084.) . [3542J Axel och Sofia, Alms' stiftelse;

, Olsson, A., ordf., Sundahl, P.; Larsson, G,; .. . Jfr [4675)." ,... ,'.,',."
, . ,Wil1'lre~g,':lSflk;Norden.ssoil, W., kassaför- Ofverstyrelse: Ofverståthållaren-och jus~i,t~e.,,,:
",,~,valtareocli.sekreterare; ombudsmannen. -; " ' "
'SFÖreståilditie,~för »Hemrnetnr Rönn, A. B. St!p'else: Sundberg, G.,. ordf.jLarsson, C;' W:;
."'Yid; förenämr:tda»Hem» \ finnes till för- Fries, E. F., . ,' .. ')'
i'säljnillg' Isågad, och klufven ved samt kol Kamrerare och sekreterar,e': WaHberg;(j;un~
:'oc-h·koks,' äfvensom vedpolletter till utdelning' nar, Kommendörsg.: 7; "·',r. "i'

bland'xie ratti~a. ."
[3544J BenjamilJLejas -Välgörel'lhefll,/

Stiftelse .' , ,'.. ,< '...'
för inom Jakobs OCh,Johanu.es;' fÖ.r$~ml;~.'b(}epd~/,:Q~:
hötvande medlemmar qf alia tro,sbe~(j,nnrel~er;., ~tif-
tad 1864, Kapitalfond 20,000 kr. af-donator' placerad' ,
en '»för e'rerrll lga tider -örnsestdigt oup, ~ .In-
teckning i egendomen, n:o" lqkv. Jakob >';,vld
Gnat. Ad. torg, löpande med 5 proc, kvar, lsut-
gående ränta, hvaraf 150 kr. s~bla användas ttllbe-
spisning under julhelgen och återstoden deistHl
beklädnad af fattiga skolbarn, dels till kontanj. :"n.,
derstöd till sådana betcöfoantle spm' icke "äro<'Lp,ågon,
välgörenhetsinrättning intagna. .Kyrkoherden: 'inom
församl. skall städse "Vara ordförande inom dtrek-:
tionen med dubbel rösträtlBmot'- ledamot. -Direktio-
nen, ursprungt. tillsatt af donator, kompletterar sig
själf.

Direktion: .....
Ordförande: kyrkoherden.dT akobsförsainL
Ledamöter: Haak,O.;· Sjögren" ;p; A; ; F~dmj

Per; Schumacher,G. W.' ,{:"
Sekreterare: Eden, L.' A. ' .

"<,,t."·

[3546J Erik Säthersten~n'öd~j~lpsfOhWfQt
verkligt behöfvandearbetare,ioSfockh!JJm.'

Fonden, som-grundats genom \vinhandla:t:en;(XEt
Sätherstens och hans ,'.hustru ·A:, M'":Sätherstell's'{ f ..
Hultman, testamente af den'.l2sept .. '1.860,Dfvertäm-
riades i april 1906 med ett belopp af 449',093:50'{"ån
stärbhuse,t till en t~stamentf\enligt-u~.sedd·-sty!elR~,

har "de•• största"~p~l"iaj~1'\ii);.'!ci~g~g~J~'ii~9i;':'
i Shanainav;'en. '

I':Öre'hingen Ma~garetahemmet, se [3639J
, t!;en:H1Jelför lupussjuka se [3378J.

:,.Arbetsh,emmetförsinnesslöa kvinnor,
v Hornsb'el'g;se [3640).

, [3535J " Strandbergska läkareinrättningen
," . för fattiga ståndspersoner.
Ordförande. Tall1m, V.
Ledamöter::Bul]}'~, B.; Lindhagen, Carl; An-

, .,der.ssöll, L; Ostring, L.; Sundström, A,
'Silkfatel·'are ..och ombudsman: Grafström, Hj.
Läkar~: Josetson . A:mold.
;l3ittiidi' läkare: ':Klingberg, F.

Pauvres honteux .kunna för sig och barn
nn<ler.",a1}:ut.sjukdom erhålla fri läkarevård
o~ch'"rAedi~a1nenter, efter anmälan hos in-
rältnl'ngens läkare.

/.:{ /-',1.'<0' "~:"':- -. .,' _.': _

,f[3536JFagerbergskå penslenat nrättni ngen.
o. o . '. .•.• IJe.,~'Vardlt1'f:
"Rehrr,:O;G., hofrättsnotarie. Wennberg ,Aug,

,gr'osshaij.,dl.; CerV'iJL 'Kils H., skrädder i-
idkare. '

(3540J . ..
Pauliska do~ationsforiden, för,.~O,rg~te,

. och prästänl<or samt fader, .och mod·e,r· ,
lösa flickor under 16 år. .« "i'

(Svartmang. 24.), .. ' .,,""1"
Fonden förvaltas af dir~ktionenför·No]']'a

frivilliga arbetshusot.: Se [3517J 0.([48-40J.'
Fondens redogörare: Jansson, Herm.j-Kam-.

makareg. 121• ,/

[3541] Telefondirektö.reh H. T.G·~d~~:
grens uppfostringsfond. . " .... . "o

Styrelse: Pegelow, R W. H.; Cedergren, J .•
f. Pegelow, fru; FJodin,J. fl. §e 11Öo7~J



