
[3304-33 101 C. Ofriga allmänna inrittningar. 

7. Sjuk- och htilsovården. 
Läkare, polikliniker och enskild 

sjukvård. 
K. Medicinalstyrelsen, se [1542]. 

Stads- och distriktsläkare samt Iakare at 
obemedlade barnaföderskor, se [1753]. 

Praktiserande Iakare, se Yrkesregistret. 

L33041 Karolinska institutets poliklinik. 
(Allm. Barnh.) Norrt,ullsg. 14. 

Barnsjukdomar: 
alla hvardagar kl. 10-11 f. m.,5-6 e. m. 

Öron-, % a s -  0676 halssjukdomar: 
hvardagar kl. 12-1 e. m. 
Kostnadsfri I;accinatios äger rum de 2 första 

hvardagarna i manaderna mars, juni, sep- 
tember. och oktober kl. 11-12 f. m. 

Seraflmerlasarettets polikliniker, se [3339] 

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

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård 
för: 

Barnsjukdomar: 
manda ar och torsdagar kl. 12-'121 e. m. 

n r ,  #ar1 Lundberg. 

133081 Polikliniken å Sodermalm. 
(Polkungag. 69. St. Tel. 302 52.) 

Obemedlade erhalla kostnadsfri Ilkarevård 
för: 

Evinnosjzbkdomar : 
mkndagar, onsdagar och fredagar kl. 9- 

'11 l 0  f. m. Dr Ada Nilsson. 
tiadagar, torsdagar och lördagar kl. 11- 

*h12 f. m. samt mandagar, onsdagar och 
fredagar kl. 1/$7-7 e. m. (könssjukdomar 
hos kvinnor). Dr Signe Salén o. dr Gun- 
hild Rossander. 

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

Dr F. Lönborg. 
Barnsjukdomar: 

(flyttat till Södra Tuberkulosbyrån, Repsla- 
garegatan 14) 

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

Eabs-, näs- och 6ronajukdomar: 
tisdagar kl. 1-1/~2 e. m. och fredagar kl. 

12-'/sl e. m. Dr A. H ~ g g s t r ö m  o. dr 
L. Flodqvist. 

Huchjukdmar : 
tisdagar och lördagar kl. 9-10 f. m. Ur 

L. Moberg. 

JONKOPINGS JURIDISKA BYRA 

Eudsjukdomar : 
tisdagar, torgdagar och lordagar kl. 12- 

=!%l e. m. Dr K. Dalén. 
Xvinnosjukdomsr (äfven veneriska sjuk- 

domar hos kvinnor): 
mandagar, onsdagar och fredagar kl. 'ls?- 

7 e. m.; tisdag, torsdag och iiördag kl. 
1/~10-10. Dr Lilly Paykull och doktor 
Valborg Nagnell-Naucler. 

Reumatiska och giktsjukdomar: 
behandlas enligt Tallermans metod dagligen 

mellan kl. 10-4 e. m. Mottagning: man- 
dagar och torsdagar kl. 12-1/21 e. m. Dr 
Karl A. R. Lundberg. 

Köassjukdomar (hos man): 
tisdagar, torhidagar och lördagar kl. l/a 7-7 

e. m., måndag, onudag och fredag '/e12 
-12. Dr Ivar Janzon. 

dgonsjukdomar: 
tisdagar, och rördagar kl. 4-5 

e. m.t Med. Dr Gerda Uddgren. 
Oron-, n9s- och habsjukdornar: 

mkndagar, onsdagar o. fredagar kl. 9-10 
c f. m. Dr S. Klingspor. 
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Tandsjukdomar: 
mandagsr, onsdagar och freda ar kl. 

</.l0 f. m. Tandlaara J. Aesaier. 
Könssjukdomar for man: 

mandagar, onsdagar och fredagar kl. 11- 
'in12 f. m. samt tisdagar, torsdagar och 
lördagar kl. l/s7-7 e. m Dr R. Grönquist 

Lt6ngsjukdomar: 
mindagar och torsdagar kl. 2-'le3 e. m. 

D, A. Widstrand. - 
[33 101 Norra Polikliniken. 
Sveavägen 98' (f. d. Stora Badstutatan 78). 

t l f  Norr 33034. Kostnadsfri vard för 
Könsnjukdomar för män : 

mhnd., onsd. o. fred. 'h7-7; tisd., torsd. o. 
lörd. 11-l/212. 

Könssjukdomar för kvinnor: 
m%nd., onsd. o. fred. l,'~lO-lO; tisd., torscl. 

11~7-7, rörd. 4-l/&. 
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7. Sjuk- oeh hälsovården. C33 12-33301 
[3312] Polikliniken vid Kronprinsessan 

Lovisas vardanstalt f a r  sjuka barn. 
(Polhemsg. 30,) 

Medellösa s'uka barn erhålla kostnadsfri 
läkarersrd, andm betala 2 kr. pr besök, 
för: 

Invärtes ac7~ hudsizckdow~ar: 
mhndagar, onsda ar och fredagar kl. 10-11 

f. m. Dr O. ~ i f i ~ v i s t .  
Ximirgiska dkompnrr: 

tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 10-11 
f. m. Dr. B. Floderus. 

Polikliniken fÖrjvanfÖra, se [3354]. 

' [3316] Allmänna elektricitetsinrättningen. 
Serafimerlasarettet. 

Se Serafimerlasarettets poliklinik för nerv- 
sjukdomar 133 321. 

[33 l81 
Diakonissanstaltens sjukhus poliklinik. 

(Erstag. 2. - Se afven [3344].) 
Kirurgisha a'zckdomar: 

tisdagar, torsdagar och fördagar 10-11 f, m 

[3320] Tandlakareinstitutets poliklinik 
för tands'ukdomar. 

(~o l l~ndareg .  17 .) 
Obemedlade erhalla kostnadsfri liikare 

vård för 
Nunnens och tändernas sjukdomar: 

hvardagar kl. 8,45-9,45 f. m. 
Förestandare: Med. lic. U. Hylin. , 

' Assisterande: Tandläkare Birger Ostman, 
Bror Blomgren, Gustaf Herulf, Prutz,Carl. 

[3322J Sjuksköterskor. 
Adresser B sjuksköterskor och & de institutioner 

som anskaffa dem se Yrkesregistret, ~juksköterskor: 
Adresser b sjukkköterskor for vardande af fattiga 

i deras egna hem, sa h'amnngistret, Sjukv%rdsföre. 
ningar. 

[3323] Röda korsets sjuksköterskehem. 
(Kammakaregatan 66; tlf 192  och 16205 
(Kassakontoret); Norr 81 86. (Allm. Tel, 

hela dygnet.) 
Direktion : 

Ordförande-: Westring, Hj. B., president. 
v. Ordf. : Akerman, J., professor. 
Ledamöter: Rossander, Wendela, professor- 

ska; Bergenholtz, A. H. M., generalska; 
Fxölich, E., generalska; Cederlund, Elsa, 
fru; Brunskog, Alma, fröken; Sjöqvist, J. 
A., professor; Cederström, C., hofmarskalk, 
friherre. 

Suppleanter: Edholm, Erik, med. dr; Lind- 
berg, H. F.,konteramiral; vonsydow, A., fru. 

Föreståndarinna: Brunskog, Alma, frSken. 
Eemmets liikare: Hwass, rh. 
Sekreterare och kassaförvaltare : Ekman, A., 

A. Om privat sjukvård. 
sjukskbterskor för af i pnniti 

savbl i Stockholm som landsorten erhallas efter an. 
malan hos forestandarinnan, Kammakareg. 6% 3 tr. 
antingen pr telefon (192, Norr 81 86) ellerunder mot- 
tagningstiden kl. 1-8 e. m. 

Sköterska kan %*en erhallas för kortare besök 
enligt taxa. 

B. Sj~tksköterskseEevers antwaade. ' 

Angiende elevers antagande. och deras utbil. 
dande till sjuksköterskor kunna upplysningar e r h a  
las pr post eller vid personlig förfrkan hvardagw 
endast mellan 1-3 hos forestandarinnan vid Rösa 
korsets sjuksköterskehem, Kammakareg. 66, 3 tr. 

[33241 Betaniastiftelsen. 
Förening för sj.Ukvård, Sib~lleg. 18; 

tlf Osterm. 21. 
Styrelse : 

Disp. Kihlstrand, L.; Wold, G., telegrafkon- 
trollör; Schosty, E., fröken; Henrikson, 
G., pastor; Hurtig, J., pastor. 

Föreståndarinna: Erikson, Louise. 
Föreningen tillhandah&ller sjuksköterskor . 

för vård af sjuka i privata hem och sjuk- 
vårdsinriittningar saval i Stockholm som 
landsorten. 

C33251 S:t Elisabets sjukvårdssystrar. 
(Norra Smedjeg. 21,2 tr.) 

Föreståndarinna : Cornelia Hartmann. 
Nottaga sjukbud frän kl. 5 f. m. till kl. 9 

e. m. - 
Sjukhus. 

[33 301 Serafimerlasarettet i Stockholm. 
(Handtverkareg. 2 A.) 

Direktion : 
ordförande: ~ ~ ~ ~ t ~ d t ,  J. 0. 
v. Ordförande: Bauer, F. J. 
Lebarnöter: Sundberg, G. E.; Janse A. F. D.; 

Akerman, J. H.; Holmgren, I. F:son, las- 
rettets 

3)anstenaän : 
Kamrerare: Wessman, K. A. 
Sekreterare o. ornbtidsman : Lindström, K. 

R. A. 
Syssloman: Bergman, P. O. J. N. 
Lasarettspredikant: Lindberg, J. 
Husmoder Pihl, Augusta. 

Läkare: 
Ofverkirurg: Åkerman, J. H., prof. 
Ofverlakare: Holmgren, I. F:son, prof. 
Andre öfverkirurg: Key, E. H. S., prof., t. f. 

Troell, N. A., doc. 
Andre öfverliikare: Jacobceus, H. C., prof. 
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[33 30-33 323 C. Ofriga alliuaniia iiirattningar. 

Ofverl~kare å gynekol. afd.: Forssner, Hj., 
prof. 

D:o å oftalmologiska afd.: Dal@ Albin J., 
prof. 

D:o nervafda: vakant, t. f. Marcus, H. I., 
prof. 

D:o å polikliniken för öron-, näs- och hals- 
~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ,  G. F : ~ ~ ~ ,  prof. 

Föreståndare för Röntgeninstitutet: Fors. 
sell, G., prof. 

