
7. Sjuk- osh hälsovården. 132 84-33082 

~ 3 2 8 4 1  Statens Vattenfallsverk. Bikr. byråingenjörer: Rydén, T. F., civiling.; 
/ Akerman, I. M., civiling. 

K. Vattenfallsstyrelsen se [l5 491. Kontrollör: Grane, E. E. 
Alfkarleby kraftverk. T. f. bitr. kontrollör: Berg, K. N. 

Harder, O. L. G., Kassör o. bokhållare: Sandberg, Carin Gerda. 
ing. Distriktskontoret i Stockholm. 

Hufvudlcontoret. (Nybrog. 3.) 
(Nybrog. 3.) Disfriktsingenjör: Jacobsson, K. E. E. 

Difektörsassistent: Jacobsson, F. M., civil- Distriktsassistent: Carlsson, G., civiling. 
ing . Linjebyggnadsingenjör: Nyström, A. H. 

7. Sjuk- och hälsovården, 

Lakare, polikliniker och enskild 
sjukvård. 

K. Medicinalstyrelsen, se [1542]. 

Stads- och distriktsläkare samt läkare At 
obemedlade barnaföderskor, se [1753]. 

Praktiserande läkare, se Yrkesregistret. 

C33041 Karolinska institutets poliklinik. 
(Allm. Barnh.) Norrtullsg. 14. 

i Barnsjukdomar: 
alla livardagar kl. 10-11 f. m., 5-6 e. m. 
Kostnadsfri vaccination iiger rum de 2 första 

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

Serafimerlasarettets polikliniker, se [3338]. 

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

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård 
för: 

Hudsjukdomar : 
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. lizl- 

1 e. m. Dr H. Dalén. 
måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12- 

I/zl e. m. Dr Ivar Janzon. 

Xvi~rosjukdomar (afven veneriska sjnk- 
domar hos kvinnor): 

måndagar, onsdagar och fredagar kl. '/%i'- 
7 e. m.; tisdag, torsdag och lördag kl. 
lln10-10. Dr Lilly Paykull och doktor 
Valborg Magnell-Naucler. 

Könssjukdomar (hos män): 
tisdagar, torsdagar kl. '1% 7-7 e. m., mån- 

dag, onsdag och fredag 11~12-12, lör. 
dagar 2-l/2 3 e. m. Dr Ivar Janzon. 

OgowsjzcMomar: 
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 4-5 

e. m . i  Med. dr Gerda Uddgren. 
Oron-, näs- och halssjukdomar: 

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

L33081 Polikliniken å Södermalm. 
(Folkungag. 69. St. Tel. 302 52.) 

Obemedlade erhålla kostnadsfri lakarevård , 
for: 

Barnsjukdomar : 
(flyttat till Södra Tuberkulosbyrån, Repsla- 

garegatan 14) 
måndagar, torsdagar och lirdagar kl. 12-1 

e. m. Dr D. Hägg o. dr G. Noïdenson. 
Hals-, nos- och öronsjukdomar: 

tisdagar kl. 1-'/i2 e. m. och fredagar kl. 
12-1/sl e. m. Dr A. Haeggström o. dr 
L. Plodqvist. 

Hudsjukdonzar : 
tisdagar och lördagar kl. 9-10 f. m. Dr 

L. Moberg. 
Evinnosjzckdomar : 

måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9- 
'1% 10 f. m. Dr Ada Nilsson. 

tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 11- 
l/z12 f. m. samt måndagar, onsdagar och 
fredagar kl. l/27-7 e. m. (könssjukdomar 
hos kvinnor). Dr Signe Saldn o. dr Gun-, 
hild Rossander. 

Reumatiska och giktsjzckdomar: 
behandlas enligt Tallermans metod dagligen 

mellan kl. 10-4 e. m. Mottagning: mån- 
dagar och torsdagar kl. 12-l/sl e. m. Dr 

Eönssjzckdomar för ma#: 
måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11- 

l/s12 f. m. samt tisdagar o. torsdagar kl. 
1l27-7 e. m ,  lördagar 2-3 e. m. Dr R.. 

Karl A. R. Lundberg. Grönquist. 
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Polikliniken för vanföra, se [3354]. 

[33 161 Allmänna elektricitetsinrättningen 
Sbrafimerlasarettet. 

Se Serafimerlasarettets polilclinik för nerv 
sjukdomar [33 321. 

[33 181 
Diakonissanstaltens sjukhus poliklinik. 

(Erstag. 2. - Se iifven [3344].) 

[33 08-33251 C. Ofrig& allmänna inrattningar. 

Kirurgiska sjukdrnar: 
hvardagar kl. 9-10 f. m. 

Lsngsjukdornar : 
mándagar och torsdagar kl. 2-lls3 c. m. 

Dr A. Widstrand. 
Tandsjt6kdomar: 

måndagar, onsdagar och fredagar kl. lIa9- 
'''l0 f' m' J' 

Ögonsjukdomar : 
tisdagar, torsdagar o. lördagar 6-7 e. m. 

Dr F. Lönborg. 

[33 101 Norra Polikliniken. 
Sveaviigen 98' (f. d. Stora Badstugatan 78). 

Uf Norr 330 34. Kostnadsfri vard för 

Eönssjukdomar jör man: 
mand., onsd. 0. fred. 1;~7-7; tisd,, torsd. ,,. 

lörd. 11-l/312. 
Könssjukdomar för kvinnor: 

mind., onsd. o. fred. 11210-10; tisd., torsd. 
l127-7, lörd. 2-l/23. 

[33121 Polikliniken vid Kronprinsessan 
vardanstalt för sjuka barn- 

(Polhemsg. 30.) 
Medellösa sjuka barn erhålla kostnadsfri 

läkarevård, andra betala 2 kr. pr besök, 
för : 

Invärtes och hudsiukdomar: 
miindagar, onsdagar och fredagar kl. 10-11 

f. m. Dr O. Billqvist. 
Kirurgiska dkommm: 

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

[3320] Tandläkareinstitutets poliklinik 
för tands'ukdomar. 

(~ollandlareg. 17.) 
Obemedlade erhålla kostnadsfri Iakare 

vård för 

Assisterande: Tandläkare Birger Ostman, 
Olof Nordeman; Bertil Hård af Segerstad; 
Gustaf Selander; Carl Prutz. 

[3322j Sjukskötersk0r. 
Adresser & sjuksköterskor och & de institutioner 

som anskaf&+ dem se Prkesregislret sjuksköterikor: 

i deras Adresser egna & sjukkkbterskor hem, se iVamnl-egistret, för vddande Sjukv%rdsfbr- af fattiga 
eningar. 

[3323] Svenska Röda korsets sjuk- 
sköterskehem. 

Kammakaregatan 66; tlf 1 9 2  och 162 05 
(Kassakontoret); Norr 81 86. (Telefoner hela 

dygnet.) 
Direktion: 

Ordförande.: Westring, Hj. (3.1 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: ~ d h ~ l ~ ,  ~ ~ i k ,  med. dr; ~ i ~ d -  
berg,H.F.,konteramiral;vonSydow,A.,fr u. 

Föreståndarinna: Brunskog, Alma, fröken. 
Hemmets läkare: Hmass, Th. 
Sekreterare och kassaförvaltare : Ekman, A., 

krigsråd. 
A. Om privat sjukvård. 

Sjuksköterskor fbr v k d  af quka i privata hem 
alv81 i Stockholm som landsorten erhillas efter an- 
rnhlan hos förestandarinnan, Kammakareg. 66, f tr. 
antingen pr telefon (1 92, Norr 81 86) eller under mot- 

tagn;;d:,;; ]k;~af,&~;hailas för kortare besök 
enligt taxa. 

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

JONIKOPINGS J 
Id i  H A M N  

B. Sjuksköterskeelevers antagande. 
Angiende elevers antagande och deras ntbil- 

dande till s~ukskoterskor kunna upplysningar erh%E- 
las pr post eller vid personlig forfr%gan hvardagar 
endast mellan 1-3 hos forestandarinnan vid ROäa 
korsets quksköterskehem, Kammakareg. 66, 3 tr. 

[3324] Betaniastiftelsen. 
Förening för sjukvård, Sibylleg. 18; 

tlf Österm. 21. 
Styrelse : 

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

Föreståndarinna: Erikson, Louise. 
Föreningen tillhandahåller sjuksktöterskor 

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

C33251 Elisabethsystrarnas Sjuk- 
och Hvilohem, 

Braheg. 7 B ; tlf 722 85. 
O 
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jukhus. 
lasarettet i Stookholm. 

(Handtverkareg. 2 8.) 
Direktion : 

Ordförande: Ramstedt, J. O. 
v. Ordförande: Bauer, F. 3. 
Ledamater: von Porat, F. G. R.; Janse A. F. 

D'; Akerman' J' H'; I' F:son' 
lassarettets direktör. 

Tjälustemart : I 

Kamrerare: Wessman, K. 8. 
Sekreterare @. ombudsman: Lindström, K. 

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

Lakavr: 
Ofverkirurg: Akerman, J. H., prof. 
Öfverlakare: Holmgren, I. F:son, prof. 

$ $ ~ , ~ ~ ~ f k $ $ , " ~ ~ $ ~ ~ a s >  ~ i . ~ . b ~ ~ ~  
Albin J., prof. 

D:o å nervafd.: Marcus, H. I., prof. 
D:o polikliniken för öron-, näs- och hals- 

sjukdomar: G. F:s0n, prof. 
Föreståndare för Röntgeninstitutet: Fors- 

sell, G., prof. 
Elinisk laborator: Öhilell, H., doc. 
Bitr. öfverkirurg: Troell, N. A., docent. 
Underkirurg: Olivecrona, A. H., doc. 
Underläkare : vakant. 
Föreståndare: för med. pol. Lundberg, Ma- 

thilda; för nervpol. Sablgren, E,, med. 
dokt.; för ögonpol. ~ i ~ d b l ~ d ,  A. y.; för 
gynekol. pol. Holmberg, E. G.; för öron-, 
näs- och halspol. Stangenberg, E., doc. 

