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Skytteföreningar m. m. Personer o. inrättn. hörande till Helsovården. [1561-1575J
StY'1'elsens ordfbronde : Föreningens skjutbana belägen vid Huj-

Tollsten, T. B. V., fältintendent af 1:a kl., vudsta, inom Solna socken. Bantåg från
major. centralstationen till Hufvudsta anhalt-

Verkställande utskottet: station.
'I'ollsten, T. B. V., fältintendent af l:a kl., [1565J Sk tt fö b d t

major, ordf.; Bexelius, A., grosshandlare; . y e r un e
Ekman, J. E., handlande; Drake, Gösta, inom ~~oc~holms stads frivilliga skarp-
löjtnant: 'I'rotz Fl'. landtbrukare. skyttoförening. .

, " Styrelse:
[1563J Stockholms stads frivilliga skarp- Urdf.: Swahn, O. G.; v. ordf.: Ekman, J. K;

skytteförening. skattmästare: Johansson, J. N.; sekrete-
(Grundad ål' 1860.) rare och vice skattmästare: Zedritz, Arvid;

Styrelse: ~.an;sod' tGustt' 0011 • tafli k' t .
Förste hedersledamöter: öfverståthållaren, '01' un ~ ans a el' sina a l~gSS JU m!!·

frih. C. G. A. 'I'amm och generalmajoren, gal' dels a skarl?skyttar!!-.es skjutbana vid
frih. Z. Rudbeck. Hufvudsta, dels vid Kaknas.

a) Ständige ledamöter: Ko m p a nie h e f e r- [1567J Kungsholms skyttegille.
n e, hvilka föl' närvarande äro: 1. komp. A. t. 8850.
Hallgren, G.; 2. dito Huch, L.; 3. dito Styrelse: Sjöström, K. Fr., disponent, ordf.;
Brandt, W.; 4. dito Sjöstedt, Th., 5. dito Murray, A., löjtnant, v. ordf.; Tibbelin,
Hanson, G.; ., C. J., fanjunkare, kassör; Nyström, S. F.,

b) En ledamot utsedd af hvarje kompani, förman; Holmberg, N., mekaniker; Sel-
neml. af: 1. komp. Andersson, K; 2. mander • C.' Hj., sergeant, instruktör.
Björkgren, G. E.; 3. Ekman, J. E.; 4. Teng- Föreningens skjutbana är belägen vid
borg, R.; 5. Anderson, L. A.; samt Karlberg. .

e) Sex ledamöter, valda af Föreningens re-
presentanter vid årsmötet i februari 1897:
Falkman, L., ordf.: Schumburg, R., vice
ordf.; Johanson, J. N.; Swahn, O. G.; Pet-
tersson, G.; Engström, C. F.

Läkare: vakant.
Sekreterare och skattmästare: vakante.
Vice sekreterare: Swahn, O. G.
Vice skattmästare och skjutbandirektör:

Johanson, J. N.
Vice skjutbandirektör: Ekman, J. E.
Kassakontrollant: Schumbnrg, R. [1569J Södermalms och Liljeholmens

Styrelsens verkställande utskott: skyttefören ing.
Ordf.: Falkman, J. L. A.; ordf. ledamöter: Allm. telefon 8850.

Hallgren, J.; Hanson, G., Ekman, J. E.;
Swahn, O. G.; Johanson, J. N.; en vakant. Tollsten, T. B. V., fältintendent, ordf.;

Sekreterare: vakant. Wahlquist, V., apotekare, v. ordf. och
Vice Kompanichefer: sekr.; Bexelius, A., grosshandl., kassaf.

1. komp. Hägorströrn, V. A.; 2. dito Björk- Ledamöter: Fris, G., direktör; Lindholm,
gren, G. K; 3. dito Bergman, A. A.; 4. V., grosshandl.; Nilsson, Fritz, bokförare;
dito Teugborg, R.; 5. dito Bäckman , K Svensson, M. V., mekaniker.

Instruktör vid skjutbanan: Wiman, I. M. Skjutbanor v. Midsommarskransen o. Sickla.

[1568J Östermalms skytteförening.
Adr.: Kungl. Svea lifgarde.

Ordf.: Bergenstråhle, K. J. W. R., kapten;
Pettersson, Axel, hand l., v. ordf.; Jansson,
Filip, fanjunkare, instruktör och sekre-
terare.

Föreningens skjutbana är belägen vid
Kaknäs.

Personer och inrättningar hörande till Helsovården.
[1575J Kungl. Medicinalstyrelse.n. Kam~rerare: Cro~land, Th. ~.
Generaldirektör: Almen, A. Th, Kassor och bokhallare: Andree, T. B.
Ledamöter: P.ontin, D. M. C.; Bolling, G. Ombudsman och fi~~~Thestrup, C.