Klinisk laborator: Ohnell, H., doc. 
Linderkirurg: Olivecrona, A. H., doc. 
Underläkare : Akerblom, B. 
Pöreståndare:~ för med. pol. Lundberg, Ma- 

thilda; för nervpoi. Marcus, H., prof.; för 
ögonpol. Lindblad, A. Y,; för gnekol .  pol. 
~ ~ l ~ b ~ ~ ~ ,  E. G.; for öron-, och hals- 
pol. Stangenberg, E.,, doc. 

d Sera$medasarettet mottagas till sjukvGrd, med 
de undantag o& på de nedanstående all- 

manna regler bestämma: 
1:o. Fattiga sjuka fr%n Stockholms stad, försedda 

med prxstbetyg sa& intyg om och fattig 
dom af vederbörande lakare och roteman, hvilka sjuka 
i enlighet med gällande aftal med Stockholms stad 
intagas i allmaut sjukrum. 

2:o. Sjuka frkn Stockholms En, hyilka förete 
antingen Kungl. Naj:ts Befallningshafvandes remiss 
eller ansvarsförbindelse f r in  vederbörande myndig 
het (= fattigv&rdsstyrelse), emottagas i allmänt sjuk 
rum enligt det med kommitterade for förvaltningen 
af linets sjukv%rdsmedel uppgjorda kwtrakt. 

3:0 personer Iivilka genom olyckshindelse blif. 
vit s% 'betydligt skadade att skyndsain hjälp erfor. 
dras mottagas genast i illmant sjukrum utan afse. 
end; p% hvilken stad eller kommun de tillhöra, och 
ehvad de kunna eller icke hinna förete fattigbevis 
eller erlagga betalning. ~~~k böra de af dem, som 
dartill äga tillging, sedermera erlägga den stadgade 
&fgiaen, om utfordrande hyaraf, i handelse.godvillig 
betalning ej sker, anmalan göres hos vederbörande 
myndighet. 

4:o. Shdana sjuka, hvilka till följd af gjorda el. 
ler blifvande donationer till lasarettet kunna vara 
eller blifva till mottagning sarskildt berättigade. 

5:o. Ofriga sjuka betala, om de äro fr%n inriker 
ort, för v%rd i :  a) enakildt rum tio (10) kronor 
om dagen; b) h a ~ e n s k i l d b  rlim (= rum för 2-5 
patienter) fem (5) kronor om dagen; c) allmiint rum 
tv& (2) kr. 50 öre om dagen, sjlika &an utrikes ort 
betala respektive tolf, sju och fyra kr. 60 öre om 
dagen. Afgiften erlagges förskottsvis för minad; af 
det erlagda förskottet %terstilles, hyad som belöper 
sig p% den tid lasarettet ej begagnats. Den sjuke 
skall darjämte vid inträdet afiimua prastbetyg och 
vederhäftig persons ansvarsförbindelse för den vidare 
kostnad, hvartill ett lingre vistande p& lasarettet 
föranleder. Ansvarsförbindelsen skall vara utfirdad 
af vederbörande svensk fattigv&rdsstyrelse eller 
dighet, eller ock af enskild person, i detta senare 
fall försedd med vederbörligt intyg om dennes veder. 
hiftighet för hvad han sig åtagit. sjuke bör 
dessutom meähafva s& mycket penningar, som anses 
kunna erfordras för betalning af hemresan. sidana 
medel varda, till förekommande af förskingring upp& 
anmälan och emot kvitto till förvar underPtiden 
mottagna af syssloinannen vid lasarettet. 

Dessutom gälla i fråga om sjukas mottagande 
å Serafime~lasarettet fdijande allmänna regler: 

1:o. Obotligt sjuk blifver ej % lasarettet motta. 

KB. SVENSKA METALLVERKEN 

giesP;g;sIg;, ' ~ $ ~ 2 ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ , " C ~ f ~ 2 ; ~ ;  
i händelse af fattigdom, hos Ofverst%th%llareambetet 
för att geeom dess försorg atiöras till annan sjuk- 
v%rdsanstalt eller fatti@örsörjnings-inrattning i den 
församling eller ort, d i r  den sjuke senast bott. Till- 
hör patienten titockholms lan, öfverliimnas han till 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i linet. 

2:o. Patient, insjuknad i g%ngbar farsot afsmitto- 
sam art eller behäftad med sjukdom af s%dau be- 
skaffenhet att fara för smittas spridande inom lasa- 
rettet kan uppkomma genom den sjukes intagande 
d&rstädes, kan icke % lasarettet vinna inträde. 

3:o. Person, som lider af större bensör, s:k. röt- 
s%r eller annan stinkande och svårartad sjuk- 
do&, f%r ej % lasarettet mottagas, sa vida icke friga 
är att genom operation eller p% annat .sätt det onda 

i n O q : ~ $ i d d b ~ ~ ~ ~  utrymme till följd af 
antal sjuka iimnas företrade %t febersjuk patient 
framför den, som lider af en mera lkngvarig Okomma, 
s b o m  lamhet. vattusot och dylikt. 

6:o. Under i öfrigt lika omstandigheter ager den 
fattige företiide till intagning framför den betalande. 

6:o. Lasarettets öfverlikare iige i dessa afseenden 
pröfvanderätt och deras.beslut ginge genast i verk- 
ställighet; öfver vagrad intagning % lasarettet vars 
den därmed missnöjde dock obetaget att sig hos di- 
rektionen öfver öfverlikares ötgard besvara. Blifver 
sjuk fran hufvudstaden eller lanpsorten ,obehörigen 
til? lasarettet remitterad m& val den sjuke under 
tvingande omstindighete; och d% utrymmet> sadant 
medgifver darstades mottsgae; men bör, efter an- 
mhlan ho; Ofverst%th%llareambetet eller K. M:* be- 
fallningshafvande i det respektiva linet och, Om s i  
erfordras, genom dess försorg, till vederbörande sjuk- 
inrattning eller fattigv%rdsanstalt skyndsamt afföras. 

D% lasarettet ar fördeladt i olika afdelningar för 
o!ikartade sjukdomar, kan en tillfillig minskning i 
sjukantalet p% en afdelning icke medföra ett ökadt 
utrymme för intagande af sjuke u t ö f ~ r  det bestLmda 
antalet p& en annan. Samma förhöllande gäller ock 
i afseende p% sjukrummens fördelning emellan de 
olika könen. 

Pib kirurgiska afdelningen böra alltid nägra san- 
g~ hibllas lediga för möjligen inträtiande olycks- 
händelser. 

Sjuk som vill söka inträde B lasarettet bör s% 
vidt sig 'görs later, personligen inställa sig: försedd 
med ofvau iöreskrifna betyg, hvarförutan patienten 
icke mottages. 

C33321 Seraflmerlasarettets polikliniker 
hållas öppna för medellösa hjälpsökande 

t i l ls  vidare å följands t ider :  ' 

Medicinska polikliniken (invartes och hudsjukdomar): 
alla dagar 8-9 f. m. 

Kirurgiska polikliniken (utv2rtes sjukdomar): hvar- 
dagar 12-1 e. m., flön- och helgdagar 10-11 f. m. 

Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar: 
hvardagar kl. 9-10 f. m. 

Polikliniken för kvinnosjukdomar : hvardagar 12- 
1 e. m. 

Polikliniken för ögonsjukdomar: hvardagarll-12f.m. 
Polikliniken för nervsjukdomar: hvardagar 1ls9- . 

' i 2  10 f. m. 
Den, som genom olyckshaudelse blifvit sä be- 

tydligt skadad att omedelbar hjälp är af nöden, mot- 
tages alla tider P% dygnet. 

Besökatid: Sjuka p% allmänt rum f% emottaga be- 
sök sön- och helgdagar kl. 1,30-3,30 e. m., hvar. 
dagar 1-3 e. m. 

MASTERSAMUELSGATAN 22 
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7. Sjuk- och hälsovlrden. 13334-3386 
[33 341 Sabbatsbergs sjukhus. 

Styrelse : se [l7 551. 
Sjukhusdirektbr : Wetterdal, H. 
Ofverläkare: Wetterdal, H., o. Hedenius, P. 

A. I., å medicinska afd.; Nyström, Q., 
O. Rissler, J., å kirurgiska afd.; Ahlström, 
E., å gynekologiska afd.; Forsmark, Ernst, 
5 ögonafd.; Holmgren, Ciuqnar, å öronafd. 

Underläkare, å med. afd.: Werneman, H.; 
Osterberg, H.; Eriksson, A.; Klein, Helena; 
å kirurgiska afd.: Orell, S ; von Stapel- 
mohr, S.; Odelberg, A.; Perman, E.; å 

- gynekologiska afd.: Derlow, D. J.; å ögon- 
afd. Larsson, S.; å öronafd.: Öhngren, Q.; 
å patologiska afd.: Wahlgren, F. 

Syssloman: Johansson, G. 
Predikant: Wolfbraudt, E. G.  
Husmoder: Svinhufvud,Barbro, fröken; traf- 

fas säkrast 9-l/210 f. m,, I / e 3 4  e. m. 
Bokhallare: Herrmqn, Nils. 
~ontorsskrifvare: Ströberg, A.; ~ ~ l ~ ~ ,  G.;  

Engelmark, K. 
Kontorstid: 9-3. 
Mottagningstid: för invartes sjuka kl. 11- 

12 f. m.; 
för sjuka kl. 10-11 f. m,; 
för kvinnosjukd. kl. 2-2,30 e. m. 
för ögonsjukd. kl. 9,30-10 f. m.; 
för halssjukd. 10yso 

-11 f. m. 
För vinnande af inträde p% fr iplats  fordras 

a) 116karebetyg ; 
b) ansökan tiii sjukhusafgiftsdelegerade om befri 

else frrtn afgift; 
o) prbstbetyg eller annan handling, soni utvisar, 

hvar den sjuke %ger hemortstitt 
För betalande sjuka: 

a) lakarebetyg; 
b) en minads afgift i förskott; 
c) borgen af godkind person för afgiftens betalande 

under den tid patienten, kan komma att kvar 
ligga a sjukhuLet. 

Afgifteu for betalande sjuka är pr dag: 
1.a klass 20 kr. i hel-ensluldt rum för landsortsbo 
2:a klass 12,60 kr. i hel-enskildt rum för Stockholmsbo 
3:e klass 13 kr. i half-enskildt rum för landsortsbo. 

.4:e klass 6 kr. i half-enskildt rum för Stockholmsbo 
á:e klass 8 kr. i allmän sal för landsortsbo. 
6:e klass 2,5o kr. i allmän sal för Stockholmsbo. 

OlyckgZall mottagas alla tider p% dygnet ; dockböra 
ekan fbreskrifna villkor i afseende & betyg eller be 
taining af den sjukes anhöriga eller maisman oför. 
dröjligen fullgöras. 

h allmhnt rum intagna sjuke f& mottaga besök 
sön- o. helgdagar 1-3 e. m hvardagar 2-3 e. m. 
Patienter, intagna i isolering;. och tuberkulospavil- 
jongerna, hga dock ej utan särskildt tillstand att 
emottaga besbk L andra tider i n  söndagar 1-3 e. m 
och onsd. 2-3 e m. 