Polikliniken hålles oppen: 
, För invärtes sjukdomar o. hudsjukdomar: alla dagar 

kl. 8-9 f. m. 
För kirurgiska sjukdomar: hvardagar kl. 12-1 e. m.; 

sön- och helgdagar kl 10-11 f. m. 
För kvinnosjukdomar: hvardagar kl, 12-1 e. m. 
För ögonsjukdomar: hvard. kl. 11-12 f. m. 
För nervs~ukdomar: hvardagar kl. 'ln9-1lalO f. m. 
For bron-, nBs- och halssjukdomar: hvardagar kl. 

9-10 f. m. 
Olycksfall eller annat hastigt p%kommsnde sjukdoms- 

fall mottages alla tider p% dygnet efter anmälan 
hos jourhafvandg läkaren. 

For intagning å lasarettet erfordras: 
1) prlstbetyg; Z) lakarebetyg eller personlig in- 

stallelse; S) sjukv%rdsafgift for 80 dagar i förskott 
och borgen af myndighet eller vederhiftig enskild 
person för öfrig ifrigakommande afgift. 

Lika med förskottsafgift och ansvarsförbindelse 
gäller : 

för medellös person fr& Stockholm ansbhin$ 
enligt formular, tillhandahalles i lasarettets 
vaktmästareexpedition ; 

for medellos person fr&n Stockholms l i n  ausvars- 
orbindelse fr%n vederbörande1 fattigväzdsstyrelse 

eller remiss fr%n landstingets expedition, adress : 
- A  - - - - - - - - - - - P - - - -  

VIKING SKOKRAM 

Sjuk, som vill intagas p% lasarettet, skall an- 
tingen sjalf eller genom ombud infinna sig vid po- 
likliniken p& ofvan angifna tider. Sedan inskrif- 
ningssedel erh%llits af vederbörande läkare skall 
till den vid intagningen tjanstgorande vaktmistaren 
aflamnas ofvanst8ende handlingar, samt mot kvitto 
den sjukvlrdsafgift, som skall er lggai  i förskott: 

S3ukcdrdsafgijier aro pev dog:  
a) i enskilt rum ........................... 10 kronor 
b) i halfenskilt rum, eller mindre sal med 

ratt till battre kost ..................... 5 kronor 
c) i allmbn Sal ........................... 2 kr. 50 öre 

Patient fr%n utrikes ort betalar dock 2 kr. mera 
per dag, fbr s& vidt han ej B r  mantalsskrifveu i 

Sverige. Besök hos patienter i allmänt rum tillstes en- 
dast p% följande tider', nämligen: sön. och helgdagar 
kl. 130-3 30 e. m. hvardagar 1-3 e. m .  dock kan 
vedeiböraAde äfven p& annan likare tid. fbr sarskilda 811 medhifva besök 

Mat och dryckesvaror f% icke tiliföras patien- 
terna utan vederbörande likares tilistind. 

Hundar f% icke medtagas inom lasarettets om- 
ride. 

Utdrag af Kungl. stadgan för Seraberlasarettet 
(S. F. S. nr 106!1~06): 

Paragraf 24. 
icke 6em~ttigaae att intagas pa lasarett. &O. 

1) Obotligt sjuka; dock att om sjukdomen af 
lasarettets vederbörande likare anses vara af be. 
skaffenhet, att n%gon tids sjukhusv%rd kan för den 
sjuke medföra vasentlig lindring eller för n%gon tid 
%terstilla den sjukes fbrvärfsförm%ga sjuk m% mot- 
tagas savidt hinder därigenom i d e  uppsitk för 
emotjagande af sjuka, som äro till intagning ci~asa- 
rettet berattigadr; 

2) quka, behäftade med smittosam sjukdom af 
den art, att fara för smittans spridande inom lasa- 
rettet kan uppkomma; 

3) sjuka, behiftade med venerisk sjukdom i ' 
smittosamt stadium; samt 

4) sinnessjuka äfvensom personer, behi tade 
med delirium tremens eller i berusadt tillstind 
saframt ej tillika annan sjukdom eller skada, k ra i  
vande mjukhusv&rd, foreligger 

I hvarje särskildt fall afgöre dock vederbörande 
likare, om den  SJU^^ m% intagas eller icke. 

[3334] Sabbatsbergs sjukhus. 
Styrelse : se [l7 551. 

Sjukhusdirektor : Simon, N. 
bfverläkare: Josefson, Arnold; Hedenius, P. 

A' ' ' 9  å medicinska afda; 
o. Rissler, J., å kirurgiska afd.; Ahlström, 
E % gynekologiska afd.; Forsmark, Ernst, 
å 'bgonafd.; ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ,  &,nnar, å öronafd. 

Underläkare, a med. afd. : Malmgren, G.; 
Grahn, E.; Eriksson, A.; Klein, Helena; 
i kirurgiska afd.: Orell, S.; von Stapel- 
mohr, S.; Odelberp, A.; Perman, E.; & 
gynekologiska afd.: Jernow, D. J.! å ögon- 
ftfd.: Scherling, S.; & öronaf& Ohngren, 
Q.; patologiska wahlgren, F. 

Syssloman: Johansson, G. 
Predikant: Wolfbrandt, E. G. 
H usmoder: Svinhufvud, Barbro, fröken ; träf- 

fas säkrast 9-'/a10 f. m., '133-4 e. m. 
Bokhallare. Herrman Nils 
EEontorsskr~fvare: St&berg,' A . ~ l l ~ ~ , . + ,  F.; , 

Engelmark, K. 

INDUSTRr-RKTIE3OL. VIKING - 
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34 -33 381 C. Ofriga allmiinna 
~ontors t ib :  9-3. 
~ ~ t t ~ ~ ~ i ~ ~ ~ t i d :  för invärtes sjuka kl. 11- 

12 f. m.; 
för utvärtes sjuka kl. 10-11 f. m.; 
för kvinnosjukd. kl. 2-290 e. m. 
för ögonsjukd. kl. 9,30-10 f. m.; 
för öron-, näs- o. halssjukda kl. 10,so 

-11 f. m. 
Bör vinnande af intride p% f ~ i p l a t s  fordras: 

a) Iakarebetyg; 
b) ansökan till sjukhusafgiftsdelegerade om befri- 

else fr%n afgift; 
c)  prastbe@g annan som utvisar, 

hvar den sjuke äger hemortsrätt.' 
För betalande sjuka: . , 
e) Iakarebetyg; 
b) en m%uads afgift i förskott; 
6) borgen af gomand person för afgiftens betalande 

under den tid, patienten kan komma att h a r .  
ligga % sjukhuset. 

Afgiften för betalande sjuka är pr dag: 
1:s klass 20 kr. i hel-enskildt rum för landsortsbo. 
P:a klass 12,60 h, i hel.enskildt rum för Stookholmsbo, 
3:e klass 13 kr. i half-enskildt rum för landsortsbo. 
4:e klass G kr. i half-enskildt rum för Stockholmsbo. 
6:e klass S kr. i allmän sal för landsortsbo. 
G:e klass 2,50 i allman sal för Stockholmsbo, 

Olycksfall mottagas alla tider p& dygnet' dock böra 
efvan föreskrifna villkor i afseende tå betig eller be- 
talning af den sjukes anhöriga eller malsman oför- 
drö'ligen fullgöras. 

$ allmaut rum intagna sjuke f% mottaga besök 
sön- o. helgdagar 1-3 e. m. hyardagar 2-3 e. m. 
Patienter, intagna i iS01eringd- och tuberkulospavil- 
jongerna äga dock ej utan särskildt tillstand att 
emottag; besök % andra tider In  söndagar 1-3 e. m. 
och onsd. 2-3 e. m. 

Infartsvägen ar frin Dalagatan; öppnas af portvaM 
alla tider. 

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

~ ~ d ~ i ~ ~ :  styrelsen för stockholms stads 
hus se [1755]. 

Sjukhisets direktör : Marcus, Karl. 
Öfverläkare: Marcus, Karl, och Almkvist, J., å 

afd. för köns- och hudsjukdomar; Lind- 
hagen, Em., å afdeln. för lungtuberkulos; 
waldenström, =enning, a afdeln. för 
kirurg. tuberkulos; Schaumann, Jörgen, å 
afdeln. for ljusbehandling. 

underläkare olson, per; osterberg, ~ ~ ~ ~ l d .  1 

Hansson, Robert; en befattning vakant. 
Läkare vid poliklinikerna: Birger, S.; Strand- 

berg, I.; N.; G. 
Syssloman: Thorell, G. A. S. 
Predikant: Rosenius, J. 
Bokhallare: Segervall, N. G.  , 
Maskinist: Karlsson, G. 0. 
Biträdande maskinist: Appelgren, C. A. 
Vaktmästare: Häll, H.; Lindhe, C. J.; Me- 

lanoz, G. 
Husmoder: Jonson, Gnnhild. 

A. For personer, som lida af könssjuk- 
dom, hudsj;ikdom eller sjukdom i urin- 
vägarne : 
M o t t a g n i n g s t i d  (tillsvidare): Hvardagar: kl. 

- Il-B. SVENSKA METALLVERKEN 

inrättningar. 
11.30-12.30 för män och kl. 12.80-1.30 för kvinnor. 
För k'issjukdom dessutom Mindagar, onsdagar och 
£redagar kl. 6,30-7 e. m. Obs.] Under dessa mot- 
tagningstider meddelas äfven kostnadsfritt rad och 
behandling %t medellösa sjuke, hvilka ej behöfva in- 

t a g ~ e ~ ~ ~ ~ f d ~ t g  allmänt rum man fa 
mottaga besök Lördagar kl. 10-11 f. m. och kvinnor 
Onsdagar kl. 10-11 f. m. Dessutom för hudpati- 

enter söndagar kl. 2-3 e. m. Patienter i halfen- 
skildt rum f% mottaga besök Onsdag, Lördag och 
Söndag kl. 1-2 middagen. Patienter % helenskilt 

&g?vfz:gd,"","f k:8&td$~\,"d Zer nedsättning 
af sjukv%rdsafgift erfordras : 

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

b) skriftlig ansökan om befrielse fran eller nedsätt- 
ning af sjukvirdsafgift % formular, som tillhanda- 
halles % sjukhuset och hos roteman. 