M.; Wawrmsky, R. A.; Duner, G. J. A.
Sekreterare: Holmberg, A. E. 'I'h, Rättskemist.
Registrator och aktuarie: Ekman, Thor. Rättskemist: Dillner, Hj.
Notarier: Hcdenstierna, A. W. H.; Nord- Assistent: Lindberger, B. V. H.

berg, l. F. E.
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[1575-1593] Personer och inrättningar hörande till Helsovården.
Afdelningen för hospitalsärenden. Barnsjukdomar:

Arkitekt: Kumlien, Axel, tillf. alla hvardagar kl: 11-1. Polikliniken ledes af
Revisor: Kinberg, A. W., tillf. professorerna Medin, O., och Wmrn, J. mån-
Vid afdelningen för hospitalsärenden biträ- dagar, onsdagar och lördagar.

dande, tjensteman hos f· d. K. Serafimer- [1586] Karolinska institutets poliklinik
ordensgillet. för tandsjukdomar.

Sekreterare : Billbergh, T. A. (Malmskilnadsgat, 46, 3 tr.)
-'-- Obemedlade erhålla kostnadsfri läkare-

[1577] Stadsläkare: vård för
Förste: Linroth, Klas. Munnens och tändernas sjulcdoma»
Andre: Aspelin, J. M. . hvardagar kl. 1/29-1/210 f. m.

Distriktsläkare: Föreståndare: Med. dr O. Ulmgren.
Adolf Fredriks östra distrikt: Carlsson, Sture. Assistent: Tandläkare H. Boström.
Adolf Fredriks vestra distrikt:Lagergren,J .E.
Jakobs distrikt: Möller, M. Polikliniken vid kronprinsessan lovisas
Johannes' distrikt: Cassen, A. W. [1587] vårdanstalt.
Katarina norra distrikt: Lundin, V. A. Medellösa sjuka barn erhålla kostnadsfri
Katarina östra distrikt; Lagergren. D. J. E. läkarevård för:
Katarina södra distrikt: de Ron, M. E. Invärtes sjukdomar;
Klara distrikt: Erdmann Th. .' (Pilgatan 8.)
Kungsholms distrikt: Borg, C. måndagar, onsdagar och lördagar kl. 12-1
Maria vestra distrikt: Ericsson, V. e. m. Dr O. Gibson.
Maria östra distrikt: Sällberg', G. Th. Kirurgiska åkommor.'
~ikolai distrikt: Scholander, C. Th. (Handtverkaregatan 14 A.)
Ostermalms vestra distrikt: Wetterdal, H. måndagar onsdagar och fredagar kl. 11-12
Östermalms östra distrikt: Ehnbom, H. f. m. dr E. S. Perman.
Djurgården, Uhrström, W.

Hufvudstadens vaccinationsdistrikt. [1589] Serafimerlasarettets pollkllnlk,
Se adressafdeln. under Vaccinationsdi8trikt. Personer, som lida af nedannämnda sjuk-

domar, erhålla kostnadsfritt råd och hjelp.
läkare. Se Yrkesregistret. Mottagningstider och poliklinik för personer,

Gymnastiskt-ortopediska institutet. lidande af hudsjukdomar alla dagar kl.
-[1579] (Brunkebergstorg 13.) 9-10 f. m.; invärtes sjukdomar alla dagar

Direktinn: 9-10 f. m.: utvärtes sjukdomar hvard, 12-1
Ordförande: Bruzelius, R. M. på dagen, helgd. kl. 10-11 f. m.: fruntim-
Ledamöter: Smerling, C. F.; Berg, J. V.; merssjukdomar sö)medagar 10-11 f. m.;

Beskow, W. B.; Moll, J. G. ögonsjukdomar hvardagar 11-12 f. m.,
Föreståndare: Wide, A. G. Sön.- o. helgd. 10--11 f. m.; nervsjukdomar
Biträdande läkare: Wallgren, S. A.; Wide, månd., tisd., onsd. och fred. 9-10 f. m.

Olof. [1592] Poliklini,ken för ögonsjukdomar.
[1581] Medikomekaniska institutet. (Smålandsgatan 30.) A. T. 7995.

(Malmtorgsgatan 3; a. t. 4(i)22.) Meddellösa med rotemansintyg erhålla
Föreståndare: Zander, Emil. kostnadsfri läkarevård hvardagar 10-11 f.

m. Läkare: Dr Erik Nordenson och dr
Polikliniker. A. Knllberg.