Infartsvbgeu ar fran Dalagatan; öppnas af portvakt 
alla tider 

[3336] Sjukhuset S:t G6ran. 
(Stadshagen.) 

Ledning: Styrelsen för Stockholms stads sjuk- 
hus sa [1755]. 

Sjukhusets direktor : Marcus, Karl. - 
THULE S K A N D I N A V I E N S  

Ofverläkare: Marcus, Karl, och Almkvist, J., 5 
afd. för köns- och hudsjukdomar; Lind- 
hagen, Em., å afdeln. för lungtuberkulos; 
Waldenström, Henning, å afdeln. för 
kirurg. tuberkulos. 

Underlakare: Olson, Per; Björkqvist-Wolon- 
tis, Sigrid; Odelberg, Axel; en befattning 
vakant. 

Läkare vid poliklinikerna: Birger, S.; Strand- 
berg, I.; Rhodin, N.; Kjellberg, Q. 

Läkare vid afdelningen för radioterapi. 
Schaumann, Jörgen. 

Syssloman: Thorell, Q. A. S. 
Predikant: Rosenius, J. 
Bokhållare: Segervall, N. G. 
Maskinist: Karl~son, G. 0. 
Biträdande maskinist: Appelgren, C. A. 
Vaktniastare: Hall, H.; Lindhe, C. J .  
Hnsmoder: Jonson, Gunhild. 

A. Römersoner, som lida af l~önssjuk- 
dom, hudsjiikdom eller sjukdom i urin- 
vägarne : 
N o t t a g n i n g s t i d (tillsvidare) : Hvardagar : kl. 

11.ao-12.30 fbr min och kl. 12.qo-1.30 fbr kvinnor. 
För konssjukdom dessutom Mindagar, onsdagar ocli 
fredagar kl. 6 30-7 e. m. Obs 1 Under dessa mot- 
tagningstider meddelas äfven kostnadsfritt r id  och 
behandling &t medellösa sjuke, hwlka ej behbfva iu- 
tagas % sjukhuset 

B e s ö k s t i d :  h al lmbt  rum vsrdade män f& 
mottaga besök Lbrdagar kl. 10-11 f. m. och kvinnor 
Onsdagar kl. 10-11 f. m. Dessutom for hudpati- 

enter sbndagar kl. 2-3 e. m. Patienter i halfen- 
skildt rum f& mottaga besök Onsdag, Lördag och 
Sbndag kl. 1-2 middagen. Patienter i helenskilt 
rum. hvarje dag kl. 9 f. m.-8 e m. 
För vinnande af kostnadsfri viird eller nedsattning 
af sjukvirdsafgift erfordras : 

a) lakarebetyg, om den sjuke sig icke personligen 
installer. 
skriftlig &usökau om befrielse frhn eller Gdshtt- 

b )  ning af sjukvhdsafgift 5. formulhr, som tillhanda- 
halles & sjukhuset och hos rotenian; 

c)prBstbetyg eller annan handling, som utvisar, hvar 
den sjuke Sr kyrkoskrifven. 
Obs. Konssjuke behöfrra icke handlingarna 6. o. c 
Fbr b e  t a l  a n  d e  quke fordras : 

a) lakarebetyg, om den sjuke sig icke personligen 
installer; 

b )  en manads afgift i förskott;,, 
c) borgen af godkand person for afgiftens betalande 

under den tid, patienten kan komma att kvarligga 
".jukhuset. 
Afgif t e  n för betalande sjuka är: 
Om den sjukq Bger hemortsritt i Stockholm ' 

1) i hel-enskildt rum ............... 12: BO kr. pr dag 
2) i half-enskildt D ............... 6:- D u u> 
3) i allmsnt D ............... 2: b0 D B u 

Om den sjuke i c k e  Bger hemortsrbtt i Stockholm: 
1) i hel-enskildt rum . . .... ....... . . 20: - kr. pr d w  
2) i half-ensluldt D ............... 13. - D u D 
3) i allmaut B . . . ... . ..... ... S. -- D u D 

B. För personer, som lida af tuberkulos. 
Obs.! Uteslutande sadana, som tillhöra 

Stockholms kommun. 
Ab o t t a g n i n g  &med. tiiberkulosafdeluingen: hvar - 
n~;~~idial;UUda;a~iZ,30_, fllida., 

och Torsdagar kl. 10-1/812 f.  m.; öfriga tider 
blott med lhkareus ssrslnlda tillstand. - 

STORSTA L I P F O R S A K R I N G S B O L A O  
Ansvarssumma c:a 590,000,000 kronor. 
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För vinnande af intrade tuberk~los~fdelningarne 
galla samma villkor, som ofvan %ro stadgade för 
patienter, som ej lida af könssjukdom. 

Afdelningen för behandling af kirurgisk tuberku. 
los (höftsjuka, puckel körtlar o. . v.) mottager sjuka 
till 16 &r (undantags& aldre) hvarje söckendag kl. 
119 12. Undersökning af ben- och ledsjukdomar hvarje 
onsdag kl. 3-112 4. Afdelningen har egen Röntgen 
apparat. 

B e s ö k s  t i d  er: söndag och torsdag kl. 10-l!212 
f. m. 

b f g i  f t e n  för betalande ar 1 kr. pr dag 
C. För personer, som lida af lupus, fin- 

neS en Finsenafdelning, hyarest afven läm- 
nas röntgen-, radium-, kvartslampe- och kol-, 
syrebehandling för hudsjukdomar m. m. 

Obs.! RBdligast %r att först efterhöra huruvida 
n8gon plats %r ledig, innan den sjiike föres till sjuk- 
huset. 

L33 381 Maria sjukhus. 
(Volmaryxkullsg. 25.) 

Styrelse: se [1755]. 
Sjukhusdirektör: Key, E. S. H. 
Öfverläkare å kirurgiska afdelningen: Key, 

E. S. H. 
Ofverläkare b medicinska afdeln.: Josefs. 

son, A. 
Öfyerläkare å röntgenafdelningen: Akerlund, 

A. o. 
Underläkare: Söderlund, G.; Kåge, G.; Hig- 

lund, G.; Bager, Bertel; Gejrot, W. 
Assistentläkare i röntgenafdelningen: Renck, 

a. 
Obdncent: Petterson, A. 
Syssloman: Olsson, Ernst. 
Predikant : Ankar, Gustaf. 
Kontorsskrifv.: Sunne, N. 
mottagningstid å mediciilska afdelningel] 

9-10 f. m., å kirurgiska 12,30-1,30 e. m. 
För vinnande af intride B f i iplals  fordras : 

a) llikarebetyg' 
b) att den sjuke ar medeiiös. Ansökan om befrielse 

frBn att erlagga afgift inlimnas L sjukliasets kon- 
tar och pröfvas af sjukhiisafgiftsdelegerade; 

o) prgstbeQg eller annan handling som Iitvisar, 
den sjuke %ger hemortsratt. 
Rör betalande sjuka fordras: 

e) likarebetyg; 
b) ansvarsförbindelse af vederhiftig persou. eller annan 

sakerhet för all sj~&rdskostnadaftrensom för be. 
grafningskosbad i fall densamma skulle lromma 
att af sjukhuset bestridas. 
Afgiften för betalande sjuka lir: 

a) om den sjuke tillhör Stockholms konimuii: 
1) i enskildt rum .................. 12: 50 kr. per dag 
2) i halfenskildt rum ............... 6: - D D D 
8) i allmlint rum .................. 2: G0 D D D 
b) om den sjuke icke tillhör Stockholms kommun: 
1) i enskildt rum .................. 20: - kr. per dag 
2) i halfenskildtrum ............... 13: - D D s . 
.,) i alW&nt rum .................. 8: - r. D P 

olycksfall emottagas alla tider dygnet. doek 
böra ofvan föresbifna villkor i afseende'& bet& eller 
betalning af den sjukes anhöriga eller lnhlsmau oför. 
drö'ligen fullgöras. 2 dlmant vardade sjuka fi mottaga besök 
alla dagar mellan kl. 1-2 e. ni. 

[33 401 ~a~nisonssj;khuset i Stockholm 
(Handtreukareg. 25.) 

Besökstid 2-3 , 

Cheflähare: Aleman, O., kir. afd. 
Ofverläkare ~ i ~ d ~ t ~ d t ,  E. F., med. 
Ofverläkare f. afd. o. förestgndare för poli- 

kliniken för hud- och k6nssjukdomar : 
Bengtsson J: H. B. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ d ~ ~ d  för poliklinikell för öron-, ilas- 
och halssjnkdoma~: Rudbe-, D. 

Föreståndare för polikliniken för ögonsjuk- 
domar : Ploman, K. G. 

Pijrestandare för Röntgenafdeln.: Lundgren, 
G' '' 

Föreståndare för tandpolikliniken: Berg- 
man, P. H. 

Obducent: Sundberg, C. J. G. 
Intendent: Thyberg; K. P., -kapten. 
Apotekare: Bredenberg, J. A. TTT. 
Bitr. apotekare: Ramén, S. J. O. 
Sjnkhnspredikant. Elmqvist, H. 
Juridiskt bitr . Hernblom, A. G. . . 
Husmoder Pet,erson, H. 
Sjukhusvabel: Erikson, E., 
Köksföreståndare : Norstedt, A. F., styck- 

junkare. 
1nt:s biträde: Eriksson, F. H., und.-löjtnant. 

C33421 Epidemisjukhuset. 
(Nära Roslagstull, uppfartsvig från 

Ingemarsgatan.) 
Styrelse: H&lsovirdsnämnden. 

bfverliikare: Hellström, Thure. 
Underläkare:. Ströman, R. A., R,nsch, V. 
Syssloman- Ahlin Arvid Hj. 
Bokhållare': Marchander, T ~ ~ ~ .  
predikant =ansson, 0. 
Husmoder: Hamilton, Aloysia. 
Köksförestånderska: Almeen, Konsta~lce. 
Tvattförest&nderska: Jonssoii, Amelie. , 

Besökstid: kl. l/% 1 e. m. Kontorstid 9-2; . 
Ordningsregler för hesökande: 

1) P& det att smitta icke m% spridas i staden ge- 
nom dem, som besöka sjukhuset, mhste besiik dir- 
stades 8% mycket som möjligt undvikas. 

2) I sjuksalarne f3 besök icke ske utan tillstltnd 
af sjukhusets lakare. TillstAnd Iimuas endast, nlir 
sXrskilda omstindigheter dartill föranleda. Besö- 
kande lir förbjudet att utan llikarens medgifvandemeil- 
föra förtaring till patientema. 