,)prästbetyg eller handling, som'utvisar, hvar 
den sjuke ar kTkoskrifven, 
Obs. Hönssjuke behöfva icke handlingarna b. o. c. 
Bör b e t a l a n  e 'juke fordras 

a) rakarebetyg, om den sjuke sig icke personligen 
insaller' 

:! ~ ~ r ~ ~ " , f " g ~ d $ ~ ~ ~  ~ ~ ~ , " t ~ ö r  betalande 
under den tid, patienten kan komma att kvarligga 
% sjukhuset. 
A f g i f  te n för betalande sjuka är  : 

l) pm den sjuke ager hemortsrätt i Stockholm: 
i hel-ensk~ldt rum ............... 12: 50 kr. pr dag a) D ""."".."" G:- D D 

B ... ............ 2:60 D D ' D  
0, den sjiike i c k e  äger hemortsrätt i Stockholm: 

1) i hel-enskildt rum ...... ......... 20: - kr. pr dag 
2) i half.enskildt , 13: - D D D 
3) i allmänt B ............... 8: - i, D i, 

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

Stockholms kommun. 
M o t t a g n i n  g % med. tuberkulosafdelningen: hvar- 

dagar kl. 1lall-ll f. m. 
Be s ö k s t i d: Söndagar 1230-2 midd. Tisdagar 

och Torsdagar kl. 10-11212 f. m.; % öHiga tider 
blott med Iakarens särskilda tillst%nd. 

För vinnande af inträde ?i tuberkulosafdelningarne 

",a~n~,":$mtJ'l"ga> :,O'&,"z,"kEm. för 
Afdelningen för behandling af kirurgisk tuberku. 

los (höftsjuka, puckel, körtlar O. s. v.) mottager sjuka 
till 16 %r (undantagsvis äldre) hvarje söckendag kl. 
11% 12. Undersökning af ben- och ledsjukdomar hvarje 
onsdag kl. 3-1l2 4. Afdelningen har egen Röntgen- 
apparat. 

Be s ö k s t t  der :  söndag och torsdag u. 10-11n12 
f. m. 

Afg i f t  e n  för betalande är kr. pr dag 
C. pör som lida af fin- 

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

0bs.l Radligast är att först efterhöra huriivida 
n%gon plats är ledig, innan den sjuke föres till sjuk- 
huset. 

L33381 Maria sjukhus. 
(Volmaryxkullsg. 25 .) 

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

E. S. H. 

MASTERSAMUELSGATAN 22 
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7. Sjuk- och 
Ofverläkare å medicinska afdein.: Tillgren, J. 
Ofyerlakare å röntgenafdelningen: Akerlund, 

A. O. 
Underläkare: Söderlund, G.; Bager, Bertel; 

Lundberg, S. I.; Lind, T. H. 
Underläkare å röntgenafdelningen: Renck, G. 
Obducent: Petterson, A. 
Syssloman: Olsson, Ernst. 
Predikant: Ankar, Gustaf. 
Kontorsskrifv.: Sunne, N. 
Mottagningstid å medicinska afdelningen 

9-10 f. m., å kirurgiska 12,30-1.30 e. m. 
Bör vinnande af intrade a fr iplats  fordras : 

a) lakarebetyg. 
b) att den sjuke %r medellös Ansökan om befrielse 

från att erligga afgift inlzimnas % sjukhusets kon- 
tor och profvas af sjukhusafgiftsdelegerade. 

c)  prLstbetyg eller annan handling som utvisa; hvar 
den sjuke ager hemortsrätt. 
Bör betalande sjuka fordras: 

a) likarebetyg; 
b) ansvarsförbindelsedvederhiftig personellerannan 

säkerhet för all sjugv%rdskostnadafvensomför be 
grafningskostnad i fall densamma skulle komma 
att af sjukhuset bestridas. 
Afgiften för betalande sjuka ar: 

a) om den sjuke tillhör Stockholms kommun: .................. 1) f enskildt rum 12: 50 h. per dag 
2) i halfenskildt rum ............... 6: - D D D .................. 3) i allmgnt rum 2: 50 B B 

b) om den sjuke tilmör Stockholms kommun : 
1) i enskildt rum .................. 20: - kr. per dag ............... 2) i halfenskildtmm 13: - D D D 

i .................. - D D D 
Olycksfall emottagas alla tider p% dygnet; dock 

böra ofvan föreskrifna villkor i afseende O betyg eller 
betalning af den sjukes anhöriga eller m%lsman oför- 
drb'ligen fullgöras. 2 allmant rum vardade sjuka f% mottaga besök 
alla dagar mellan kl. 1-2 e. m. 

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

Besökstid 2-3. 
Chefliikare: Aleman, O., kir. afd. 
Ofverlakare: Lindstedt, E. F., afd. 
Ofverläkare f. afd. o. forestandare för poli- 

kliniken för hud- och k~nssjukdomar: 
Bengtsson, J .  H. B. 

Föreståndare för polikliniken för öron-, näs 
och halssjukdomar: Rudberg D 

pörestandare för polikliniken hr 'ögonsjuk- 
domar: Ploman, K. G. 

Förestandare för Röntgenafdeln.: Lundgren, 
G. F. 

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

Obdncent: Sundberg, C. J. G. 
Intendent: Thyberg, K. P., kapten. 
Apotekare: Bredenberg, J. A. W. 
Bitr. apotekare: Ram&, S. J. O. 
Sjukhuspredikant: Elmqvist, H. 
Juridiskt bitr.: Hernblom, A. G. 
Husmoder: Peterson, H. 
Sjukhusväbel: Erikson, E., fanjunkare. - 
THULE S K A N D I N A V I E N S  

hälsovården. [33 38-33 421 
Köksföreståndare: Norstedt, A. F., styck- 

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

[3342] Epidemisjukhuset. 
(Nära Roslagstull, uppfartsväg från 

Ingemarsgatan.) 
Styrelse: Hälsovårdsnämnden. 

6fverläkare : Lichtenstein, Adolf. 
Underläkare: Lundholm, I. L. H.; Jönsson, 

B. E.; Eripson, Alfred. 
Syssloman: Ahlin, Arvid Hj. 
Bokhållare : Marchander, Tore. 
Predikant: Hansson, O. 

A1O~sia. 
KÖksfOrestånderska: Almgren, Konstante. 
Tvättförestånderska: Jonsson, Amelie. 
Besökstid: kl. l/* 1 e. m. Kontorstid 9-2. 

Ovdningsregler för  besökande: 
1) P% det att smitta icke m% spridas i staden ge- 

nom dem som besöka sjukhuset n;%ste besbk dar- 
stades s% 'mycket som möjligt unklvikas. 

2) I sjuksalarne f% besök icke ske utan tillst&nd 
af sjukhusets liikare. Tillsand lhmnas endast, nar 
stirskilda omstindigheter dartill foranleda. Besö- 
kande ärförbjudet att utanlakarens medgifvandemed. 
föra förthring till patienterna. 

3) För anhöriga finnes tillfille att efter erhalet 
tillst%nd i besöksrummen kl. IIs 1 e. m. under högst IIr 
kimme samtala med de patienter, hvilkas tillstand 
det meagifve,., 

Besbkande vare skyldig sig till efterrät. 
telse sjukhusets ordningsregler afvensom att under- 
kasta sig de sarskilda SörsiktighetsmOtt, som före- 
skrifvas till förhindrande af smittas spridning fran 
sjukhuset. Den, som hiremot bryter, kan förvtjgras 
vidare tillträde till sjukhuset. 

B) Upplysningar om patienternas tillsthd medde- 
las tiii anhbriga hvarje dag kl. 1l2l af sjukhusetala- 
kare % mottagningssalen. 

t a ~ & ~ ~ ~ ~ e ~ ~ & ~ ~ k $ ~ ~ ~ n , j ~ ~ , " ~  8gfgg&" 
allt föba sjukhusets ordningsregler. 

Patienter intagas alla tider p% dygnet. 
Endast likarebetyg fordras for intagande % sjuk- 

huset, men skola sedermera skyndsammast inlimnas 
ö f ~ a  handlingar enligt nedanstaende regler. 

Patienter, som insjuknat i Stockholm i smitto- 
sani sjukdom, vardas fritt % allman sal. Vid intag. 
ning skall arimnas likare- och prästbetyg. 

Afgiften för betalande sjuka ar: 
för personer tillhövande stockholm: 

i:,) i hel-enskilat rum ............ 10:- kr. pr dag. ............ 2:o) i half-enskildt rum B:- D D D 
3:o) i allmaut rum .................. 2.50 D D D 

för personer, som icke tillhöra Stockholm: ............ 1:o) i hel-enskildt rum 20:- kr. pr dag. ............ 2:o) i half~enskildt rum 13:- D D D .................. 3:o) i allmänt rum S:- D D D 
Bör htföljande vhrdarinna eller sarskild sköterska 

till betalande patient hel- och half-ensk. rum be- 
talas en afgift motsvarande 30 procent af den for 
patienten utgiende afgiften. 

För betalande Sjuka fordras : 
a) lakarebetyg 
b) prastbetyg Aller annan handling, som utvisar, hvar 

c) en den m%nads sjuke ager afgift hemortsrätt i förskott, 'hvilken afgift manat- 
ligen förnyas, 

d) borgen af godkind person för afgiftens betalande 
under den tid patienten v&das % Sjukhuset samt 
för begrafningskostnader, om patienten % sjuk- , 
huset aflider. 

STORSTA L I F F O R S A K R I N G S B O L A G  
d 

Premieiterbäring och vinst till de försäkrade 1923: Ofver 2,250,000 kronor. 



_ i42-33491 C. dfriga allmänna inrättningar. 
Nedsättning i afgifter kan p% framstiiining tiii för person icke tillliörande Stockholm å 

s,iukhusafgiftsdelegerade medgivas. 
Epidenaevagnen rekvireras genom närmaste polis- 

vaktkontor med uppvisande af läkarebetyg. 
Telefonsvar rörande patienterna Iimnas endast 8 

Telefon. % 89, 13 99 o. 60 89 och endast kl. 9-10 f. m. 
och 6-7 e, m, Afven till Ekare, husmoder och skö- 
terskor finnes rikstelefon. 

[3344] Diakonissanstaltens sjukhus. 
(Erstagatan 2.) 