[1583] Allmänna elektricitetsinrättningen. [1593] Allmänna polikliniken.
. (Svartmangatan 9.) (Riddaregatan 3) ,
Medellösa erhålla mot företeende af rote- .

mansintyg kostnadsfri behandlinghelgfria •~~ef~e~lade erhålla kostnadsfri läkare'
måndagar, onsdagar o. fredagar kl. 1/212 valor. . .
-'/21. Stängd 1 månad omkring Juloch. Bas-nsjulaiomar : 1 t
11/2 månad under juni-juli. Betalande mandag~r och torsdagar kl. 1211- h12 f.
patienter erlägga i förskott 7 kr. per må. m. DI Karl .~un~berg.
nad. Föreståndare: Doktor Hj. Hjorth. OgonsJukdoma.·;

--- tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 1/22-
[1585] Karolinska institutets poliklinik. 1/23 e.' m. Dr U. L. Hellgren.

(Kungsgatan 30.) Hud~jukdomar och syfilis:
Obe~edlade erhålla kostnadsfri läkarevård tisdagar och fredagar kl. 11-12 f. m. Dr

for: . Sederholm.
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Personer och inrättningar hörande till Helsovården. [1593-1599)
HudsJukdomar: Underr,ättelse rörande Stockholms stads

onsdagar o. lördagar kl. 11-12 f. m. Dr Helsovårdsnämnds anstalter för gång-
Afzelius. och sängkläders samt bostäders be-

Q"'inno"jukdomm': [1601] friande från smittoämnen.
tisdagar .och fredagar kl. 9-10 f. m. Dr Desinfektionsugnarna vid Hornsgatan 82,

Fritz Netzler. betjena allmänna inrättningar och enskil-
Mag- och tormsjuk domar: da personer i Stockholm, så långt ut-

torsdagar o. lördagar kl. 8- 9 f. m. Dr Lidin. rymrnet medgifver, med gång- och säng-
kläders desinficierande. Detta sker kostnads-

Ö"on-, nä .•· och halssjukdomar : fritt, då desinfektionen föranledes af kolera,
måndagar och fredagar 6-7 e. m. Dr C. B smittkoppor, tyfus, tyfoidfeber, skarlakans-
. Lagerlöf. feber, difteri eller rödsot. Eljes och för
Utvärtes sjukdomar för barn och fullvuxna. an~ra än. stockholmsbor, då de tillåtas att
måndagar och torsdagar kl. 1/211-1/212' betjena SIg af ugnarna, betalas 10 kr., om

onsdagar kl. 12-1. Dr A Bergstrand' persedlarna utgöra blott en ugnsladdning
. . eller mindre, samt 5 kr. för hvarje y tter-

--- ligare laddning, som erfordras och på en och,
[1595) Diakoniss-sjukhusets poliklinik. samma dag hinner desinfekteras. För små

(Erstagatan 1.) partier kläder är Sundhetsinspektören be-
Utvärtes sjukdomar: myndigad att, der omständigheterna dertill

söknedagar 10-11 f. m.; a. t. Ersta 14. föranleda, bevilja nedsättning i afgiften.
Anmälan om desinfektion kan ske alla

söknedagar kl, 1-2 e. m. å Helsopolisens
byrå, Klara Vestra Kyrkogata 3 Bl tro upp,
der närmare upplysningar fås om tid 'och
ställe för klädernas aflemnande. Om tiden
för återhemtning lemnas besked vid desin-
fektion sanstalten .

m. Dr Inlemnare af kläder hafva för öfrigt att
iakttaga följande:

1) å alla persedlar som inlemnas skall
e. m. Dr W. förteckning i 2 exemplar bifogas, uppta-

gande persedlames antal och slag samt in-
lemnarens namn; ena exemplaret återfås

12-1 e. m. qvitteradt, det andra förvaras vid desin-
fektionsanstalten. Blanketter till förtock-
nin&,arna tillhandahållas på Helsopolisens
byra: .

2) hvarje persedel, knippa eller bundt bör
vara försedd med inlemnarens namn eller
märke. '

kl. i9- För forsling af större partier smittade
kläder, synnerligen sängkläder, eger Helso-
vårdsnämnden särskildt konstruerade kärror,
hvilka likaledes få kostnadsfritt begagnas.