3) ~ö~ anhöriga finnes tillfalle att efter erh&llet 
~ l l ~ t & ~ d  i ~esöksvummen kl. 1 1 ~ 1  e. m. iinder högst 'I4 
kimme samtala med de patienter, hyilkas tillsthiid 
det medgifver. 

4) Besökande vare' skyldig stilla sig till efterrnt- 
telse sjukhusets ordningsregler Zfvensom att under- 
kasta sig de sarskilda försiktighetsmlttt, som föra 
'$ifvas till förhindrande af smittas spridning frltn 
sjukhiiset. Den, som haremot bryter, kan fömligras 
vidare tilltrade till sjukhuset. 

5) Upplysningar om patienternas t i l l s thd medde- 
las till anhöriga hvarje dag kl. llzl af sjukbusetslii- 
ksre B mottagningssalen. -- 



7. Sjuk- och hälsovhrden. 133 42-33481 
6) Anhbriga till sjuka soni jamte dessa %ro in. 

tagna p% de enskilda dmmen,  vare skyldiga att i 
allt föba sjukhusets ordningsregler. 

Patienter intagas alla tider p& dygnet. 
Endast lakarebetyg fordras för intagande A sjuk. 

huset men skola sedermera skyndsammast inlamnas 
öfrigi handlingar enligt nedanstlende regler 

Patienter, som insjuknat i Stockholm i smitto- 
sam sjukdom, v&rdas fritt & allman sal. Vid intag. 
ning Skall aaimnas likare- och prästbetyg. 

Afgiften for betalande sjuka %r: 
för personer lillhhrande stockkolm: 

]:o) i hel-enskildt rum ............ 10:- kr. pr  dag 
23)  i half-enskildt rum ............ 5:- n a D .................. 3:o) i aiimimt rum 2:so D B D 

för personer, som icke tillhöra Stockholm: ............ 1:o) i hel-enskildt rum 20:- kr. pr  dag. 
2:o) i half-enskildt rum ............ 13:- n n n 
3:o) i allmant rum .................. 8:- n B B 

Rör ltföljande drdarinna eller sarskild sköterska 
till betalande patient a hel- och half-ensk. rum be- 
talas en afgift motsvarande 30 procent af den för 
patienten utgiende afgiften. 

För betalande sjuka fordras : 
a) Illkarebetyg, 
b) prllstbetyg eller aman  handling, som utvisar, hvar 

den sjuke ager hemortsratt 
c) en manads afgift i förskott, hvilken afgift m h a t -  

ligen förnyas, 
d) borgen af godkand för betalande 

under den tid patienten v&rdas B sjukhuset samt 
fbr begrafningskostnader, om patienten l sjuk- 
huset aflider. 

Nedsattning i afgifter kan p& framstillning till 
sjukhusafgiftsdelegerade medgivas. 

E~:p<dem*vagnen rekpireras genpm n m a s t e  polis. 

vaktkontor Telefonsvar med rörande uppvisande patienterna af lakarebetyg lamnas endast d 
Telefon: 12 89, 13 99 O. 60 89 och endast kl. 9-10 f. m. 
och 6 - 7  e. m. Äfven till lakare, husmoder och skö- 
terskor finnes rikstelefon. 

S ~ ~ ~ ~ Z S C  : se [ 17551. 
Direktör: Andersson, L. I ,  
~fverlakare : Tillgren. J. 
Underlzhom. ~ ~ h ~ ,   il^ 
Syssloman: Johansson, Earl. 
ES.edt&nt: Ahlfeldt, R. 

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

het ; 
b) prästbetJ'g eller annan handling, som 

utvisar hvar den sjuke äger hemortsrätt. 

. För betalande sjuka, som söka inträde 
fordras: 

läkarintyg, 
b) en månads af ift i förskott; 
c) borgen af godfäna peron .r sjokhoa- 

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

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

mänt rum 2: 50 kr. 
Tir person icke tillhöraiide Stockholm & 

"lmänt rum kr' 
Onskas nedsättning i eller befrielse fran 

sjukvårdsafgiften skall ansökan enligt fast- 
stä'lt formulär vid intagning å sjukhuset 
aflamnas. 

[3348] Barnsjukhuset Samariten. 
[3344] Diakonissanstaltens sjukhus. 

(Erstagatan 2.) 
styrelse: se Diakonissanstalten [2255]. 
Ofverliikare: Silverstolpe, T. . 
Underläkare: Ljunggren, E. 
Syssloman: Andrén, Sigfrid. 

A detta sjulrhus intagas a skval friplats som B 
betalande plats, i enskildt eller a l l m b t  rum, p a  
tienter, som ej &ro behiftade med obotlig sjukdom 
eller shdan sjukdom, att fara för smittas spridande 
inom sjukhuset kan uppkomma genom de sjukas in. 
tagande dirstades. ~jukvdrdsackord ut;g&r: 

Priset S allmaut rum pr dag 4. - Q. 
D b tredeladt D D D 8:- n 
B a halfensk. n D D II: - r 
D 5 enskildt n D B 16: - B 

Afgiften Sr lika för Stockholmsbor och landsorts. 
bor. 

P o l i k l i n i k  för kirurgiska sjukdomar halles 
öppen för obemedlade sjuka helgfria tisdaghr tors 
dagar och lördagar kl. 10-11. Bör f r i  v5rd fördras 
medelst rotemansbetyg eller p i  annat satt styrkt fat. 
tigdom. Ofriga 4Plpsökande mottwas 1 .n man 
lakarne pröfva detta limpligt och betalas i sadant 
all till sparbössan för fattigisjiika minst Z kr. för 
livarje besbk. 

C33461 Provisoriska sjukhuset. 
(Asögatan 97.) 

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

(Ringvägen 21.) 
Inträdessökande: kl. 10-11 f. m. 
Telefontid: förfrågningar om patienter en- 

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

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

f. q., tlf 94 60. 
styreke: 

Andersson, Ivar, ordförande; Ericsson, V., v. 
ordförande; Schillberg, A. J.; Nordgren, 
R. E., öfverläkare; Bille, Edv., kassaföt- 
!altare; Sunnerdahl, Magna; Almen, Ina;  
Ahlén, J. P. 

Sekreterare : Gyllensvärd, k. 
fifverläkare: ~~~d~~~~ R med lic t . f  . . 
Ogonltikare: Boström, C. C$., med. lic. 
Kirurg : Edholm, E., med. lic. 
underläkare: ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ,  sara, med. lic. . 
dfverskötersknr: Fischer I.; Skarin, E. 

Till vård emottagas s b k a  barn af minst 
'12 års ålder. 

För vinnande af inträde fordras 
k f r i p l a t s :  

a) lamebetyg 

~ , " ~ ~ f ~ ~ ~ ~ , " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  hanmg, som 
livar den siuke aeer hemortsratt: 



L3348-63511 C. dfriga alliniiiina inrättningar. 
för b e t a l a n d e  s,jiilio: I Ombndqman: Ramstedt. J. O. 

I Föreståndare vid med. polikliniken: Bill. 

a )  rikarebetyg, 
6) en sjukvardsafgift af 2 kr. pr dag for barn frin 

Stockholms kommuner, för andra 5 kr. som ma- 
nadsvis ei-lggges i förskott; 

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

- -  
Lakareledam.: Franzén, M. O' 
Kassaförvaltare: Philipqon, W. 
Direktör Wernstedt, W professor. 
(jfverläkare: wernstedt $r afdel,,) 9 .1 

Floderus, B. (kirurg. afdeln.). 

C33491 Allmänna Barnhusets sjukafdelning. 
(Norrtullsgatan 14). 

Direktion m. m.: se under [3401]. 
Ofverläkare : Professor I. Jundell. 

Vid intagning af sjuka barn skola afiäm: 
iias följande handlingar : 

a) läkarebetyg, 
b) åldersbetyg för barnet samt, af beta- 

Iande, 
c) ansvarsförbindelse. 
Mindre bemedlade stockholmsbor skola 

ifylla ansökan om nedsättning eller befrielse 
från erläggande af sjukhusafgift, hvilken 
ansökan profvas af Stockholms stads sjuk- 
husafgiftsdelegerade, och mindre bemedlade 
lanclso~tabor skola anskaffa ansvarsförbin- 
delse från vederbörande fattigvårdsstyrelse. 

Dagafgifte* är 6 kronor. Den kan i vissa 
fall e f t e r  öfcerläknrens bep~bfcande,  siinkas 
intill 3 kr. per dag. För barnet Htföljande 
vlrdarinna är dagafgiften 5 kr., hvilken i 
vissa fall kan sankas intill 2 kr. 50 öre. 
För barn som intagas för vård af öron-, 
näs- eller halssjukdom är dagafgiften 'i kr. 

Intagning af sjuka barn ä r  beroende af 
öfverliikaieiis tillstyrkan. Innan barn, for 
hvilket inträde sökes, införes till barnhuset, 
bör förfragan göras, huruvida plats finnes 
för detsamma. Intagningstiden är kl. 10 
-11 f. m. Om dröjsmål med barnets in- 
tagning kan medföra syiinerlig vada för bar- 
nets lif eller hälsa, kan barnet intagas alla 
tider på dygnet, äfven om föreskrifna.hand- 
lingar saknas. 

Besökstid: tisd torsd., sönd. kl. 2-3 e. m. 
Telefontid för kfrågningar om patienter 

kl. 2-3 e. m. 
Kontorstid 10-4 (under sommarmån. 10 

-3). Telefon 20835 och 8 25 (växel). 

133 501 Kronprinsessan Lovisas v8rd- 
anstalt for  sjuka barn. 

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

ordf.; Lovén, H., f. von Julin; Sörensen, 
L., f .  af ug las; Berg, L., f. santes- 
son; Rossan(ler, W., f. ForsgrBn; Kling. 
spor, M., f. Weber; Santesson, A. f. 
Fränckel; Drakenberg, E., f. arwall ; dult,  
M., f. Walldbn; Frölich, E f. d'dlbedyhll; 

E., f. A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  Swartz, D., 
f. Lundström; Rundquist, E., f. Klingspor. - 

qvist O 
Föresta~d;revidröntgenafdeln.:Runström, G. 
dledic. afdeln.: Underläkare: Ranke, S.; Böt- 
tiger, E. 
~ ~ ~ ; e ~ { d & ~ ~ ~ k % " ' g :  Edberg; E' Th' 

Förestandarinna : Hellström, Elisabet ; tlf 
304 37 o. 304 38, Norr 2 74, kl. 10-12 f. m. 

Kommissarie: Edhman, C, W. 
Mottagningstid för intr&ilessökande : Z medicinska 

afdelningen hvard. 12-1 e. m , B kirurgiska afdel 
ningen hvard. 10-11 f. ni. 