Styrelse: Se Diakonissanstalten [2255]. 
Ofverläkare: Silverstolpe, T. 
Bitr. medicine läkare: NauclBr, R. 
Underläkare: Ljunggren, E. 
Syssloman: Andrén, Sigfrid. 

A detta sjukhus intagas a saval friplats som a 
betalande plats, i enshldt eller allm'ant rum, pa- 
ttenter. som e? Bro behaftade med obotlig siukdom 

rum kr. 
Onskas nedsättning i eller befrielse från 

sjukvårdsafgiften skall ansökan enligt fast- 
ställt formulär vid intagning 2 sjukhuset 
aflämnas. 

[3348]  Barnsjukhuset Samariten. 
(Ringvägen 21.) 

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

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

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

f' m'> 94 60' 
eller &dan sjiikdom, att fara för smittasspi-idande 
inom sjukhuset kan uppkomma genom de sjukas in- 
tagande äärstldes. S~ukviirdsackord utgar: 

Priset % allmänt rum pr dag 4: - kr. 
D B tredeladt D D D 8:- e 
D % halfensk. D D D Ils- D 
D % enskildt D D D 16: - D 

Afgiften ar lika för Stockholmsbor och landsorts- 
bor. 

P o l i k l i n i k  för kirurgiska sjukdomar halles 
öppen för obemedlade sjuka hvardagar kl. 9-10 
f. m. Bör fri v'rd fordras medelst rotemansbetyg 
eller p% annat satt styrkt fattigdom. Ofriga ?ajalp- 
sökande mottagas i den m'u lakarne pröfva detta 
limpiigt, och betalas i sadant fall tiii sparbössan 
för fattiga sjuka minst Z kr. för hvarje besök. 

Styrelse: 
Andersson, Ivar, ordförande; Ericsson, V., V. 

ordförande; Nordgren, R. E., öfverläkare; 
Bille, Edv., kassaförvaltare; Sunnerdahl, 
Magna; AlmBn, Ina; Ahlén, J. P.; von 
Porat, T. 

Sekreterare G~llensvard, 
fifverläkare: Nordgren, R. 
Ogonläkare: Boström, C. G .  

~ d h ~ l ~ ,  E. 
Underläkare: Herlitz, C. W. 
Svssloman : Olsson, E. (träffas å Maria ~ . i ~ k -  

C33461 Provisoriska sjukhuset. 
(Asögatan 97.) 

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

Styrelse: se [1755]. 
Direktör: Kahlmeter, G. 
Öfverlakare: Kahlmeter, G .  
Underläkare : Berg, Hj. 
Syssloman: Johansson, Earl. 
Predikant: Ahlfeldt, R. 

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

h d .  

dhus 9- 10 f. m.): 
. 

Öfversköterskor: Fischer, I.; Hasselberg, II. 
Till vård emottagas sjuka barn i åldern 

1-12 år. 
För vinnande af inträde fordras 

a, f r i p l a t s :  
a) rikarebetyg 
b) betyg om dedellbshet 
C) prästbetyg eller a n d u  handling, som litvisar 

hvar den sjuke äger hemortsrätt; 
för b e t a l a n d e  quke. 

a) läkarebetyg 
b) en sJukv%rdsafgift af 2 kr. pr dag för barn fran 

Stockholms kommuner, fbr andra 5 kr. som m%- 
nadsvis erlagges i förskott' 

c) borgen af godKand person ?ör afgiftens betalande 
under den tid, patienten kan komma att kvar- 
ligga ' 

---, 
b) prästbetyg eller annan handling, som 

utvisar hvar den sjuke iiger hemortsratt. 
För betatamde sjuka, som söka inträde 

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

kostnadernas betalande utöfver nämnda tid 
(blanketter f3r ifyllning erhållas hos rakt- 
mästaren). 

Afgiften per dag &r: 
för person tillhöraride Stockholm å all- 

mänt rum 2: 50 kr. 

C33491 Allmänna Barnhusetssjukafdelning. 
(Norrtullsgatan 14.) 

Direktion m. m.: se under [3401]. ofverlakare: Professor I. Jundell. 
Vid intagning af sjuka barn skola afläm- 

nas följande handlingar: 

b{ ;d;;;;e;y"g för barnet sa,nt, af beta- 

1a$e~nsvarsr6rbinde1See 
Mindre bemedlade stockholn&sbor skola 

ifylla ansökan om nedsättning eller befrielse 
från erläggande af sjukhusafgift, hvilken 
ansökan profvas af Stockholms stads sjuk- 
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7. Sjuk- och hälsov&rden. [33 49-33 511 

husafgiftsdelegerade, och mindre bemedlade 
landsortsbor ansvarsfi&in- 
delse från vedetbörande fattigvårdsstyrelse. 

Dagafgiftem är 6 kronor. Den kan i vissa 
fall efter  6f'Uerlakarens beprUfvande, &,,kas 
intill 3 kr. per dag. För barnet åtföljande 
vårdarinna är dagafgiften 5 kr., hvilken i 
vissa fall kan sänkas intill 2 kr. 50 öre. 

Intagning af sjuka barn är beroende af 
öfverläkarens tillstyrkan. Innan barn, för 
hvilket inträde sökes, införes till barnhuset, 
bör göras, huruvida plats finnes 
för detsamma. Intagningstiden är kl. 10 
-11 f. m. Om dröjsmål barnets in- 
tagning kan medfira synnerlig våda för bar- 
nets lif eller hälsa, kan barnet intagas alla 
tider p% dygnet, äfven om föreskriflla hand- 
lingar saknas. 

Besökstid: tisd torsd., sönd. kl. 2-3 e. m. 
Telefontid fiir &frågningar om patienter 

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

-3). Telefon 208 25 och 8 25 (växel). 

[33 501 Kronprinsessan Lovisas vird- 
anstalt för  sjuka barn. 

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

ordf.; Lovén, H., f. von Julin; Berg, M. 
L., f. Santesson; Rossander, W., f. Fors- 
gr&; Klingspor, M., f. Webeï; Santes- 
son, A., f. Fränckel; Drakenberg, E., f. 
Örwall; Hult, M., f. Walldbn; Frölich, E., 
f. d'Albedyhll; Blomstedt, E., f Adel- 
smärd; Swartz, D., f. Lundström; Rund- 
quist, E., f. Klingspor, 

Ombudsman: Ramstedt, J. O. 
Läkareledam.: Franzén, M. O. 
Kassaförvaltare: Carlson, N. 
Direktör : Wernstedt, W., professor. 
Ofverläkare: Wernstedt, W. (medic. afdeln.); 

Floderus, B. (kirurg. afdeln.). 
pörestandare vid med. polikliniken: ~ i l l  

qvist, 0. 
Föreståndare vid röntgenafdeln.: Lysholm, E. 
Medic. afdeb. :  Underläkare: Bottiger, E.; 

Hjärne, U. 
Kirurg. afd.: t. f. Underkirurg: Johnson, R. 
Amanuens: Norling, E. 
pöreståndarinna ~ ~ l l ~ t ~ ö ~ ,  ~ l i ~ ~ b ~ t  ; tlf 

304 37 O. 304 38, Norr 2 74, kl. 10-12 f. m. 
Kommissarie: Edhman, C. W. 

YotBgningstid förinträdessökande: medicinska 
afdelningen hvard. 12-1 e. m., a kirurgiska afdcl 
ningen hvard. 10-11 f. m. 

Å polikliniken lbmnas r i d  kostnads&itt fer barn 
till forbldrar som styrga Sig vara medellosa och 
for mindre bemedlade mot en af direktionen fast- 
ställd afgift, för invbrtes sjuka alla helgfria dagar 
10-11 f. m. och för utvartes sjuka tisd., torsd. och 
lörd. 10-11 f. m. 

För vinnande af koa tnads f~ i  odrd el le^ nedsattning 

VIKING SKOKR#M 

af s lukvd~dsafgVt  erfordras : rakarebetyg,  rastb bet^^ 
-an handiing, som utvisar hvar barnets for 

bldrar äga hemortsrbtt, och för barn frän Stockholms 
kommun skriftlig ansökan om befrielse fr&n eller 
nedsattning af sjukvardsafgift, hvilken ansókan ifvl- 
les P% h"rför faststalld blankett och pröfvau af Stock- 
holms stads sjukbiisafgiftsdelegerade; fór barn fran 
landsorten skall medföras ansvarsförbindelse fran 
vederbörande fatti~v%rdsstyrelse. 

räka~&$;;~;f;t;~;g, \;llz;; :;.dr;:; ,, 
för barn frin ~tockholms kommun, forandra 5 kr. 
som eriägges for 30 dagar iforskott ansvarsförbin! 
delse af vederhäftig person for all $tterligare sjuk- 
virdskostnad äfvensom för begrafningskostnad, 
ifall sadan Aulle komma, att af vhdanstalten be- 
stridas. 

For %tfoljande ammande moder till betalande 
patient i allmhnt och enskildt rum &r afgiften 2 kr. 

I halfenskilda rum ar afgiften för patient 6 a 10 
kr. och for atfóljande vardarinna 5 kr. 

fö,';~&;;"p;rd~;nB&;~5fg.10-18 kr., afgiften 
Kontorstid 10 f. m.-1,30 e. m. Tlf 30437 o. 30438, 

Norr 274. 
o c ~ ; ~ k $ ~ ~ o ~ ~ ; d ; g ; ~  och frehgar  2-3 e. m., sön- 

Telefonmeddelande om patienter rämnas 10-11 
f. m. a nämnda telefonnummer. 

C33511 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. 

Ofverlakare: Ernbeg, H. 
Underläkare: Gyllensvära, Curt Elof. 
Sekreterare och syssloman : Johansson, Karl. 
Husmoder: Brandt, L. 
Mottagningstid: hvardagar kl. 10-11 f. m. 