[35~6'-:-3562] , c, Öfrigaallmänna inrättningar.
, som för framtiden kompletterar sigsjälf. Stiftelsen [3552J 1878 års stifielse.
afser att utdela 100nödhjälpsbidragå minst 50kr. O df" d' R''b K A 'till midsommar och 100dylikatill jul åt behöfvande , r orll:!1 e. l en, . .
personer med hemortsrätt 1 Stockholm, särsklldt Skattmastare: Rosengren, Carl.
.inom arbetsklassen, samt dessutom att verka,i män Sekreterare: Riben K. A.
af ti~lgång,..älven~örandra välgörandeändamål;syn- Öfriga ledamöter: ,.Blomdahl. Aug.; Rosen-
nerhgast 101' fattIga barns vård, uppfostran och Cl f, T" Il G l' f Sällskolgång.' gren, ara, ru; orne, ur l, ru; a .
Ordförande: Pastor Primarius. berg, A., fru; Bachman,Agnes,fru; Mo-
vice Ordförande: Hörstadius, G. W. lin, Olof,pastoratsadj. . o

I;!ekreterare och kassaförvaltare: Gilljam. A.
Ofriga ledamöter: Kinander. J;; Lindblom.

A; von Rosen, G.; Lundberg, Karl L. .
[3555J. Stiftelsen Lars Hiertas minne.
Ordf.: Aurivilli'us, Chr.; v. ordr.:: Retzius,A ..
fru; sekret.: Alden, G.; skattmäst.: Bredberg.

[3547J No"dh'''lpsk ssa . Sto ikh I E:; ledamöter: professorerna KOb,b,~.:Lönn·
Ja a n I c 9 m. berg E.' Lundholm O. E. (se 4737).

Stiftad 1760af prästmännen Norman och Åhmange- "'. ' _' __ '
nom insamling efter 1759 års svåra eldsvåda i Maria . ,,' • . ". . ,"
och sedanökadgenomdonationertill 1,289,383:85kr. [35571Albert, Bonnrers stlpendlefond for
v"~d1920års slut. Vissa d?nationer.föI:valtasenligt svenskaförfa~tare,. Styrelse: Ordf.: Hall-
sarskIldabestämmelser. TIllsammansutdelades1919ström Per' v 'ordf' Bergman Bo' sekr'till 486fattigvordna fruntimmer 41,881:24kr. Direk- • ' .': " ;.' .! ",0'0

tionenskall enl. senaste reglemente, upprättadt är 1;11wertz,Sigfrid: ~assaforv.: Bonnier, K. O.,
19~6,utgöras af 12 män, däraf 1 a 2 präster. Ofriga ledamöter: Söderberg, Hjalmar; Lau-

Ordforande: Larsson, V. rin Carl' Lidman Sven.
Dlrektionsledamöter: Eklund, K. A.; Lager- " ,

gren, C, K;Enell, H. G. O.; ~nderssonj B. [3559J Hammarskiöld-Risellschöldska
J. F.; Berggren,.G.; Rundquist, A.; Dahle- stipendiefonden. Se [4849J.' Ordf.i Bergen-
1"1!,.~,G.; HorstadlUs~. G. W.; Peyron, Carl; holtz, F. E.; ledamöter: Mi)rton, l\f.j Stetky,
Sjögren, P. A.; Muell J. O. JH. N. C. E. T.; HasselblaJ S. A.W.; sekret, o.

Kamrerare och sekreterare: Norbeck. Axel. redogör.r Norrman, i. L.;. .

J . f . k . S [35~9J lsraelltlska ynglingafÖf'Jlnirtg.en.
'" [3549 Fabriks attlg assan I toekholm. Andamål: attun,derstöd~a;,'iföTeträdesvis

Stiftad 1752. " '
O df.: Lind th J' h 'G, k f"· It till Stockhelms kommun hörande personer

r .,'. m ero ' .. o n ',:~ssa orvai . af mosaisk trosbekännelse, hvi'lkaägna sig
Lof~an, Ragnar., le~,amoter. A~plund, åt .vetenskapl. studier, slöjd, handtverk eller
Axel, Ba~k~~n, A., BOlgl~nd, J. W.: Berg- annat yrke; och medellösa judiska barn för
stedt, O., Löfman. A -. W, Westberg. C. L. undervisning, m. m.' . ,

Sekret. o. ombudsrnan: Rehn; O. G. Ordförande: Filrstenberg, Arthur.
Sekreterare: Jacobsson, Gunnar,

[3551] 1850 ~rs mäns stiftelse. Kassaförvaltare: Geber, Nils.
.Kapitalbehållnlng d.Bo;. 1921 kr. 21,095: 90. Ledamöter: Josephson, Gunnar; Hirsch, Ax~l.
Kvarstående delägare 84, aflidna och ut-

gångna 137. [3~62]Fuhrmannska stift.~lsen. .
Pensioner ha under året utdelats till 8 delägare rnorn Tyska S:t Gertruda församlingen

med kr. 8011 ~amt. till änkor..efter dejligare.med . (stiftad -år 1772).. .
k,-. :too samt t>1lfalligaunderstod 880kronor. . ExekutoreriSehumburg, Robert, konsul; Graf,

O df" d J h StyrelseAl J Frans, generalkonsul; Benzinger, Friedrich,
r oran e: o ansson, ".. . \ konsul.

Sekreterare: Klingbom. Oscar. '
Kassaförvaltare: Sundblad. ,w. Stiftelser och fonder i öfrigt, ~e~[4601J
Ledamöter:LeijonhufvuJ,K.;Wetterström,W: och följ.

. I.
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