A polikliniken lamnas rad kostnadsfritt för barn 
till for3drar som styrka sig vara medellosa och 
for mindre bemedlade mot en af direktionen fast- 
stbiid afgift, for invartes sjuka mana., onsd. och 
fred. 10-11 f. m. och fbr utvkrtes s~iika tisd., torsd. 

l:f~;:,"~llffinzade fordras a AostuadBfi.i plats: 
rakarebetyg, rotemansbetyg (betyg om medellös 

het), pristbetyg eller annan handling, som utvisar 
aga 

for  betalande q u k a  i allmänt r u m :  
pristbetyg, en afgift af I kr. per dag 

fbr barn frin Stockholms kommun, förandra B k r ,  
som eriagges for 80 dagar iförskott, ansvassforbin- 
delse af godkand person for all ytterligare quk  
v&-dskostnad, Bfvensom for begrafningskostnad, 
ifall sidan skulle komma att afvirdanstaiten be 

strB;,".Btfoljande ammande moder till betalande 
i allmint ocl, enskilat ram ar afgiften kr 

I halfensazlda TUm br afgiften för patient F a 10 
kr. och för atfbljande virdarinna 5 kr. 

I enskilda rum finnas platser for 10-18 kr., afgiftcn 
fbr atfolJande ar kr. 

Kontorstid 10 f. m.-1,30 e. m. Tlf 30437 0.30438, 

och fredagar 2-3 e, m., 
och helgd. f. m. 

Telefonmeddelande om patienter lrimnas 10-11 
f. m. B ugmnda telefonnummer 

[3351.] Barnsjukhuset Simon och 
Matilda Sachs minne. 

~ (Arstalunden.) 
Styrelse : 

Ordf. : Medin, O. 
Ledam.: Möller, C. O., vice ordf.; Almström, 

O. H.; Ernberg, H.; Carlsson, Anna, fru; 
Sachs, J. E.; Thiel, A. S. 

Ofverliikare: Ernberg, H. 
Underläkare: Gyllensvärd, Curt Elof. 
Sekreterare och sgsslon~an : Johansson, Karl. 
Ehmoder: Brandt, L. 
Mottagningstid: hvardagar kl. 10-11 f. m. 
a, ;:;:gt;G af intrade 5 f r i p l a t s  fordras' 

I,) priistbetyg eller annan handling, som utvisar, 
hvar den sjuke %ger hemortsrbtt, 

MASTERSAMUELSGATAN 22 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN a 2,. 



7. Sjuk- och hälsovhrden. [33 51-33 591 
r o r  b e t a l a n d e  sjuka fordras: 

a )  l'mkmebetyg ; 
b)  prastbetyg; 
c )  en minads sjukvirdsafgift i forskott samt ansvars- 

förbindelse af vederhaftig person för all ytterli- 
gare sjukv&rdskostnad, afvensom för begrafnings- 
kostnad, ifall densamma skulle komma att af 
sjukhuset bestridas. 
Afgiften för betalande sjuka ar: 

a) om den sjuke t i l l h ö r  S t o c k h o l m s  kommun: 
1) i enskildt rum. . . . . . . . . . 12: 50 kr. pr dag 

förmoder elleritfölj. sköterska 4: 00 D D D 
2) i halfenskildt rum. . . . . . . 6: 00 D D D 

, , ~ a ~ ~ t e ~ & ~ ~ . 1 j : 8 8 k ~ t t e ' " ~ ~  $5; ) ) P 
b) om den sjuke i c k e  t i l l h ö r  S t h l m  s kommun 

l )  i enskildt rum . . . . . . . . . 20: 00 kr. pr dag 
firmoder eller itfölj. sköterska 6: 00 D D 

2) i halfenskildt rum. . . . . . . 13: 00 D LI 
för moder elleratfolj. sköterska 6: 00 D LI D 

3) i allmant rum. . . . . . . . . . 8: - D D D 
Onskas nedslttning eller befrielse fr& stadgad 

afgift skall vid intagning % sjukhuset ansökan enligt 
faststaildt formular harom ingifvas till sjukhuset. 

A allmlnt rum vardade  SJU^^ f% mottaga besök 
onsdagar och söndagar kl. 1/21-1/22 e. m. 

f33521 Sjukhuset Eira. 
(Handtverkareg. 13.) 

Direkhon:. 
ordförande: Öfverståth~llaren eller, i hans 

frånvaro, Underståthållaren. 
Af Stockholms stadsfullmäktige valde leda- 

möter: Edberg, K. Th.; Anderson, B. John 
F.; Lindhagen, Anna; Meyerson, Agda; 
snppleanter: Kall, Karin; Sjöholm, G. E. 

Af Stockholms läns landstingvalde ledamö- 
ter: Andersson, Martin, och Janse, Alb.; 
snppleanter: Sjöström, Nils, von Stedingk, 
L. R., samt förste stadsläkaren i Stock- 
holm och förste provinsialläkaren i Stock- 
liolms distrikt. 

Öfverläkare : Schlasberg, H. I. 
Underläkare: Davide, Hans. 
Syssloman . och protokolleförare : Hubner, 
L. o. J .  

Predikant: Hannerz, N. 
Mottagningstid: hvardagar kl. 12-2. 
Besökstid å allmänt rum: söndagar och ons- 

dagar kl. 10-11. 

[3354] Vanföreanstalten. 
Greftureg. 59 & 61. 

Direktion: Jj'ören:~ för bist. å t  ytta och 
vanf6ra styrelse [3681]. 

Yrkesskola och elsvhem: 
Foreständarinna: Lennardt, Th., fröken. 
Kontoret öppet kl. 9 f. m.-4 e. m. 

[3356] Allmanna barnbördshuset. 
(Sofiavagen.) 

Direktkm: 
Ordförande : Thomasson, Ake. 
Öfriga ledamöter: Herrström, O.; Grill, A. 

B.; Forssner, J. Hj.; Ahlström, E. O. M.; 
Andersson, Ivar; EdBn Marja. 

Direktor: Forssner, J. H\. 
K- G. 

Sekreterare : CJ'gnseus, A. W. 
Predikant: Rogberg, Olof. 
underläkare: ~ ~ ~ d ~ ~ i ~ ~ ,  ~ i ~ ~ ~ ~ .  
Amanuens: Wetterdal, Per. 
Husmoder: Edman, Signe. 

[33 571 Asylen för fattiga barnafödersker 
och deras barn. 

(Planterhagsvagen o. Prästgårdsg. 31.) 
Styrelse: 

Samma som för Allm, barnbördshuset. -. 
p3591 Kungl. Sällskapets Pro Patris 

barnbörds- och barnhus. 
40 (f' d. 22 Badstugatan). 

Direktor och öfverläkare: Lindström, Gösta. 
~ i ~ ~ ~ d ~ ~ d ~  läkare. 0lof H : ~ ~ ~  ; 

Gardlund, Wald;mar. 
Förestanderska Westerberg, 

Ordningsstadgar för Sallskapets 
Pro Patria barnbördshzls i Stockholm, Scea- 
udgen 40 å Norr. 

I. Kvinnor, som viinta sin nedkomst, mottagas 
barnbördshuset antingenz kostnadsfritt pL B. k. fri- 
plats eller mot af direktionen fastst&lld afgift. 

II. Bör vinnande af intrade 5 barnbördshuset er- 
fordras att till öfverlakaren aflamnas: 

1. d i  friplats sökes: 
a) prastbetyg eller utdrag af prastbok; 
b) intyg om medellbshet utfardadt af öfverstat- 

hallarehmbetet eller vederbhande prasterskap eller 
roteman; 

2. d8 plats mot betalning sökes: 
a) af vederhiftig person utfardad ansvarsförbin- 

delse för gbldande af sjukvirdskostnaden m. m. en- 
ligt faststaildt formular samt inskrifningsafgift af 25 
kr. Som airabas i ofriga sjukv&rdskostnader. 

d) förskottslikvid för tv8 veckor vid intagningen 
barnbördshuset : 

Poliklinik : 
tisd., torsd. O. lörd. 10-11 f. m. 

1Slinik (sjukvårdsafdelning) : 
Ofverläkare: Haglund, P., professor. 
Andre läkare: Silfverskiold, Nils, med. lic. 

Mindre bemedlade kunna erhålla bandager 
p& bekostnad af Hariet Philipsons f. Fränc- 
kel stiftelse, se [4686]. 

III. o) priistbetyg.' För betalande patienter %ro betalningsvill- 
koren fbljande: 

a) för v8rd i helt enskildt rum 15 kronor pr dag. 
b) D B i enskildt dubblettnim 12 kronor pi! 

O) dag; fbr v%rd i deladt rum (2-4 patienter) G kronor 
pr dag. 

i I~rn~;.~&~,"tfg~f~i;;~~;~rgt,"~,"ec~,"r i;$;gt 
förskott före ingingen af hvarje n; period 
af tv5 veckor; och utg5r afgiften från och med den - THULE S K A N D I N A V I E N S  STORSTA L I P F O R S A K R I N G S B O L A G  

Summa kontant vinst till de försakradc 25,400,000 kronor. 



irattningai 
- 

dag plats ställts till patients fbrfogande och till [3363] Soderby s~ukhus. 
dess barnbördshuset l'imnats, dock att utskrifnings. 
dagen ej räknas, ej patienten kvarstannar (Stockholms stads taberkulos8jukhz<s.) 
efter kl. 12 middagen, då äfven denna dag rbkuas Adr. Uttran. 

biuden. I P 

som hel dag: 
V. Den föreskrifna afgiften utgör ersättning för 

bostad, kost och fullständig vård under och efter 
förlossningen; dook att patienter, som vårdas å de 
enskilda rummen, sjiilfva f% bekosta medikamenter 

VI. Plats för anhörig eller enskild skqterska so& 
åtföljer patient % enskildt rum, kan, skvida omstän- 
digheterna det medgifva, erh%llas mot en afgift af 
7 kronor pr dag 

VII. patienter i enskilda nim få mottaga besök 
frim kl. 11 f. m. till kl. 6 e. m.; patienter i allmänna 
rum från kl. 11 f. m. till kl. 5 e. m. 
VIII. Drickspenningar eller annan vedergällning 

för lämnad vård vid förlossning få ej af förestån 
darinna eller sköterskor affordras de p% barnbörds. 

huset IX, intagna Iilagomål patienterna. öfver föreståndarinna, sköterskor, 
kosthåll m. m. anföras hos öfverlikaren r id  hane 
dagliga rond å barnbördshuset: 

X, Tobaksrökninn inom barnbördshuset är för, 

Styrelse: se [1755J. 
Direktör och öfverläkare- Gullbring, A. G. 
 it,.. öfverläkare: Leffler; J. K. F. 
underläkare: Odelberg-Johnson, Olof Gösta; 

Berg, Hjalmar; Lind, Tore Herman Bo- 
gislaus; ~ & ä ~ ~ h i ~ l ~ ,  R ~ ~ ~ ~ ~ .  