Fór vinnande af intrade % f r i  p l a t s fordras : 
a) läkarebetyg; 
b) prbstbetyg eller annan handling, som utvisar 

hvar den sjuke ager hemortsrätt, 
För b e t a l a n d e  sjuka fordras: 

a) rakarebetyg; 
b )  prbstbetyg; 
C) en manads sjukvardsafgift i förskott samt ansvars. 

förbindelse af vederhaftig person för all ytterli- 
gare sjukvhrdskostnad, afvensom för begrafnings- 
kostnad, ifall densamma skulle komma att af 

1 ~ f g ~ ~ ~ ~ f " ~ ~ b ~ ~ ~ , " ~ ~ ~  nr: 
a) om den sjuke t i l l h ö r  S t o c k h o l m s  kommun: 

1) 1 enskildt rum.. . . . . . . . . 12: 60 kr. pr dag 
förmoder eller htfölj. sköterska 4: 00 D B D 

2) i halfenskildt rum . . . . . . . 6: 00 D D D 
för moder eller&tfolj. sköterska 4: 00 D D D 

3) i a lwant  rum. . . . . . . . . . Z: 50 D D D 
b)  om den sjuke i c k e  t i l l h ö r  S t h l m s  komtnun 

l) i enskildt r u m .  . . . . . . . . 20: 00 kr- Pr dag 
förmoder elier htfölj. sköterska 6: 00 D D D 

2) i halfenskildt . . . . . . 13: 00 D D t , f ~ a ~ $ ~ ~ ~ " " f ö ' j :  ~ ~ t . e ~ ~  g B : 
Onskas nedsattning eller befrielse frhn stadgad 

afgift skall via intagning a ansökan enligt 
faststalldt formurär n~~~~ ingifvas till sjukhuset. 

A allmänt m m  sjuka f& mottaga besök 
onsdagar och söndagar kl. llsl-l/22 e. m. 

INDUSTRISAKTTEBOL. VIKIN G 
O R H B R O  



[33 52-53 591 C. Ofriga 

[33 521 Sjukhuset Eira. 
(Handtverkareg. 13.) 

Direktion: 
ordförande: Öfverståthiil!aren eller, i hans 

frånvaro, Underst%thållaren. 
Af Stockholms stadsfullmäktige valde leda- 

möter: Edberg, K..Th.; Anderson B John 
F.; Lindhagen, Anna; Meyerso;, 'Bg&; 
suppleanter: Kall, Karin; Sjöholm, G .  E. 

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

Öfverläkare: Schlasberg, H. I. 
Underlakare: Evelius, Harald R. 
Syssloman och protokollsförare: Hiibner, 
L. o. J .  

Predikant: Hannerz, N. 
Mottagningstid: hvardagar kl. 12-2. 
Besökstid 5 allmänt rum: söndagar och ons- 

dagar kl. 10-11. 

133 541 Vanföreanstalten. 
Greftureg. 59, 61 & 63. Braheg. 40. 

Direktion: Förens för bist. å t  ytta och 
vanföra styrelse [3681]. 

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

Klinik (sjukvårdsafdelning) : 
Ofverlakare: Haglund, P., professor. 
Aiidre läkare: Silfverskiöld, Nils, med. lic. 

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

Yrkesskola och elevhem: 
Föreståndarinna: Lennardt, Sh., fröken. 
Kontoret öppet f' m.-4 e' m' . 

[33 561 Allmänna barnbördshuset. 
(Sofiavagen.) 

Direktion: 
Ordforande: Thomasson, Ake. 
6friga ledamöter: Grill, A. B.; Forssner, J. 

Hj.; Ahlstföm, E. 0. M.; Andersson, Ivar; 
Eden, Marja; ThorBn, Thor., 

Direktor: Forssner, J. Hj. . 
Sysslornian: Holmgren, K. G. 
Sekreterare: Cygnseus, A. W. 
Predikant: Rogberg, Olof. 
Underläkare: Wetterdal, Per. 
Amanuens : Zacharias, J. 
Husmoder : Edman, Signe. 

allmänna inrättningar. 

[3357] Asylen för fattiga barnaföderskor 
och deras barn. 

(Planterhagsvagen o. Prästgårdsg. 31.) 
Styretse: 

Samma som för Allm. barnbördshuset. - 
C33591 Kungl. Sällskapets Pr0 Patris 

barnbords- och barnhus. 
Sveavägen 40 (f. d. 22 Stora Badstugatan). 
Direktor och öfverlakare: Lindström, Gösta. 
Biträdande läkare : Forssell, Olof H:son; 

Gårdlund, Waldemar. 
Förestånderska : Westerberg, Ellen. 

Ordailzgsstadgar rörande Kungl. Sallska- 
pets Pro Patria barnbördahzcs i Stockholm, 

Svea7'asen I .  Kvinnor, 40 som vänta sin nedkomst, mottagas a 
barnbördshuset antingen kostnadsfritt p% s. k. fri- 
plats eller mot af SSallskapets direktion faststilid 
sjukv%rdsafgift. 

II. För vinnande af inträde d, barnbördshuset er- 
fordras att till dess ö f~e r i aka~e  afiamnas: 

1. d% friplats sökes: 
a) %Idersbetyg 
b) intyg om medellöshet, utfardadt'af öfverstat- 

h0llareämbetet eller vederbörande prästerskap eller 
roteman; 
t i ~ t ~ ~ l z ~ ; ~ ~ ; ~  vlntade barnet och linne för pa. 

2. da plats mot afgift sökes: 
a) af vederhaftig person utfirdad ansvarsförbin- 

delse enligt faststilldt formulär för gäldande af sjuk- 
v%rdskostnaden m. m. 

b) Udersbetyg ; 
e) linne för patientens egen del och klader till 

det vlntade barnet, 1 hekto sterila gaskompresser, 
1 hekto steril bomull; 

d) anm&lningsafgift, 26 kr., som vid utskrifningen 
afräknas fr%n kostnaderna eller, vid anmälan om 
förbinder senast tre veckor före berzknad tid för 
förlossningen, &terstilles. 

~ . f ö ~ ~ , k , " d ~ d h " , f $ ~ , " ~ k ~ ~ ~ ~ ~ m  15 kronor pr dag; 
b) B B i enskildt dubblettrum, det inre, 12 

kronor pr dag; det yttre 10 kronor pr dag. 
c) för vhrd i deladt rum (2-4 patienter) 5 kronor 

pr dag. 
IV. Sjukvardsafgift erlagges genast vid inti.ädet 

% barnbördshuset i förskott för tv% veckor hvilket 
Wrskott förnyas före ingingen af hvarje n> period 
af tv% veckor; och utgar afgiften fr%n och med den 
dag, plats stillts till patients förfogande, och till 
dess hon lämnar barnbördshuset; dock att utskrif- 
ningsdagen ej r&knas, sivida ej patienten kvarstan- 
nar efter kl. 12 middagen, d% äfven den dagen rgk- 
nas som hel dag. 

V. Afgiften utgör ersättning för bostad, kost och 

~ ~ l ~ ~ , " t ~ ~ , " ~ d ~ , " d ~ e ~ t e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g , " , " & ~ , " , k  
~jlifv, f% bekosta medikamenter och begärd narkos 
(bedöfning) vid förlossningen. 

VI. Anhörig eller sköterska, som Qtföuer patient 
% enskildt rum, kan, sivida Omstindigheterna de t 
medgifva, f% dtratades plats och kosth%ll mot en 
afgift af 7 kronor pr  dag. 

VII.. Patienter f% mottaga besök i enskildt rum 
&%n kl. 11 f. m. till kl. 6 e. m. och i allmänt riim 
fran kl. 11 f. m. till kl. 5 e. m. 

WI. Drickspenningar eller annan vederg8llning 
för lämnad v t d  vid förlossningen f% ej af förestan- 
darinna eiier sköterskor affordras de p% barnbörds- 

huset intagna patienterna. - 
MASTERSAMUELSGATAN 22 A.-5.SVENSKAMETALLVERKEN ,eannons,,,, 



7. Sjuk- och 
IX. Klagom&i mot förestandarinna, sköterskor, 

kosthal O. d. anföres hos öfverlakaren vid hans dag. 
liga rond % barnbórdshuset. 
X Tobaksrökning inom barnböMshuset är  för. 

bjuden. 
XI. Hundar f% ej dar införas. 
m. Direktionen förvantar att % barnbördshuset 

intagen patient i allo iakttag& ordning och stillhet 
samt med skyldig aktsamhet handhafver barnbörda- 
husets tillhörigheter. 
XIII. Ofriga upp1ysnEnga.r l'imnas af förestandar. 

innan, som träffas i barnbördshuset hvardagar kl. 
11 f. m.-l e. m eller Tor särskilda fall af öfver. 

d:r som traffas i sin bo. 
stad, ~ d o l f  Fredriks kyrkog. 12 (hörnet af Drott- 
ningg. 92), hvard. kl. 2-Il24 e. m. 

[3361] Södra barnbördshuset 
(Stockholms stads barnbördshus). 

(Volinaryxkullsgatan 27.) 
Styrelse: se [l7 551. 

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

Patienter mottagas alla tider p& dygnet. 
Bbr intagning % friplats fordras: 

a) att den sjuka äger hemortsrätt i Stockholm ; 
b) prästbetyg; 
c) att den sjuke ar  medellös. Ansbkan om befrielse 
friin att erlägga afgift inl'amnaa % sjukhusets kontor 
Och profvas af sjukhusafgiftsdelegerade. 

Afgiften for bekalande sjuka ar  : 
a) om den sjuka tzlzhbr stockholms kommun: .................. l) i enskildt rum 12: 50 kr. pr dag 
2) i halfenskildt rum .............. 6: - D D 

i allmint rum..: .............a.... 50 D 
b) om den sjuka icke tillhor Stockliolma kommun: 
1) i enskildtrum ..................... 20: - kr. pr dag . 2) i halfenskildt rum ............... 13: - D s D 
3) i allmint rum ..................... S: - D D B 

För bfrigt gälla, samma bestimmelser som för 
Stockholms kommuns öfriga sjukhus. 

Besökstid: % enskildt och halfenskildt rum alla 
dagar kl. 10-2, samt 6-8 e. m.; 
% allmint rum alla dagar kl. 1-2 e. m 

hälsooården. ' [$S59 133  661 
att hafva hemortsrätt i Stockholm. Afgiften för be- 
talande sjuka ar per dag: i hel-ensMldt rum 10: -, 
i half-enskildt rum 5: -, i allmän sal 1: -. 