Tandläkare, Fältskärer och Barnmorskor, Dragare och körsven bekostas dock icke af
se Yrkesregistret. Nämnden i andra fall, än der desinfektionen

sker på anfordran af dess tjenstemän. Mot
erläggande vid anmälan af 1 kr. 50 öre för-

[1599] Sjuksköterskor anstaltas dock transporten för dem, som s~
erhållas från Diakonissanstalten å Ersta, önska, af Helsopolisen genom en för ända-
Erstagatan 1, Sophiahemmet, Valhallavägen, målet antagen entreprenör. - Med hem-
Röda Korsets sjuksköterskehern, Mäster- frakt tager Nämnden ingen befattning. '
Samuelsgatan 60 (a. t. 81 86), S:t Elisabets I den mån Helsopolispersonalens tid med-
sjukvårdssystrar, Norra Smedjegatan 2), gifver, tillhandagår densamma äfven kost-
Frodrika-Bremer-Förbundet, Drottninggatan nadsfritt enskilda personer med desinfektion
54, samt, för vårdande af fattiga i deras af bostäder. Den, som häraf vill begagna
egna hem, Stjerngatan 3. sig, eger anmäla sig, som här ofvan sä-

ges. Nämnda personal är förbjuden åtaga
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[1597] Polikliniken ~ Södermalm.
(Folkungatan 7 B, f. d. Pilgatan.)

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård
för:

Qvinno «jukdomar:
tisdagar och fredagar kl. 11-12 f.

F. J. E. Westermark.
Ögonsjukdomar:

onsdagar O. lördagar kl. 2-3
V. Döbeln.

B arn!jukdomar :
måndag-ar och torsdagar kl.

Dr B. H. Salander.
Hals-, näs- och öronsjukdomar:

onsd. o. lörd. kl. 11--12 f. m. D:r E. Stan-
genberg.

Tandsjukdomar.
måndagar, onsdagar och fredagar

tIO f. m.
Tandläkare: John Wessler.



[15 M-te (5)Personer och inrättn. hörande till Helsovården. - Sjukvärdsansta1term. m.
sig sådana förrättningar utan föregående af smittosamma sjukdomar, tillhandahåller
anmälan på byrån. Helsovårdsnämnden för sådana fall täckta,

Helsovårdsnärimden ansvararickeför skada beqväma åkdon, särskildt inrättade för sjuk-
eller förlust, som möjligen vid desinfektio- transport. Vagnarna, som omsorgsfullt ren-
nen kan uppstå. göras efter hvarje gång de begagnats.kunna

reqvireras antingen genom närmaste polis-
Desinfektionsherberge. station, om tydligt skrifven sjukhusremiss

Friska personer från smittade hem kunna, der företes, innehållande uppgift på den
under det att deras bostäder desinfekteras, sjukes namn och sjukdom (svensk benäm-
erhålla logis på desinfektionsanstalten vid ning) eller af läkaren personligen genom
Hornsgatan 82, hvarest finnas dels bättre telefonbud till Epidemisjukhuset (endast
(l:a klass) rum, som få begagnas mot en rikstelefon ,1289> - >vaktmästaren»).
afgift af l krona pr dag och person utom I senare fallet skall läkaren uppgifva:
för föda, som betalas särskildt, dels enklare a) sitt e~et namn;
(2:a klass) rum, som af obemedlade få b) den sjukes namn;
begagnas kostnadsfritt, då helsopolisen upp- c) bostad och
fordrar dem att der taga in. d) sjukdom. "

Sjukhusremissen åtföljer i hvarje fall den
Sjuktransportvagnar för smittosamma sjuk- sjuke till sjukhuset. Sjuktransporten är

domar. kostnadsfri för fattiga, som äro försedda
På det allmänna åkdon icke måtte be- med eller kunna anskaffa rotemans medel-

gagnas till forsling af personer, angripna löshetsintyg ; andra betala derför 2 kronor.

Sjukvårdsanstalter m. m.
[1603] Kg!. Allmänna garnisonssjukhuset. Underläkare: Haglund, E.

(Handtve'rkaregatan 25) Amanuenser: vid kirurgiska afdeln. Adler-
Direktion: . creutz, C:; vi~ medicinska a~d~ln. L!ndh,

O -dfö . de' v n St k trö H A E. H.; vid kirurgiska polikliniken Aker-
r. r~n ,o oc ens r~m, '.' . blom, W.; vid medicinska polikliniken

Ledamöter: En regementsofficer .tran ~varJe Feltström, E. T.; vid kliniken för nerv-
r~ge~ente a~.Stockholms garms.on; Ofyer- sinkdomar Salen, E.; vid kliniken för
faltlakaren for Stockholms garmson; Lmd· ö~onsjukdomar Bovin, E.; vid polikliniken
bohm, L. R. .. för ögonsjukdomar Tillman J. T.

Sekreterare och advokatfiskal: von Heijne, K . . Will er J '
A. G. omnussarre: . n s,.'