Syssloman: Ostergren, P. A. 
Predikant: Uddin, J. 
BOkhållare Mathson~ E' 
Husmoder: Broman, Ulla. 

vid emottagas endast tuberkulosl>atiou. 
ter. För erhåliande af inträde som patient fordras 
att hafva hemortsrätt i Stockholm. Afgiften för be- 
talande sjuka är per dag: i hel.enskildt rilm 10: -, 
i half-enskilat rum 5: -, i allmsu sal 1: -. 

." ~~ 

XI. Hundar ?J ej dit medföras. 
Xii. Direktionen förväntar, att % barnbördshuset 

intagen patient i allo iakttager ordning och stillhet 
samt med skylde aktsamhet handhafver barnbörds. 
husets tillhörigheter. 

XIII. Ofriga upplysningar rimnas af föreståndar 
innan, som träffas i barnbördshuset kl. 11 f. m.-] 
e. m., eller för särskilda fall af öfverläkaren d:t 
Gosta Lindström, som träffas i sin bostad, Drott- 
ninpg. 92, hn rd .  kl. 2-3 e. m. 

för 
;3365] (Konradsberg.) 
Direktionens ordförande: Ofverst5thållaren 

eller, i hans frånvaro, underst&th&llaren. 
vice von oelreich, C. A. W 
Direktionsledarnöter: Forssner, J. H.; Tho- 

lin, C. E.; Carlson, F.; Ofverläkaren. 
Sekreterare: Rsdholm. Knut O. E.. Val- 

[3361] Södra barnbördshuset 
(Stockholms stads barnbördshus). 

(Volinaryxkullsgatan 27.) 
Styrelse: se 117551. 

Direktör och öfverläkare: Alin, E. 
Biträdande läkare: Bovin, K. E. 
Underliikare: Pers, Set. 
Obducent: Petterson, A. 
Syssloman : Olsson, Ernst. 
Predikant: Ankar, Gustaf. 
Bokhållare: Zettergren, E. R. 
Kontorsskrifvare: Malmström, E. 
Instruktionsbarnmorska: RibenJ H. U. 
Husmoder: Vickström, A. V. 

Patienter mottagas alla tider P& dygnet. 
Fbr intagning å friplats fordras: 

a) att den sjuka äger hemortsrbtt i Stockliolin; 
b) prastbetyg. 
C) att den sjdke är medellös. Ansokan om befrielse 
från att erlbgga afgift inl'amnas O sjukhusets kontor 
och pröfvas af sjukhusafgiftsdelegerade. 

Afgiften för betalande sjuka ä r :  
a) om den sjuka tillhor Stockholms kommun: 
1) i enskildt rum .................. 12: 50 kr. pr dag 
2) i halfenskildt rum 6: - D D D .............. 
3) i allmiint rum ..................... 2: 60 D D r 
b) om den sjuka icke tzllhor Stockholnzs kommun: 
1) i enskildtrum ..................... ?O: - kr. pr dag ............... z) i halfenskildt rum 13: - D S D 
3) i allmänt rum .................... 8: - D D n 

Ybr bfrigt ghlla samma bestämmelser som fór 
Stockholms kommuns öfriga qukhus. 

Bcsbkstid: B enskildt och halfen kildt rum alla 
dagar kl. 10-2, samt t - 8  e. m.; 
% allmbnt ruin alla dagar kl. 1-2 e. m 

ling. 23. * 
Ofverlakare: (fadelins, B. E., träffas i tjänste- 

ärenden sönd., tisd. och fred. '/%l-'la2 
e. m. Vid samma tid må patienter efter 
öfverläkarens bepröfvande af anhöriga be- 
sökas. 

Rospitalsläkare I kl.: vakant. 
Hospitalsliikare II kl.: Elander, G. 
Amanuens: Franke, C. 
Predikant: Hannerz, N. 
Syssloman: vakant. 
Bokh&llare: Sjiinnesson, N. 
Kassör"a: Andersso'', Karii]. 
Kanslibitriide: Zetterlund, Ida. 

Hospitalskontoret hålles öppet socken- 
dagar 10-2. 

Sjukvårdsafgiften är  i 1:a klass 7: -, 
3: 40, 3:e l: lo' 

13311 Sjukhuset vid Langbro. 
(Älfsjö.) 

Styrelse: se [1'755].- 
l)irektör ,,,,h iifverl&kare: ~ i ~ b ~ ~ ~ ,  0. V. 
Iiiträd. öfverliik.: Ahman, G. 
Bitr. läkare. Sjöström, N. If. H.; Whhléii 

A. E* 
Underläk.: två vakanta. 
Syssloman: Svensson, S. A. 
P redikant: Ohman, D. 
Bokhåll.: Alström, II. 

JONKOPING% JURIDPSSKA BYI,, - 1 6  H A M N G A T A N  1 6  - 



7. Sjuk- och hglsovården. 

Kontorsskrifvare: Olsson, A. P. M.; Olsson, 
E. I. 

il-lottogn:tid: för vinnande af upplysningar 
angáende sjukas intagning kl. 12,i 6 -1. 
I öfrigt intagas patienter alla tider p i  
dy@.. 

Bcsökxtzd: sönd:, tisd. och torsd. kl. i2,8o 
-1,80 middagen. 

Ezp:tid: å sysslomanskontoret kl. 10 f. m. 
-2 e. in. 

fiT intagning 2 sjzlkhuset er/ordvas fö/,jandc halld. 
Lingar nz. m.: 

a )  rikarebetyg, utvisande att den sjuke är i trän- 
gande behof af vard 8 siiinessjukhus; 

b) remiss, utfardad af poliskammaren, förste stads- 
likaren eller öfvedäkaren vid sjukhuset; 

c) bil. B. till Kungl. Maj:ts förnyade nkdiga stadga 
angaende sinnessjuka den 14 juni 1901; 

d) prästbevis enligt Kungl. Maj:ts förnyade nidiga ,, F),",";eng$b,"d,"l;p;;;J;d;ddz ~ ~ J ~ . ~ $ ~ l ; > e r .  
son, för afgiftens e;iiiggande under den tid, patien- 
ten kan komma att v&rdas & sjukhuset, eller för 
medellösa ansukning till sjukhiisafgiftsdelegerade 
om nedsättning i eller befrielse fr0n afgiftens er- 
riggande. 

f )  af betalande patienter afgift i förskott. 
Af ofvanstaende handlingar maste remiss och 

likarebetyg afllmnas vid inskrifningen, hvaremot 
öfriga handlingar sedermera, dock fortast möjligt, 
kunna inslndas. 

Danviks hospital, se [35131. 

[3367] d at ar ina sjukhus för sinnessjuka 
och lidande af delirium tremens, 

(Nya Sandbergsg. 1.) 
S t  relse: gemensam för alla stadens sjukhus. Of9erläkare och direktör: ~ ~ ~ ~ t ~ ö ~ ,  H. E, 
Underläkare: Boije, Bengt. 
Syssloman, t. f.: Mathson, Ernst. 
Föreståndarinna: Hellberg, Signe. 
Öfversköterska: Bergvall, Anna. 
Predikant: Ahlfeldt, R. 

Besökstid: tisdag torsdag 1/e2-1/a3 
em. öfverl:akarens hottagningstid: 9.80-10.30 f. m. 

E v . - t i d :  & sysslomanskontoret kl. 9 fm.-2 em. 
Sjz6khusafgift: 2: b0 kr. fijr stockholmsbo, 8 kr. för 

landsortsbo. 
F ö r  i n t a g n i n g  a f  s i n n e s s j u k  e r f o r d r a s  

f ö l j a n d e  h a n d l i n g a r :  
a) lidkarbetyg, utvisande att den sjuke är  i trängande 

behof af vard a sinnessjukhus 
b) remiss, utfardad af poliskamharen eller förste 

stadsllkaren; 
c) bil. B. till Kungl. i%Iaj:ts förnyade nadiga stadga 

aug. sinnessjuka den 14 juni 1901; 
d) prastbevis enl. Kungl. Xaj:ts förnyade nicliga 

stadga aug. sinnessjuka den 14 juni 1901; 
e) ansvarsförbindelse eller annan säkerhet för sjuk- 

vardskostnaderna. - Kan sakerhet icke ställas, 
skall ansökan om nedsattning af eller befrielse 
fr0n sjukhusafgift sökas enl. särsk. formular hos 
~Sjukhusafgiftsdelegeradeo, Vasag. 11. Sadan 
nedslttning kan ej medgifvas person, som icke 
är hemortsberättigad i Stockholm och i fraga om 
hvilken icke heller sadana sarskilda omst&nclig- 
heter föreligga, som föranleda, att den för stock- 
holmsöo gällande taxan rna aga tiiiiimpning. 

VIKING SKOKR#M 

l d p & f i e ; ~ ; ~ ~ ; ; ~ ; a ~ ~ ~ ~ k r i ~ f ~ ~ n r " , ~ ~ ~ $ ~ ~  
handlingar skola darefter insandas fortast möjligt. 

133681 Sinness/ukhuset, Hornsgatan 82- 
For kvinnliga patienter. 

Styrelse: gemensam för alla stadens sjukhus. 
dfverlakare: Enström, H. E. 
Underlakare: Rosenström, E. 
Redogarare:. Mathson, E. 
Förestandarinna: Löfgren, Ilaria. 

Patienter f& besökas: söndag, tisdag och tors- 
dag lle2--l/2 3 o. m. 

[33 691 Sinnessjukhuset, ~ o n d e ~ a t a n . 5 6 ,  
f. d. 34. 

För kvinnliga patienter. 
Styrelse: gemensam för alla stadens sjuklius. 
Ofverlakare : Enström, H. E. 
Underläkare: Rosenström, E. 
nedogörare : ~ f ~ t h ~ ~ ~ ,  
Förestandarinna: Bergstpand, Ester. 

Patienter f% besökas: söndag, tisdag ocli torsdig 
'122-1123 e .  in. 

Sinnessjukhuset, Söderm,annagatan 13 
För kvinnliga patienter. 

Styrelse: gemensam för alla stadens sjukhus. 
0fverlakare: Enström, H. E. 
Underlikare: Rosenström, E. 

Ernst. 
Föreståndarinna: Lilja, Helena. 

Patienter f& besökas : sundag, tisdag och torsdag 
flz2-1i23 e. m. 

Sinnessjukhuset Norrtullsgatan 14. 
För kvinnliga patienter. 

Styrelse: gemensam for alla stadens sjukhus. 
Ofverlakare: Enström, H. E. 
Underläkare: Bosenström, E. 
Redogörare: Mathson, Ernst. 
Förestandarinna: Andersson, Olga. 

Patienter fix besökas: söndag, tisdag och torsdag 
'ig2-'/~3 e. m. 