Stockholms hospital för  sinnessjuka. 
[3365] (Konradsberg.) 
~ i ~ ~ k t i ~ ~ ~ ~ ~  : Ofverstathållaren 

eller, i hans frånvaro, underståthallaren. 
Vice ordförande: von Oelreich, C. A. W. 
Direktionsledamöter: Forsgner, J. H.; Tho- 

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

ling. 23. 
Ofverläkare: Qadelius, B. E., träffas i tjänste- 

ärenden tisd. och fred. '/al-'/a2 e. m. 
Vid samma tid må patienter efter öfver- 
läkarens bepröfvande af anhöriga besökas. 

Hospitalsläkare I kl.: Pe t rh ,  Alfr. 
Hospitalsläkare II kl.: Elander, G. 
Amanuens: Henriques, Agnes. 
Predikant: Hannerz, N. 
Syssloman: Blom, Sv. 
Bokhållare: Sjunnesson, N. 
Kassörska: Andersson, Karin. 
Kanslibiträde: Zetterlund, Ida. 

Hospitalskontoret hålles öppet söcken- 
da ar 10-2. 

ijukvårdsafgiften %r i l:a klass 5: 10, 
2:a kl. 2: 65, 3.e kl. 1: -. 
i33661 Sjukhuset vid LBngbro. 

(Älfsjö.) 
Styretroe: se [1755]. 

Direktör och öfverläkare: Kinberg, 0. V. 
Biträd. öfverlgk.: Hubert, T. 
Bitr. läkare: Sjöström, N. M. H.; Wåhlen, 

A. E. 
Underläk.: Franke, C,; en vakant. 
 SYS^^^^^^: S. *. 
Predikant: Ohman, D. 
Bokhåll. Alström H 

'Olgson, A, p. M.: olsson, 
E. I. 

[3363] Söderby sjukhus. 
(StocRhohs stads tu6erlnilorsj~i~?~~isS) 

Adr. Uttran. 
Styrelse: se [1755~. 

Direktör och öfverläkare: Gullbring, A. G 
Bitr. öfverlikare: Leffler, J. K. F. 
Underläkare: Rasch, Wilhelm; Engström, 

R.; 2 vakauta. 
Syssloman: Ostergren, P. A. 
Predikant: Uddin, J. 
Bokhållare: Holst, Karl Gunnar. 
Husmoder: Broman, Ulla. 

Vid sjukhuset emottagasendast tuberkulospatien- 
ter. Bör erhallande af inträde som patient fordras -- P 

Mottagn:tid: för vinnande af upplysningar 
angående sjukas intagning kl. 12,i5-1. 

intagas patienter ''la tider på 

Besökstid: sönd., tisd. och torsd. kl. l2,80 
-1,ao middagen. 

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

För intagning å qjukhuset e ~ f o ~ d r a s  fötjande Rand. 
Zingar m. m.: 

a)  iikarebetyg, utvisande a t t  den sjuke är  iwdn- 
gande behof af v%rd % sinnessjukhus; 

b) remiss iitfdrd'ad af poliskammaren förste stads- 
lakaren eller öfverlbkaren vid sjukduset; 

c) bil. B. till Kungl. Maj.ts förnyade nadiga stadga 
ang%ende sinnessjuka den 14 juni 1901; 

d) prdstbevis enligt Kungl. Maj:ts förnyade nadiga 
stadga ang%ende sinnessjuka den 14 juni 1901; 

THULE S K A N D I N A V I E N S  STORSTA L I P P Q R S A K R I N G S B O L A G  
Summa premieåterbäring och vinst till de  försäkrade: öfver 27,200,000 kronor. 
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e) borgensförbindelse, utfardad af vederhliftig 
son, för afgiftens erliggande under den tid, patien- 
ten kan komma att vPsrdas A sjukhuset eller för 
medellösa ansökning till sjukhusafgiftsdelegerade 
om nedsättning i eiler befrielse fr8n afgiftens e p  
liggande. 

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

lakarebetyg aflämnes vid inskrifningen, hvaremot 
Öfriga handlingar sedermera, dock fortast möjligt, 
kunna insändas. 

Danviks hospital, se [3513]. 

[33671 Katarina sjukhus for 
och personer lidande af delirium tremens. 

(Nya Sandbergsg. 1.) 
Styrelse: gemensam för alla stadens sjukhus. 
Ofverlakare och direktör: Eneström, H. E. 
Underläkare: Boije, Bengt. 
Syssloman: Mathson, Ernst. 
Förestandarinna: Hellberg, Sigiie. 
Ofversköterska: Bergvall, Anna. 
Predikant: Ahlfeldt, R. 

Besökstid: söndag, tisdag och torsdag lle2-l/23 
em. Ofverlakarens mottagningstid: 9.30-10.30 f. m. 

Exp.-tid: Ps sysslomanskontoret kl. 9 f. m.-11n5 e. m. 
Sjukhusafgift: 2: 50 kr. för stockholmsbo, 8 kr. för 

landsortsbo. 
B ö r  i n t a g n i n g  a f  s i n n e 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) lakarbetyg, utvisande att den sjuke är  i trängande 

behof af vird 8 sinnessjukhus 
b) remiss, utfardad af poliskamharen eller förste 

stadslakaren; 
c) bil. B. till Kungl. Maj:ts förnyade nidiga stadga 

aug. sinnessjuka den 14 juni 1901. 
d) prästbevis enl. Kungl. Maj:ts firnyade n8diga 

stadga aug. sinnessjuka den 14 juni 1901' 
e) ansvarsförbindelse eiler annan säkerhet ;ör sjuk- 

vardskostnaderna. - Kan sikerhet icke stallas 
skall ansökan om nedsättniqg af eller befrielsi 
fran sjukhusafgift sökas enl. särsk. formulir hos 
~Sjukhusafgiftsdelegwade~, Yasag. 11. Sidan 
nedsättning kan ej medgifvas person som icke 
är hemortsberättigad i Stockholm och 'i fraga om 
hvilken icke heller sadana särskilda omstandig. 
heter föreligga, som föranleda, att den för stock- 
holmsbo gällande taxan m& äga tilläinpning. 

Af ofvanstaende handlingar remiss och 
lakarebetyg aKamnas vid inskrifningen och öfriga 
handlingar skola darefter insändas fortast möjligt. 

L33681 Sinnessjukhuset Hornsgatan 82. 
För kvinnliga patienter. 

Styrelse: gemensam för alla stadens sjukhus. 
dfverläkare: Enström, H. E. 
Underläkare: Rosenström, E. 
'Redogörare: Mathson, E. 
Förestindarinna: Löfgren, Alaria. 

Patienter fPs besökas: söndag, tisdag och tars. 
dag l/2 2-11% 3 e. m. 

[33  691 Sinnessjukhuset, Bondegatan 56, 
f. d. 34. 

För kvinnliga patienter. 
Styrelse: gemensam för alla stadens sjukhus. 
Öfverläkare: Enström, H. E. -- -- -. -- 

per-*Underläkare: Rosenström, E. 
Redogörare: uathson, Ernst' 
Förestandarinna: Bergstrand, Ester. 

Patienter f% besökas: söndag, tisdag och torsdag 
l/n2-l/93 e. m. 

sinnessju khuset, Södermannagatan 13. 
För kvinnliga patienter. 

Styrelse: gemensam för alla stadens sjukhus. 
Ofverläliare: Enström, H. E. 
Underläkare: Rosenström, E. 
Redogörare: Mathson, Ernst. 
Föreståndarinna: Lilja, Hklena. 

Patienter f% besökas: söndag, tisdag och torsdag . 
l/zz-qn3 e. m. 

.Norrtu!'sgatan 14' 
För kvinnliga patienter. 

Styrelse: gemensam för alla stadens sjukhus. 
Öfverläkare: Enström, H. E. 
Underläkare: Rosenström, E. 
Redogörare: Mathson, Ernst. 
Föreståndarinna: Andersson, Olga. 

Patienter f& besökas: söndag, tisdag och torsdac 
1,n2-i,23 e. m, 

Sinnessjukhuset: S:t Göran. 
För kvinnliga patienter. 

Ofverlakare: Enström, H. E. 
Underläkare : Rosenström, E. 
~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  ~ ~ t h ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ t .  
Förestandarinnor: Lindholm, Jenny; Dome 

lÖf, Rut. 
som ofvan. 

a* 

Sjukhem. 
[337 11 Sophiahemmet. 

(valhallavägen.) 
Sophiahsmnzets rad:  

Ordförande: A. M. Drottningen. 
V. Ordförande: H,K. H. Hertigen af Närke. 
Ofriga ledamöter: Andersson, Ivar, dr, förste 

stadsläkare; Bille, Edvard, kapten; von 
Eckermann, Ebba, f. von Hallwyl, fru; 
Falkenberg, Louise, f. Ekmail, friherrinna; 
Forssner, Hjalmar, prof.; Giertz, K. H., dr' 
lasarettsläkare; Grönwall, Fr., lil. dr; He- 
denius, 1.7 professor; Hellström, Thure, 
professor; von Hofsten, Isabella, f. Evers, 
statsfru; Holtermann, O., kabinettskam. 
marherre; Karlsson, Wictor, borgarrad; 
'~a~erb ie lke ,  Johan, hofrättsråd; Langen- 
ski'öld, B. K. J., frih.; Linder, Anna, f. 
Pfeiff, fru; Linder, Elin, f. Pfeiff, fru; 
Lundberg, Karl L., herr; von Rosen, Maria, 
f. Tamm, grefvinna; Rosenblad, C., öfver- 
kammarherre; Stierncrona, Thomaeine, hof- 
fröken; Sundberg, C., professor; Sunner- 
dahl, Magna, fröken; Tamm, ThBrkse, frö- 
ken; Wellin, Bertha, fröken; Wall, C. J. 



7. Sjuk- och halsovården. [33 71-33751 
A., reperingssa; Weidenhielm, E. U., ka- 
binettskammarherre; Akerman, J., Pro- 
fessor. 

Sophiahe~~~mets styrelse: 
Holtermann, O., kabinettskammarherre, ordf.; 

Lagenbielke, Johan, hofrättsråd, af Kungl. 
Maj:t föroidnad samt vice ordförande; von 
Rosen, Maria, född Tamm, grefvinna; 
Bille, Edvard, kapten; Hellström, Th., 
professor; Weilin, Bertha, fröken; Giertz, 
II. H., dr, lasarettsläkare. 