Öfverfältläkare: Edholm, E. M. Lasarettspredl,kant.: DaVldss~n, A.
Sjukhusläkare : Lindström, G.; Bruhn-Fåh- Husmoder: Widström, Karolina,

rteus , E. G. M. ---
Apotekare: Netzler, A. Th. R. Regler och vilkor
Kommissarie: Lundgren, A. R. för sjukes intagande å Serafimerlasarettet.
Sjukhusprest: Blomquist, O. R. Å Kungl. lasarettet mottagas till sjukvård, med

de undantag nedanstående allmänna regler
[1605]. Serafimerlasarettet i Stockholm. bestämma:'

(Handtverkaregatan 2.) 1:0. Fattige sjuke från Stockholms stad,
Direktion: rörsedde med prestbetyg samt intyg om sjuk-

Ordförande: Björnstjerna, O. .M. dom och fattigdom af vederbörande läkare
v. Ordförande; Loven, J. H. och roteman, hvilka sjuke, såvidt utrymmet
Ledamöter; Ekgren, C. E.; Odelberg, W.; medgifver, intagas i allmänt sjukrum.

Edgren, J. G., t. f.; Berg, J. W. Till denna klass af sjuke må ej räknas
Kamererare: Clarholm, J. E. lagstadt tjenstehjon, derest ej styrkas kan,
Sekreterare, ombudsman och protokollsfö- att husbonden är så fattig, att han icke kan

rare: Blomstedt, C. O. nedan föreskrifria afgift för tjenstehjonet
_ l'jenstemän: erlägga.
Ofverkirurg: Berg, J. W. • 2:0. Sjuke från Stockholms län, hvilka fö·
Öfverlä~.are: Edgren,}. G., t. f. rete Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes re-
Andre Qfverkirurg: Akerman, J. miss, emottagas i allmänt sjukrum enligt det
Andre Ofverläkare: Pfannenstill, S. A., t. f. med komiterade för förvaltningen af länets
Undexkirurg: Röden, H. sjukvårdsmedel uppgjorda kontrakt.
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Sjukvårdsanstalter m. m. [1605J
3:0 Personer, hvilka gertöm elyokshän- 2:0. Patient, insjuknad i gångbar farsot

delse bIifvit så betydligt skadade, att skynd- af smittosam art eller behäftad med sjukdom
sam hjelp erfordras, mottagas genast i all- af sådan beskaffenhet; att fara för smittas
mänt sjukrum, utan afseende på hvilken spridande inom lasarettet kan uppkomma
stad eller kommun de tillhöra, och ehvad de genom den sjukes intagande derstädes, kan
kunna eller icke kunna förete fattigbevis eller icke å lasarettet vinna inträde.
betalning erlägga. Dock böra de af dem, 3:0. Person, som lider af större bensår,
som dertill ega tillgång, sedermera erlägga s. k. rötsår. eller annan stinkande och svår-
den stadgade afgiften, om utfordrande hvar- artad sjukdom, får ej å lasarettet mottagas,
af, i" händ~lse godvillig ~etalning ej. sker, så vida icke fråga är att genom operation
anmalan gores hos vederborande myndighet. eller på annat sätt det onda inom kort tid

4:0. Sådana sjuke, hvilka, till följd af afhjelpa.
gjorda eller blifvande do~atio~er tilllasal:et. 4:0. Vid bristande utrymme till följd af
te.t, ~unna v~ra. eller blifva till mottagmng ökadt antal sjnke lemnas företräde åt feber-
särskildt b.eratbgad~. sjuk patient framför den, som lider af en

5:0. Öfrige sjuke betala, om de äro mera långvarig åkomma, såsom lamhet,
från inrike» ort, för vård i: a) enskild: rum vattnsot och dylikt.
fyra kron.?r 0r;:t dag:en; b) halfenskildt rum 5:0. Under i öfrigt lika omständigheter
(= rum for ,~va patle.nte~·) tre ~ronor om da- eger den fattige företräde till intagning fram-
gen; c) allmant rum sjuttiofem ore om dagen; för den betalande.
~!a~llflänt rum lika ~ost, som ä! bestämd 6:0. Lasarettets öfverläkare ege i dessa
for a ensk.lld.~ rum mtagen p!1tlent ::- en afseertden pröfvanderätt och deras beslut
k~ona femtio ore ,?m ~age~. Sjuke .fran «t- gånge genast i verkställighet: öfver vägrad
rikes ort betala for var~ l: a) en shlrlt rum intagning å lasarettet vare den dermed miss-
fem kro.~or; b) halfenshldt ru~ ~!e kronor; nöjde dock obetaget att sig hos direktionen
c) allmiint: rum en krona ferntio ore om da- "f "f look ·t " d b " BH
gen. Afgiften erlägges förskottsvis för en o.ver ~ ver a ares a gal' esvara. Iver