Sinnessjukhuset: S:t Göran. 
,. För kvinnliga patienter. 
Ofverläkare: Enström, H. E. 
Underlakare : Rosenström, E. 
Redogörare: Mathson, Ernst. 
Föreståndarinnor : Lindholm, Jenny; Domel- 

lÖf, Rut. 
Besökstid: som ofvan. - 

Sjukhem. 
[33 7 11 Sophiahemmet. 

(Valhallavägen.) 
Sophiahemnzets rad: 

Ordförande: H. U. Drottningen. - 
INDUSTRIAKTIEBOL. VI K I  N G 

O R E B R O  
- .  



C33 71-33 731 C. Ofriga allmanna inrättningar. 
r. Ordförancie: H. K. H. Hertigen af Niir'ae. 
Ofriga ledamöter: Bille, Edvard kapten 

von &.kerrnann, ~ b b ~ ,  f. von ' Rallwyl: 
fru; Falkenberg,, Louise, f. Ekman, friher- 
rinna; Forssner, Hjalmar, prof.; Giertz, K. 
H., dr, lasarettslakare; Grönwall, Fr., 
fil. dr, generalkonsul; Hedenius, I., pro- 
fessor; Hellström, Thure, professor; VOII 
Hofsten, Isabella, f. Evers, statsfru; Hol- 

Betalningsvillkoren äro : 
I Afdeln.: A i enskildt rum l6 20,23.25 kr. pr dag. 
I Afdeln.: B i half-enskildt rum 12-16 kr. pr  dag. 

D C i rum för mera an 2 patienter 10 kr. 
pr dag. 

11 Afdein.: A i enskilat nun 14 kr. pr dag. 
1 half-enskildt rum 8 kr. pr dag. , B i rum för 3-s  pr dag, 

För denna afgift erhma de sjuka: 
Rum, kost och sjukvird. Patienterna debiteras 

för medikaments- och förbandsart!klar i man af för- 

o., kabinettskammarherre ; 
genskiöld, B. K. J., frih.; Linder, Anna, 
f. Pfeiff, fru; Linder, Elin, f. Pfeiff, fru; 
Lundberg, herr; 'Oii Maria, 
f. Tamrn, grefvinna; Rosenblad, C., öfver- 
kammarherre; Sti<trncrona, Thoma~ine, hof- 
fröken; sundberg, C., professor; sunner- 
dahl, Magna, fröken; Tamm, Th6r&se, frö- 
ken; Wellin, Bertha, fröken; Wall, C. J. 
A., regeringsråd; weidenhielrn, E. G., ka- 
binettskammarherre; Akerman, J., pro- 
fessor. 

Sop7~iahe11bmets s t y ~ e l s e :  
Holtermann, O., kabinethkammarherre, ordf.; 

Langenskiold, B. K. J., frih., af Kungl. 
Maj:t förordnad samt vice ordförande; von 
Rosen, Maria, född Tamm, grefvinna; 
Bille, Edvard, kapten; Hellström, Th:, 
professor; Wellin, Bertha, fröken; Giertz, 
K. H., dr, lasarettsläkare. 

Suppleant: von Hofsten, I., f. Evers, statsfru. 
Predikant: Bratt, E. 
Kassaförvaltare : Bille, Edvard. 
.Sekreterare: Löwenhielm, Carl Axel. 
Förestandarinna: T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ b b ~ ,  fröken, 
Husläkare: Furstenberg, A., med. dokt. 
Kamrerare: Annell, A., fru, tillf. 

U p p l y s n i n g a r .  
A. Om om sjukes ;nti.lning 

och vcird därstädes 
a öre st in da rinn ans mottagn..tid kl. 1-2. 
Kamrerarens expeditionstid kl. 11% 10-ilt 1 och %,i6  

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

klasser ett efter nutidens fordringar ordnadt hem, 
dar in- och utvärtes sjiika kunna blifva intagna och 
vardade. De sjuka v%rdas p% egen bekostnad af den 
läkare de sjalfva valja. 

I sjukhemmet emottagas till behandling, sa Ungt 
utrymmet medgifver, sjuka af alla slag, med undan- 
tag.af dem som kunna vara störande för öfriga inom 
Hemmet bJe6nt1iga patienter eller som lida af s i  
beskasad sjukdom att fara för smittas syridande 
inom Hemmet kan3uppst8. 

Vid den sjuke sjmardekostnad 
i förskott för tya veckor, och detta förskott förnyas 
vid hvarje ny period af tv% veckor. 

Den sjuke skall äfven afllimna förbindelse af ve- 
derhäftig person för erlaggande af afgiften. Betal- 
ningen utg%r f r k  och med den dag plats beviljats 
och till dess Hemmet lämnas. dock att utskrithings- 
dagen ej räknas, sivida ej den sjuke stannar kvar 
a Hemmet efter kl. 12  middagen, d% äfven denna dag 
berilknas. - - 

brukning. Underläkaren är skyldig att i s~ukvgrden 
inom Hemmet tillhandag% och assistera Tar prakti- 
serande rikare. För transporten till och frän sjuk- 
huset har den s j e e  själf att aörja. Tillfällig patient, 
som ankommer till Sophiahemmet för undergfiende 
afoperation, erlaggerför densammas%rskildafgiftoch 
ersätter förbandskostnaderna eniigt räkning;. Fran 
Sophiahemmet utskrifven patient, som efterht fordrar 
förbindning & Hemmet, errigger en krona för hvarje 
besök. 

seviat utrymme och omständigheter i öfrigt sa- 
dant medgifva, m& i enskildt rum intagen patient 
tillitas i sitt rum medtaga en anförvant eller tia- 
nare, och utg%r i sidant fail härför en afgift af 3 kr. 
för bäda och te eiier välling p% morgonen. 

Afde1n:s patienter uti enskildt sjukrum f% emot- 
taga besök mellan kl. 10 f. m.-6 e m., 

D uti sjukrum för  jäere patienter 1-3 och 
1/*5-6 e. m. 

11 Afde1n:s patienter f% emottaga besök i sjukrum 
för flere patienter mellan kl. 2-4 e. , 
m. samt i enskildt rum kl. 10 f m.- 
6 e. m.; i halfenskildt rum 11-1,2-4. 

De tZ sjukhemmet intagna sjuka ha i öfrigt att 
sig till de för ordningen darinom 

ordningsregler. 
B. Om den privata sjukvården: 

Sjuksköterskor för vird af sjuka i privata hem 
siväl i Stockholm som landsorten erhallas efter an. 
malan tel. 75.5 82. 

C.  Om elever: 
Den ordinarie elevkursen omfattar en tid af 3ll1 %r. 
Prospekt erh8lles p% begäran af fiirest%ndarinnan. 

[3373] Stookholms sjukhem. 
(Kungsholmen, Drottningholmsvagan.) 

Bestamdt för v k d  af personer, lidande af 1 L g  - 
varig eller obotlig sjukdom, företrädesvis fran huf- 
vudstaden och, endast d% utrymmet s% medgifver, 
fran andra orter. 
Patienter intagas B saväl friplatser som mot betal- 

ning' 
Afgiften ar: 

i gainla hemmet: 5: 00 pr dag för a l l m h t  nun; 
8: 00 D för 2-s%ngsrom, 

l1 : 00 D för enskildt rum, 
i nya hemmet: 8: 00 D för 2- och 3-sängsrum. 

13: 00 B för enskildt rum. 
Patienterna äga rätt att mottaga besök under tiden 

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

styreke: 
Ordförande: Carlson, K. G .  
Vice ordförande: Höglund, Otto M. 
Kassadirektör: Carlson, K. G. 
Verkstallande direktör: Lindqvist, Erik. 
Lakareledarnot sjögren, T ~ ~ ~ .  
Ledamöter: Kinberg, Henning; ~jörklund, 

E. O. J.; Wsrn, Jonas; vakant; Akerman, 
J' Rissler, J' G' ; Stenhamrnar, 
Eklund, Martin. - 
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7. Sjuk- och 
urveriäkarc: Holmin, Nils, mottager hvard. 

kl. 3-4 e. m. David Bagaresgatan 1 ansök- 
ningar om intagning på sjukhemmet. 

Underläkare: Sundstedt, Jacob. 
Kamrerara Hermelin, Th., frih. Kontor 

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

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

C33751 Röda korsets sjukhem. 
(Kammakaregatan 66, 1 0. 2 h.; 1 tr. tlf 

52 55; 2 tr. tlf 96 63.) 
Detta sjukhem erbjuder &t sjuka ett efter nuti- 

dens fordringar ordnadt hem, dar in- och utoartes 
sjuka kunna blifva intagna och vhrdade. De $uka 
bhdua p& egen bekostnad af den lakare, de sjhlfva 
vitlja. I sjukhemmet mottagas till behandling, d 
IAugt det begransade utrymmet medgifver, sjuka af 
alla slag med undantag af dem, som kunna vara 
störande för öfiiga inom hemmet befintligs patien- 
ter eller som lida d s% beskaffad sjukdom att fara 
för*smittas spridande inom hemmet kan uhpsta. 

Vid intrade erllgga s ~ u k a  bestamd sjukv8,rdsafgift 
i förskott för 2 veckor, hvilket förskott förnyas vid 
hvarje ny period af 2 veckor. Börbindelse af ve- 
der.rmg mr i mr 
den s ~ u k e  skall afveu aflamiias vid ankomsten till 
sjukhemmet. Betalningen utg8r frkn och med den 
dag plats beviljats och till dess sjukhemmet Iemnas 

Betalningsvillkoren hr0 : 
Enskildt rum kr. 15, 17, 19 för dygn. 
Rum för 2 pers. kr. 11 för dygn. 

För denna afgift erhaller den sjuke rum, kost 
ooh sjukv%rd men debiterss sarskilat för medika- 
menter förbandsartiklar vin m. m. 

~ i l l k l l i ~  patient, s im ankommer till sjukhsrn- 
met för att underg8 operation eller behandling, er- 
lagger darför afgift enligt sarskild taxa. 

För transport till och fran sjukhemmet har dem 
~ juke  sjalf att sbrja. 

De Sjukhemmet intagna sjuka hafva iöfrigt 
att s t w o  sig till efterrattelse de för ordningen dar- 
inom faststhllda regler. 

Anmalan om rum och operationer gWes ho8 far& 
stindarinnan 3 tr. T1.f 4 92, now 84 86. 

133 781 Hemmet för lupussjuka. 
(Mariedal, Igeldamsgatan, K.). 

Stiftadt genom insamling af frivilliga bidrag för 
att bereds ett hem %t lupuspatienter under dentid, 
d& de m&ste vistas i Stockholm fbr sjukhusbe 
handling. 
R t ~ e l s e :  Larsson, Wilh., 

Hellsten, Fr., s~ukhuskommlssarle, kassa- 
förvaltare; Liljenstolpe, Ellen, fröken; 
Schaumann, J., doktor; Kempe, Eva, fru. 