Su pleanter: Bovin, Emil, prof.; Hedenius, 
prof" HOfsten' I" 

p r e k a n t :  Bergman, Erik. 
Kassaförva.ltare : Bille, Edvard. 
Sekreterare: Löwenhielm, Carl Axel. 
Föreståndarinna: Terserus, Ebba, fröken. 
Husläkare: Furstenberg, A., med. dokt. 
Kamrerare: Annell, A., fru, tillf. 

u p p  lysningar. 
8. 0vn sjf~khmmet och om sjukes intagning 

och VM därstädes 
Rbresthdarinnans mottagn.-tid kl. 1-2 30. 
Kamrerarens expeditionstid kl. IIa 10-lj2 l och 2 , i ~  

4 e. m. 
Sjukhemmet erbjuder %t quka u r  skilda samhalls. 

klasser ett efter nutidens fordringar ordnadt hem, 
däx in- och utvartes sjuka kunna blifva intagna och 
vlrdade. De sjuka v&rdas p% egen bekostnad af den 
lakare de sjalfva valja. 

I sjukhemmet emottagas till behandling, s% langt 
utrymmet medgifver, sjuka af alla slag, med undan- 
tag af dem, som kunna vara störande fbr öfriga inom 
Hemmet behtliga patienter eller som lida af sa 
beskaffad sjukdom att fara för smittas spridande 
inom Hemmet kan 'uppst%. 

yid intrade erlagger den sjuke sjukviirdskostnad 
i förskott för tv& veckor, och detta fbrskott fbrnyas 
vid hvarje ny period af tv% veckor. 

Betalningen utgir *%n och med den dag Plats 
beviuats och till dess Hemmet l'amnas, dock att ut- 
sknfningsdagen ej raknas, savida ej den sjuke stan- 
nar kvar P Hemmet efter kl. 12 middagen, d% bfven 
denna dag beraknas. 

Betalntngswillkoren aro: 
I Afdein.: A i enskildt rum 1 6  18.20,22 kr. pr dag. 
I Afdeln.: B i half-enskildt rum 12-14 kr. pr dag 

, D C i rum for mera an 2 patienter 10 kr. 
pr dag. II Afdeln.: A i enskildt rum 1 2  kr. pr dag. 
i half-enskildt rum 8 kr. pr dag. 

B i rum för patienter kr. pr dag 
Bör denna afgift erh%lla de sjuka: 
Rum, kost och sjukv%rd. Patienterna debiteras 

för medikaments- och forbandsartiklar i m%u af för- 
brukning. Underlakaren är skyldig att i sjukv%rden 
inom Hemmet tillhandag% och assistera d i r  prakti- 
serande lbkare. Fbr transporten till och fr%n sjuk- 
huset har den sjuke sjalf att sörja. Tillfallig patient, 
som ankommer till Sophiahemmet för underghende 
af operation erlagger fbr densamma s'arshld afgift och 
ersätter fbrbandskostnaderna enligt r5kning. Fr&n 
Sophiahemmet utskrifven patient som efterat fordrar 
förbindning % Hemmet, erlaggerlen krona for hvaqe 
besbk. 

S%vidt utrymme och omstandigheter i öfrigt s%- 
dant medgifva m% i enskildt rum intagen patient 
tillatas i sitt >um medtaga en anförvant eller tja- 
nare, och utg%r i sidant fall harfor en afgift af 3 kr. 
för badd och te eller valling p% morgonen. 

1 Afde1n:s patienter uti enskildt s~ukruna f% emot. 
taga besok mellan kl. 10 f. m.-6 e m., 

wukrum för  patienter och 
11~s-6 e. m. 

II Afdeln's patienter f& emottaga besök i sjukrum 
for 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 sjukhemmet intagna sjuka ha i 
sig till efterrattelse de ordningen dannom 

faststillda ordningsregler. 
B. Om den privata ajuhården: 

Sjuksköterskor för v%rd af sjuka i privata hem 
saväl i Stockholm som 16ndsorten erhillas efter an- 
mälan 75582. 

C. Om elever: 
Den ordinarie elevkursen omfattar en tid af 311, %r. 
Prospekt erh%lles p% bemran af förest%ndarinnan. 

(33731 Stockholms sjukhem. 
(Kungsholmen, Drottningholmsvagen.) 

Besthmdt for v%rd af personer, lidande af lang- 
vang eller obotlig sjukdom, foretradesvis &%n huf- 
vudstaden och, ondast d% utrymmet s% medgifver, 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ f b s  s&val *iplatskr som mot betal- 
ning. 

Afgiften ar: 
i gamla hemmet: 5: 00 pr dag för allmant rum, 

8: 00 D for 2 sangsrum, 
11: 00 fbr enskildt rum 

i nya hemmet: 8: 00 D fbr 2- och 3-s%ngs;um, 
13: 00 D for enskildt rum. 

Patienterna aga rätt att mottaga besok under tiden 
mellan kl. 10 f. m. och kl. 7 e. m. med undan- 
tag af m8ltidstimmarna kl. 1-3. 

Styrebe: 
Ordförande: Carlson, g .  G. 
Vice ordförande: Höglund, Otto M. 

G. 
Verkställande direktör: Lindqvist, Erik. 
Lakareledamot : Sjögren, Tage. 
~ ~ d ~ ~ b t ~ ~ :  ~ i ~ b ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ;  ~ j ö ~ k l ~ ~ d ,  

E. O. J.; Wern, Jonas; Lilienberg, Nils; 
Aherman, J.; Rissler, J. G .  ; Stenham- 
mar, Ernst; Eklund, Martin. 

Öfverläkare: Holmin, Nils, mottager hvard. 
kl. 3-4 e .  m. Davidbagaresgatan 3 ansök- 
ningar Om intagning P' sjukhemmet. 

Underlakare: Sundstedt, Jacob. 
Kamrerare: Hermelin, Th., frih. Kontor 

Gamla Sjukhemmet, Drottningholmsvagen. 
Oppet hvard. kl. 1Q-2. 

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

L33751 Svenska 'jukhem* 
(Kammakaregatan 66, 1 0. 2 k.; 1 tr. tlf 

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

dens fordringar ordnadt hem, d i r  in- och utvartes 
sjuka kunna blifva intagna och v%rdade. De sjuka 
vardas p% egen bekostnad af den läkare, de 5jblfYa 
vhlja. I sjukhemmet mottagas till behandling, s% 
18ngt det begransade utrymmet medgifver, sjuka af 
alla slag med undantag af dem, som kunna vara 

stbrande för ofnga inom hemmet behtliga patien- 

N G SKO INDUSTRISAKTIEBOL. VI K I N G 
O R E B R O  - -- 
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direktör. 
P- 

I 
[3391] Sabbatsbergs brunnslasarett. 

C33781 Hemmet för lupussjuka. Direktionens ordförande: Wachtmeister, H. 
(Mariedal, Igeldamsgatan, K.) grefve. 

Stiftadt genom insamling af frivilliga bidrag for Kassaförvaltare: Smerling, C. O.  
att bereda ett hem %t lupuspatienter under dentid ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ t ~ ~ d ~ ~ t :  schager, W. 
d% de maste vistas i Stockholm för sjukhusbel 
handling. Kamrerare : llreidenhielm, A. 
Styrelse: Larsson Wilh., kyrkoherde, ordf.; Sekreterare: Wolfbrandt, E. G., pastor. 

Hellsten, Fr., sjukhuskommissarie, kassa- Öfriga direktioneledamöter: Lagergren, J, 
förvaltare; Liljenstolpe, Ellen, fröken; E.; Eklund, M.; Rosenström, A. M. 
Schaumann, J., doktor; Kempe, Eva, fru. [33 931 

Föreståndarinna: Rydström, Anna. Gymnastiskt-Ortopediska Institutet. 

Öfverflyttas under år 1925 til l  Kungl. Sera. 
[3379] Stockholms Konvalescenthem. fimerlasarettet. 

(Södertörns villastad.) 
Styrelse: Thulin, Cf., ordf; Moll, V. o., 133 941 Institutet fö r  Kvinnliga 

kassaförv.; Sebardt, Carl, hemmets läkare; Lakareassistenter. 
Borg, Oskar, häradshöfd.; Reuterskiöld, Götgatan 37. Tlf 217 75. 
Lotten, fröken; Herzog, Edith, fröken. Jj'areståndare: Med. dr C. A. Öberg, f. d. 

Föreståndarinna: Lindberg, Lotten, fröken. pr,vinsiallakare. 

ter eller som 1;da af sa beskaffad sjukdom, att farajvon 
för smittas spridande inom hemmet kan uppsta. 

Vid intriide erligga sjuka bestamd sjukvirdssfgift 
i förskott för 2 veckor, hvilket förskott förnyas vid 
hvarje ny period af 2 veckor. Förbindelse af ve- 
derhiftig person för alla omkostnader i och för 
den sjuke skall afven aK&mnas vid ankomsten till 
sjukhemmet. Betalningen utg%r fran och med den 
dag plats beviljats ooh till dess sjukhemmet liimnas. 

Betalningsvillkoren %ro : 
.Enskilat rum kr. 16, 17, 19 för dygn. 
Rum för Z pers. kr. 11 för dygn. 

För denna afgift erhiller den sjnke rum, kost 
och sjukvhrd men debiteras slrskildt för medika- 
menter, förbindsartiklar, vin m. m. 

TillfAllig patient, som ankommer till sjukhem. 
met för att undergh operation eller behandling, er- 
liigger darför afgift enligt särskild taxa. 

För transport till och frin sjukhemmet har den 
sjuke sjalf att sörja. 

De % sjukhemmet intagna sjuka, hafva i öfrigt 
att stalla sig till efterrattelse de för ordningen dlr- 
inom fastställda regler. 

Annhälan om rum och operationer göres hos före- 
ståndarinnan 3 t r .  T1.f 4 92, norr 81 86. 