o ad, f det e l gd f'örsk tt t o te täll sjuk tran hufvudstaden eller landsorten obe- rman ,a r a a o e a rs a es, h'" till l tt t itt d e "l dhvad som belöper sig på den tid lasarettet ,ongen l aSaI:e e rerm eI:~ ,.ma va en
ej begagnats. Den sjuke skall derjemte vid sJ.uke, under tVl~gande oms~andlgheter "och
inträdet aflemna prestbetyg och vederhäftig d.a ubp~met sa.~~nt m~dglfv~.r: derstådes
persons ansvarsförbindelse för den vidare mott~ga~, men bor, efter anmälan hos Of-
kostnad, hvartill ett längre vistande på la. v~rstathallaree~betet eller ~. M:~s befall-
sarettet föranleder. Ansvarsförbindelsen skall nlllgsl;afvande l det respektiva .~anet oc~,
vara utfärdad af vederbörande svensk fat. om sa" erfodrdra~, k~e~?m .dess försorg, ~lll
tigvårdsstyrelse eller myndighet, eller ock v~derboran e sju lnra~tnlllg ~ller fattIg-
af enskild person, i detta senare fall försedd vardsa.nstalt skynds.~mll~enaffor~s ..
med vederbörligt intyg om dennes vederhäf- .Da las~rette.t ar fördeladt l olika af-
tighet för hvad han sig åtagit. Den sjuke d.elnlll~ar ~or o~lka~·t~de sJukdom!1'r kan en
bör dessutom medhafva så mycket pennin- b.llfal~lg mmsk!,1111gl sJ.~lkantalet pa en ~fd.el-
gal', som anses kunna erfordras för betal- mng Icke me~fora e.~t okadt utrY,';llmefor m-
ninz af hemresan. Sådana medel varda till tagande af sjuke utofver det bestamda anta-
för:kommande af förskingring, uppå a~mä- let p~ en annan. ~a~ma förhållan~e gä~ler
lan och emot qvitto till förvar under tiden ock l afseende pa" SJukrummens fordelmng
mottagna af kommissarien vid lasarettet emellap d~ oh~a konen. . " .

Dessuto "Il . fl • . k tt Pa kirurgiska afdelmngen bora alltid
m ga a ~ raga om sju es mo a- o " l 011 l d' f" "T .

gande å Kungl. Lasarettet föfjande allmänna tna'~ffrasdanglarklah"asd el 19a or mOJIgen m-
ler' ra an e o yc s an e ser.

reg • .... o Sjuk, som vill söka inträde å lasarettet,
1:0. Obothg:t sjuk blifver eJ a lasaret~et bör, så vidt sig göra låter, personligen in-

mottagen:, Patient, som u',!der behan?-llll' ställa sig, försedd med ofvan föreskrifna be-
gen derstades befinnes vara sådan, utskrifves tyg hvarförutan patienten icke mottages
derifrån och anmäles, i händelse af fattigdom, ' .
hos Öfverståthållareembetet, för att genom . L~sarettet~ pol~klinikoer ~~llas ö1!pna f 01'
dess försorg ufföras till annan sjukvårdsan- hJelpsokande tills vidare a folJande tider :
stalt eller fattigförsörjniugs·inrättning i den Medicinska polikliniken (invärtes och hud-
församling eller ort, der den sjuke senast sjukdomar): alla dagar 9-10 f. m.
bott. Tillhör patienten Stockholms län, öf- Kirurgiska polikliniken (utvärtes sjukdomar):
vorlemrias han till Kungl. Maj.ts Befallnings- livardagar 12-1 e. m., sön- och helgdagar
hafvande i länet. ' I 10-11 f. m.
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[1605-1608J 8jukvårdsanstalter m. m.
Polikliniken för fruntimmers sjukdomar : hvar- Olycksfall mottagas alla. tider på dyg-net;

dagar 10-11 f. m. dock böra ofvan föreskrifna vilkor i af-
Polikliniken för ögonsjukdomar: hvardagar seende å betyg eller betalning af den sju-

11-12 f.m .. sön-och helgdagar 10-11 f. m. kes anhöriga eller målsman ofördröjligen
Polikliniken för nervsjukdomar: måndagar, fullgöras.

tisdagar, onsdagar och fredagar 9-10 f. m. Under ofvannämnda mottagningstider
Den, som genom olyckshändelse blifvit meddelas äfven kostnadsfritt råd och be-

så betydligt skadad, att omedelbar hjelp handling åt fattiga sjuka, som ej behöfva
är af nöden, mottages alla tider på dygnet. eller kunna intagas å sjukhuset.

A allmänt rum intagna sjuka få mottaga
besök alla dagar kl. 1-3 e. m.