Förest%ndarinna: Rydström, Anna. 

T H U L ~  S K A N D I N A V I E N S  STÖRSTA L I P P O R S Ä K R I N G S B O L A ( ~  
Viiut till de försakrade 1922 : Over 2,117,000 kronor. 

hälsov&rden. [33 73-33931 
[3382] Aktiebolaget Sanatorievhrd. 

Syfte: lungsotens bekämpande. Har till 
detta findamål uppfört ett första klassens 
sanatorium å egendomen Romanäs, adress 
Romaniis. Adress i Stockholm Bankirfirman 
C. G. Cervin. 

Styrelse: ordförande: Alexanderson, A., 
bankir; Wadstein, E., med. d r ;  von Bahr, 
Julia, fröken; Cervin Alice, f. Dickson, fru; 
von Rosen, A., med. lic., bolagets öfverlikare 
och verkst. direktör 

Suppleanter: v is st er, J., med. dr: Lund- 
berg, Mathilda, med. lic.; Herlitz, Karl, V. 
häradshöfding. 

[3383] Soina Sjukhem. 

S 
(Vårdanstalt för sinnessjuka.) 

olna qukhems styrelse : Marcus, Karl ; 
Nordgren, R.; Marcus, M.; Jacobsus, H. 
C.; Hirsch, Fr.; Marcus, Henry. 

S uppleanter: Lidin, E. 0.; Jungner, Hj. 
Sjukhemmets öfverläkare och föreSt%ndare: 

MarCUs, Henr med. doktor, professor. 
Underläkare: dircus, Herbert. med. kand. 
Konsultationstid: hvardagar 12-1. 
Besökstid : dagligen 12-2. 
Telefontid: dagl. 12-1. Sundbyberg 70. ' 

Post- och te1.-adress: Solna sjukhem, Snnd- 
byberg' 

Hälsovard. 
[3387] Stockholms badhusaktiebolag. 
(Sturegatan 4.) Styrelse: Frestadius, Otto. 
Nycander, Oscar: Fr ia ,  Hjalmar; Wetter- 
dal, H.; Curman, Sigurd; Tjerneld; John, 
verkst. dir.; Lamby, H. v. verkst.-dir. 

[3391] Sabbatsbergs brunnslasarett. 
Direktionens ordförande: Wachtmeister, H. 

grefvc. 
smerling, C' O' 

Brunnsintendent: Schager, w. 
Kamrerare: Weidenhielm, A. 
Sekreterare: Volfbrandt, E. G. pastor. 
bfriga direktionsledamöter: hagergren, J, 

E.; Eklund, M.; ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ,  A. M. 

~33931 
Gymnastiskt-Ortopediska Institutet. 

(Mästersamuelsg. )O1.) 
[3379] Stockholms Konvalescenthem. 

(Södertörns villastad.) 
Styrelse: Thulin, G., ordf; Moll, V. O., 

kassaförv.; Sebardt, Carl, hemmets liikare; 
. Borg, Oskar; Reukrskiöld, Lotten, fröken; 
Herzog, Edith, fröken. 

Föreståndarinna: Lindberg, Lotten, fröken. 

Direktina : 
Ordförande: Berg, J. V. 
Ledamöter: Smerling, G. W.; Lennmalm, 

K. G. F.; Sederholm, E. ; v. Dardel, F. E. A. 
Förestandare: Wide, A. G. 
Biträdande läkare: Wallgren, S. A.; Lund- 

berg, Karl A. R. 



13394-34011 C. Ofriga alliniiina inrättningar. 
[33 941 Institutet för Kvinnliga 

Lakareassistenter. 
Götgatan 37. Tlf 217 75. 

FGrestindare: Med. Dr. C. 8. Oberg, f. d. 
Provinsialläkare. 

[33 95 a] Doktor Aug. Karsten. Medicinskt 
Elektricitets-, Ljus- och Röntgeninstitut. 

Kungsg. 60 ; tlf 73 06. 

[33 9 5  b] Zanders Medikomekaniska gymna- 
stikinstitut. 

(Stureg. 4, tlf Osterm. 28 99.) 
Läkare: dr Emil Zander (forest.); dr Alfr. 

Bergliel; dr Axel Hellstenius. 
- -..- -- 

[33 95 d] Doktor Elin Beckmans Hetlufts- 
institut. 

Barnhusg. 12; tlf 105 52, Norr 45 52. 

[3395e1 Doktor T. Amundsons Diatermi- 
o. Solinstitut. 

Strandvägeii 1; tlf 716 00, Norr 202 82. 

Vard- och uppfostringsanstaiter för  barn, 
Arbetsstugor,olika slags .Hem)) och Asyler 
samt nagra Stiftelser och Stipendiefonder. 
[3401] Allmänna Barnhuset. 

(Norrtullsg. 14; tlf 8 25, Norr 267 52.) 
Direktion: 

Ordförande: Statsrådet R. C. Hasselrot. 
bfriga ledamöter : Lagercrantz, C. G.; Fries, 

0. H. E.; A ~ ~ B ~ ,  stanler, K. R. 
Ofverläkare: Jundell, 1. 
Intendent: Jacobson, T. 8 .  
sekreterare ooh ombudsmail : &.iksson, I<. E, 
Kamrerare och kassör: Holmin, H. 
Underläkare: Malmberg, N. 
Amanuens vid sjukvárden ~,i,,&jö, D. ' 
Predikant: Wiklund, E. V. 
Assistent: Rosin, P. A. V. 
Bokhållare: de Berg, C. F. 
Inspektör Öfver barnhusbarn ~ S t O ~ k h ~ l l l l :  

Clefberg, P. J., tillf. 
Kontorsskrifvare: Dlarcus, J. G. A. 
Amanuens: Ber man, P. G., tillf. 
Husmoder : ~ u n f b e r ~ ,  Maria. 

Undesrättelser: 
Allminna Barnhuset %r en stiftelse som har till 

.hdam&l att i enlighet med bestimmelserna i af K. 
Maj:t utfardaat reglemente (se Sv. Börfattn.sam1 
N:r 125 år 1910) lämna v%rd och uppfostran åt vlrn- 
löaa barn. Som barnafödepskor icke emottagas d 
Barnhuset, m% det icke förväxlas med barnbörds- 
hus i hufvudstaden. 

I n t e n d e n t s e x p e d i t i o n e n  o c h E a m r e r a r e .  
k o n t  o r e t hallas öppna helgfria dagar kl. 10-3. 

Intendenten mottager alla till Kungl. Direktionen 
stiillda handlingar, liksom ock anmälningar rörande 
s%v%l barns inlösen B barnhuset och uttagande - 

[3397]SaltsjäbadensBadhotell(Sanatorium). 
(11% timmes väg fr. Stockholm.) 

Sanatorium för behandling med alla for- 
mer af bad, gymnastilc, massage, elektricitet 
högsolsbehandling, finsenbad m. m. Speciellt 
för hjärtsjuka, nervsjuka, reumatiska,..mag- 
och tarmsjuka samt konvalescenter. Ofver- 
läkare: dr O. F. Aberg. 

[32 061 Omnibuslinjen Gustaf Adolfs 
torg-Odenplan 

;ges af Stockholms ceiitrala omnibus- 
aktiebolag. 

RilzgZinje: Gustaf Adolfs torg-Fredsg.- 
Drottningg.-Norrtul1sg.-Odenplan-Oden- 
g. - Sveavägen - Tegnérg - Regeringsg. - 
Gustaf Adolfs torg. Dubbelriktad trafik 
med en vagn i hvardera riktningen hvar 
fjärde eller femte minut niellan-7,zo f.: m. 
och 11,30 e. m. 
Taxa; 15 öre f i r  rundtur. Barn under 6 

&r fa inedföras utan afpift, men utan rätt 
till sittplats. Rabattbilj. kosta1 kr.för7resor. 

till fostervsrd som ockallamedutackorderade barn- 
husbarn hkaffade förandringar. 

g,,",;en;,";,"bageSIf;z,";; ~ s ; & ~ ~ ~ ~ i p b $ ;  
som skola inlösas,s%krast helgfria dagar kl. 10-11 f.m. 

I Barnhuset inlöses icke n%got barn som &r öfver 
6 Pr. Barn under denna alder hviika e i  äro bn- 
hiftade med allvarlig sjukdom eiler väsen<ligt lyte, 
intagas efter ansökan af barnavirdsnlmnd eller, be- 
träffande af fattigvara utom Stockholm omhinder- 
tagna barn, af fattigv%rdsstyrelser, mot en inlösnings- 
afgift af 1800 "., att i>% en erliggas. Dylik 
ansökan Skall åtföljas af aldersbetyg samt upplys- 
ningar om vissa andra barnets förhallanden. Lika- 
reundersökning af till inlösning ifragasatt barn 
hvilket skall inställas genom sökandens försorg: 
sker s6ckendagar k l .  40-l/ f .  m. 

Barn, tillhörande Stockholms stads fattigvBrds- 
samhälle, f% af stadens Battigv%rdsnilmnd inlösas 
mot den nedsatta afgift, som för hvarje %r af Kiingl. 
Direktionen bestimmes. 

Ofverlikai-en ager d% hm anser ett barns lif och 
hslsa iifventyras o& det.ieke genast erhhller v%rd a 
Barnhuset, att pkovisoriskt emottaga detsamma dir.  
stäges. 

A Barnhuset finnes vidare en klinisk sjukafdelning 
med plats för 76 barn, hvilka mottagas till provi- 
sorisk vård och klinisk undervisning. Om plats och 
tid for intagning efterhöres hos barnI~usets likare. 

dmmar anlagas med hanryn till inrättningens be. 
hof af ammor 0 ~ 1 8  sökandenas lämplighet. Sökande 
till amtj%nst får p% egen bekostnad instilla sig % 
Barnhuset nagon helgfri tisdag kl. 42-I e. m.  för 
att af öfverlakaren besiatigas. 

Barnhusbarn utlämnas för fostemlrd till vllfrej- 
dade och med eget hushlll försedda personer, hvilka 
genom intyg af vederbörande prasterskap, foster- 
barnsnamnd eller trovärdiga personer styrka sin 
lamplighet för fosterföraldrakallet. 

De, hvilka önska att sj%lfva fran Barnhuset afhflmta 
barn till fostervård, skola instill&sig helgfria da. 
gar kl. 10-3, medhafvande har ofvan namnda intyg. 

För öfvervakande af utackorderade barnhusbarns 
vard och uppfostran %ro anstillda inspektörer hvar. 
jlmte det Pligger kyrkoherde i församling'utom 

8. Välgörenhetsinrättningar. 
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