[3377] Lilla Hemmet, 
Kungsholmsgatan 106, tlf 229 93, mottager 
barn med medfudd syfilis. Afgift 30 kr. i 
månaden eller för obemedlade kostnadsfritt. 
Ansökan göres hos öfverlakaren. Styrelse: 
häradshöfding O. Einnander, ordf., not. publ. 
U. Oldenburg, v. ordf. och kassaförvaltare, 
professorakan Salla Welander, dr H. von Ma. 
térn och dr Karl Marcus, öfverlakare och 

R,osen, A., med. lic., bolagets öfverläkare 
direktör' 

Suppleanter: Rissler, J., med. dr: Lund- 
berg, MathiIda, lic.; Herlitz, Karl, v. 
h.. aradshöfding' 

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

Solna sjukhems styrelse: Marcus, Karl ; 
Nordgren, R.; Marcus, M.; ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ,  H. 
C.; Hirsch, Fr.; Marcus, Henry. 

Suppleanter: Lidin E. O.; Jungner, Hj. 
Sjukhemmets öfVeriäkare och föreständare: 

Marcus, Henry med. doktor, professor. 
Mottagning å sjukhemmet tisd. o. fred. 1-2. 
 it^. ~ ä k ~ ~ ~ :  Th. ~ ~ l é ~ ,  med. lic. 
Mottagning å sjukhemmet hvardagar 12-1. 
Besökstid: dagligeii 12-2. 
Telefontid: dagl. 12-1. Tlf Sundbyberg 70 

och 12 25. 
Post- och te1.-adress: Solna sjukhem, Sund- 

byberg. 

Halsov4rd. 
[3387] Stockholms badhusaktiebolag. 
(Sturegatan 4.) Styrelse: Frestadius, Otto; 
Nycander, Oscar; Fries, Hjalmar; Wetter- 
dal, H.; Curmaii, Sigurd; Tjerneld; John, 
verkst. dir.; Lamby, H., v. verkst. dir. 

MASTERSAMUELSGATAN 22 A.-B. SVENSKA M ETALLVEW MEN se annons a sid. 2'7. I 

Aktiebolaget SanatorievArd. 
Syfte: lungsoterls bekämpande. Har till 

detta ändamål uppfört ett första klassens 
sanatorium å esndomen Romanäs, adress 
Romanäs. Adress i Stockholm Bankirfirman 
C. G. Cervin. 

Styrelse: ordförande: Alexanderson, A., 
bankdir. Wadstein, E., med. dr ;  von Bahr, 
Julia, fhken; Cervin, Alice, f. Dickson, fru; 

[33 9 5  a] Doktor Aug. Karsten. Medicinskt 
Elektricitets-, Ljus- Och Röntgeninstitut. 

Kungsg. 60 ; tlf 73 06. 
[33 9 5  b] Zanders Medikomekaniska gymna- 

sti kinstitut. 
(Stureg. 4, tlf Osterm. 28 99.) 

Läkare: dr Emil Zander (förest.); dr Alfr. 
Berghel; dr Axel Hellstenius. 
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Skrivbyrån är uppräffad för aft bereda arbefsfilfille åf bildade arbefslösa. 
A byrån uf föes  allf det arbefe, som till en välordnad skrivbyrå hör. 
Order utföras jorf, val och billigt samf avhämfas tacksamt efier påringning 

Skrivbyrån, som uteslutande arbetar för  valpörande anda= 
mål och ej  f ör att bereda vinst åt enskild person, vågar 
därför till det basta anbefalla sig i allmanhetens åtanke. 
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8. Välgörenhetsinrättningar, [3393d-8403 

8. v ä l g ö r e n h e t s i n r ä t t n i n g a r .  

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

karnhusg. l 2  ; tlf 105 52. 
p 

t 3 3 9 5 e l  Doktor T. .Amundsons Diatermi- 
o. Solinstitut. 

strandvägen 1; tlf 716 00, Norr 20282. 

[3397]SaltsjÖbadensBadhotell(Sanatorium). 
('12 timmes v%g fr. Stockholm.) 

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

Underläkare: ~ ö j e r , '  A. 
Amanuens : Wejdling, K. 

Vård- och uppfostringsanstalter för barn, 
Arbetsstugor,olika slags n H e m ~  och ~~~l~~ 
samt n%gra Stiftelser och Stipendiefonder. 
C34011 Allmänna Barnhuset. 

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

Ordförande: f. 'd. statsrådet B. C.  asse el rot. 
bfriga ledamöter : Lagercrantz, C. G.; Fries, 
0. H. E.; Almén, Gunhild; stanler, g. R.; 
Widner, N. 

Intendent: Jacobson, T. A. 
Läkare: Warfvinge, E. 
Kamrerare och kassör: Holmin, H. 
Predikant: Wiklund, E. V. 
Assistent: Rosin, P. A. V. 
Bokhållare: de Berg C. B. 
 tö^ öfver bal&husbahi i ~ t ~ ~ k h ~ l ~ :  

Clefberg, P. J., tillf. 
Kontorsskiifvare: l\larcus, J. (f. 8. 
A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  p. G., tillf. 

S j U k ~ T d g a n g t a ~ ~ :  1 
6fverlakare: Jnndell. I. 

l vardsanstalt (se nedan) eller annan anstalt, ej heller , äro öfverlamnade till fosterhem, vardas i af barn- 
huset uppriittat barnhem (Ilålanbshofs barnhem) eller 

Barnhusbarn utlamnas för fosteil-ara till välfrej- 
dade och med eget hushall försedda personer, hvilka 
genom intyg af vederbörande prästerskap, foster- 
barnsnämnd eller trovardiga personer styrka sin 
lamplighet för fosterföräldrakallet. 

För öfvervakande af utackorderade barnhusbarns 
v h d  och uppfostran äro anstallda inspektörer hvar- 
jämte det bligger kyrkoherde i fö r saml ing 'u to~~  
Stockholm att hafva noga inseende öfver barnhus- 
barnens uppfostran och vard. 

1 5 : ~ ~ ~ , " ~ ; s ~ ~  ~ ~ C ~ ~ ~ m  ~ ~ ~ e ~ $ ~  
ar  samt t. 0. m. 16:e lefnadsaret för barn som un- 
der 1926 eller senare fyller 14 &r. För ba& med be. 
staende kroppslig eller andlig brist eller svaghet 
kan tillagg beviljas till den vanliga fosterlönen. i 
undantagsfall liimnLs till förutvarande barnhusbarn 
hvars anlag finnes föranledafortsatt utbildning efte; 
fyllda 16 %r, bidrag hartill. Kladev liimqas at barnet 
vid detsammas uttagande (tv% omgångar) liksom 
ock tyg till beklädnad vid tiden för barnets kon- 
kmation. Fvi lakareodrd och medicin äfvensom laro- 
böcker för  8koian limnas. Premie samt belöning i 
penningar utbetalas under vissa villkor. 

Fosterföräldrar, hvilka, efter att hafva liimnat 
barnhusbarn särdeles god v%rd, genom g%fvor eller 
p% annat siitt betrygga deras framtida utkomst 
kunna erhillla Barnhusels belöntngsmedau af silyve; 
att p& bröstet biras eller Bibel i praktband eller 
wagon af vissa andra religiösa böcker. 

Barnhusbarn. som icke vardas % barnhusets siuk- 

Under~attelser:  
Allminna Barnhuset ar  en stiftelse som har till 

hdam81 att i enlighet med bestammeisena i af K. 
Maj.t utfardadt reglemente (se Sv. Författn!saml. 
M r 125 %r 1910 N.r 174 ar 1924) Iamna v%rd oca. upp- 
fostran &t vi&löaa b a n .  Som barnaföderskor icke 
enaoftagas i Barnhuset, m& det iclce förväxlas med 
barnbordshus 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  K a m r e t a r e -  
k o n t  o r e t  hallas oppna helgfria dagar kl. 10'3. 

Intendenten mottager alla till Direktionen 
stallda handlingar, liksom ock anmilningar rörande 
sava1 barns inlbsen a barnhuset och uttagande 

fostervhrd som ock allamed utackorderade barn- 
husbarn intpaffade fbrändringar 

I Barnhuset inlöses icke barn ar öfver 
6 %r. Barn under denna Plder, hviba ej Bro be- 
haftiftsde med allvarlig sjukdom eller vasentligt lyte 
intagas efter ansbkan af barnavardsnämnd eller, 
traffande af fattigvard utom stockholm 
tagna barn af fattigvardsstyrelser mot en inlosnings- 

af 1,'800 kr. att P& en €!ab erlaggas. Dylik 
ansokan skall %tf!bljas af aldersbetyg samt upplys- 
ningar om vissa andra barnets fbrhallanden. 

Barn, tillhörande Stockholms stads fattigvhrds- 
samhalle, f% af stadens Fattigv%rdsnamnd inlbsas 
mot den nedsatta afgift, som fbr hvarje &r af Kungl. 
Direktionen bestammes. 

i af barnhuset sarskildt anordnadt fosterhem (8m&- 
hemmet v ~ d  Appelvtken). 

A barnhusets spadbarns- och s~ukvdrdsafdelningar 
(sjukvå~daanstalten) med plats för 80 barn, emottagas 
sjuka barn tillo provisorisk v h d  och fbr klinisk 
undervisning. A qukvbrdsanstalten vardas iifven 
friska spada och sjuka barnhusbarn samt till barn- 
huset genom poliskammaren öfverlämnade friska 
spida och sjuka barn. 

Ammor antagas med hinsyn till sjukv8rdsanstal- 
tens behof af ammor och deras lhmplighet att %t 
spida barn lamna foda och v%rd. 

[3403]  Frimurarebarnhuset. 
stiftadt 1753 för uppfostran af 

barn mellan 6 och 10 år. F. n. undervisas 
120 gossar och 50 flickor dels i. läsämnen, 
de? i hvarjehanda arbete? och metall- 
slojd, skradderi, skomakeri, tradgardsskötsel 
och massingsmusik m. m. för gossarna sam* 
handaEbeten, matlagning och andra hnsh&lls- 
göromål förflickorna). Ordförande: H. K. H. 
Kronprinsen. 
vice ström, C. M., f. d, lands- 

höfding. 

THULE SKANDINAVIENS STORSTA LIPPORSAKRINOSBOLAG 
Ansvarssnmrna c:a 600,000,000 kronor. - - - 
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