[1607J Sabbatsbergs sjukhus. Infartsvägen är från Dalagatan: öppnas
Styrelse: af portvakt alla tider.

Ordförande: Almström, R.
Ledamöter: Westfelt, G., v. ordf.; Adler, [1608J Sjukhuset S:t Göran.

Ljungberg, Knut; Warfvinge, F. W., (Stadshagen.)
direktör. Styrelse:

Öfverläkare: Warfvinge. F. W., å medicin- Ordförande: Fränckel, E.
ska afd.; Svensson, Ivar, å kirurgiska Ledamöter: Busch, O. A., kassadirektör;
afd.; .Salin, M., å gynekologiska afd. de Berg, F. A.; von Döbeln, J. W., vice

Underläkare, å med. afd.: Holmgren S.; å ordförande; Welander, E., sjukhusets di- .
kirurgiska afd.: Carlson Froste, Carl P: rektör.

Amanuenser, å med. afd.: Lundbergh C.' Öfverläkare: Welander, E.; Ljungström, V.,
å kirurg. afd.: Eriksson, E. A'.: å gyn~ko: tillf. o

logiska afd.: Mellner, Karl. . Underläkare: Ahrnan, G., tillf.
Sekreterare: Hedenstierna, H. W. Amanuens: Almqvist, J. R.
Kommissarie: Almquist, J. G. Sekreterare: Gyllensvärd" G. V.
Predikant: Lodin, A. Kommissarie: Hellsten, F. W.
Föreståndarinna: Geijer, Ida, Fru; träffas Prqdikant : Lindström, C.

säkrast 9-11210 f. m., '/23-4 e. m. A detta sjukhus emottagas tills vidare
Bokhållare: Granquist, O. F. patienter behäftade med veneriska sjukdo-
Kontorstid: 9-1. mar samt äfven, efter läkarnes ompröfning,
Mottagningstid: för invärtes sjuka kl. 11- sådan e patienter, som lida af hudsjukdomar

12 f. m. och sjukdomar i urinvägarue af annan natur.
för utvärtes sjuka kl. 10-11 f. m. Motta.gningstid: Hvardagar kl. 1-2
för qvinnosjukd. kl. 10,30-11 f. m. e. n:.. S~n- och helgd~ga~: 9-~0 r, .m.

För vinnande af inträde på friplats fordras: For vinnande af inträde a fr ip l a t s
a) läkare betyg; ford!.as: " .
b) betyg från roteman om medellöshet; a) läkarebetyg, ,?m den sjuke SIg icke per-
c) pre~tbetyg eller annan handling, som souligen o inställer; ..

utvisar, hvar den sjuke ezer hem- b) betyg- från roteman om medelloshet;
ortsrätt. ." cJ prestbetyg eller annan handling, som ut-

För betalande sjuka: visar, hvar d~n sjuk~. är ~yrkoskrifven.
a) läkarebetyg ; Ob~: Veneriskt sJuke.behofva Icke betyget b.
b) en månads afgift i förskott; F~.r b e t a l a n d e sjuke fordra~: .
c) borgen af godkänd person för afgif- a) Iäkarebetyg, .?m den sjuke SIg Icke per-

tens betalande under den tid, patienten sonh~en mstal~er; ...
kan komma att qvarligga å sjukhuset. b) en manads afgI~~ l forskott;.. .

Afgiften för betalande sjuka är, pr dag: c) borgen af godkand person foF afgiftens
l:a klass 5 kr. i hel-enskildt rum för lands- betalande under den tid, patienten kan

ortsbo. komrna att qvarligga å sjukhuset.
2:a klass 4 kr. i hel-enskildt rum för Stock- Afgifte n för betalande sjuke är:

holms bo. Om den sjuke tillhör Stockholms kommun:
3:e klass 3:50 i half-enskildt rum för lands- 1) i hel-enskildt rum 4: - kr. pr dag,

ortsbo. . 2) i half-enskilde rum 1: 75 kr. pr dag,
4:e klass 2:50 l half-enskildt rum för Stock- 3) i allmänt l> •.•••••. O: 75 » J) l>

holmsbo. Om den sjuke icke tillhör Stockholm:
5:e klass 1:50 i allmän sal för landsortsbo. 1) i hel-enskildt rum 6: - kr. pr dag,
6:e klass 75 öre i allmän sal för Stock- 2) i half-enskildt Jl •••••••• 3: 50 » J) l>

holms bo. 3) i allmänt l> •••••••• 1: 50 l> l> l>
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Sjukvårdsanstalter m. m.
Under ofvannämnda mottagningstid med- åkdonet, än den

delas äfven kostnadsfritt råd och behandling intagen.
åt medellösa sjuka, som ej behöfva intagas å Om alla platserna å sjukhuset äro upp-
sjukhnset. tagna, erhåller den hjelpsökande, som sådant

~. allmänt rum in~agne sjuka få mottaga önsk!1r, vid sj~kl1Uset .~kr~ftl~gt vitsord om
besök onsdagar och lördagar kl. 10-11 f. m. förhållandet, jemte hånvisning till annan

tjenlig sjukvårdsanstalt.
Afgiften för betalande sjuke är bestämd

till: föl' personer tillhörande Stockholm ; i hel-
enskildt rum 2: 50 kr. pr dag. i halfeu-
skildt rum 1: 50 kr. pr dag, i allmänt rum
O: 75 kr. pr dag; för pers':Jner som icke till-
höra Stockholm : i hel-enskildt rum 3: 50 kr.

C. pr dag, i half-enskildt rum 2: 50 kr. pr dag,
i allmänt rum 1: 50 kr. pr dag.

A allmänt rum intagna sjuke få mottaga
besök alla dagar kl. 1-3 e. m.

Utvärtes sjukdomar och yttre skador be-
handlas kostnadsfritt å Maria sjukhus månd.,
onsd. o. lörd. kl. 10-11 f. m.

Maria sjukhus.
(Wolinar-Yxkullsgutan 25.)

Mottag-ningstid: 9---11.
Styrelse:

Ordförande: Petersson, E. R.
Ledamöter: Winborg, Th.; Pettersson,
.. G.; Hreggström, Ivar; Rissler, J.
Ofverläkare: Rissler, J.
Underläkare: Ekelund, C. M.
Amanuens: Gahn, Henrik.
Kommissarie: Behrman, Gustaf.
Sekreterare: Bovallius, R.
Predikant: Hildebrand, A.

[1609J

[1608-1613J
sjuke blifvit å sjukhuset

Upplysningar rörande sjukas emottagande Ii [1611J ! .Katarina .sjukh~s.
Katarina och Maria sjukhus. (Nya Sandbergsgatan 1.)

För vinnande af inträde il ettdera af Mo~tagl:ingstid 9·-·1l1;varje söknedags f. m
dessa sjukhus bör hjelpsökande, sjelf eller ge- Besökstid: 1-3 e. m.
nom ombud, infinna sig i sjukhusets mot- Styrelse:
tagningssal på de af Styrelsen bestämda Ordför~.nde: Kock, E. ..
mottagningstimmar, eller å Katarina sjuk- Ledamoter:. Wernmark, Vict.: Funch, H.
hus mellan kl. 8 och 10 f. m. hvarje sök•.. Th.; ..Aulin, F. R.; Ostbe!g, J.
nedag och å Maria sjukhus mellan kl. 9 Ofver1a.~are: Wernmark, VIct;
och 11 f. m. samt då vara försedd med: Underlakare: Spangenberg, VIktor.

1:0. Läkarebetyg om sjukdomens be- KomJ.llissarie: !folmberg, Gust.
skafferihet och att den sjuke icke kan i hem- Pred ikantr Encso.n, Alfr ..
met erhålla lämplig vård; 1!pplyslllngar rora~de sjukas mottagande,

2:0. Så vidt möjligt är, prestbetyg el- afglfter m. m. se [lb09].
ler annan till upplysning om den sjukes . .'
rätta försörjningsort ledande handling eller [161~) EpidemisJukhuset...
styrkt afskrift deraf; . (Nara Roslagstull, uppfartsvag från

3:0. Antingen intyg om sin oförmåga Ingemarsgatan.) .
~tt betala sjukvårdskostnaden. utfärdadt af .... Styrelse:
Ofverståthållareembetet, prestorskapet el- Helso~ardsnamnden... ,
ler vederbörande roteman eller ock en må- Öfverlakare: Hellström, '] hure,
nads förskott å sjukvårdskostnaden samt Underläkare: ..Eke?erg, Wilh.
ansvarsförbindelse af vederhäftig person för Aman~ens:. Söderling, K. A. S.
nämnda kostnads godtgörande för den Yt- Kom:lI1ssane: A~llll, J. A.
terligare tid, som den sjuke kan komma att Predikant: Wa~en, H.
il sjukhuset vårdas. Husmoder: Kaijser, Vendela.

I afseende på rotemans intyg om me- Bes?kstid: 1-2 e. m; Kon~or~tid 9-1. ..
dellöshet bör noga iakttagas, att, om fri- .SJu~domar som vardas ~ sjukhuset .~ro:
plats sökes för någon, som är i tjenst lag- dif'teri, skal:lakansfeber, smittkoppor, flack-
ligen stadd, intyget bör vitsorda husbondens tyfus och rödsot,
medellöshet. emedan i annat fall den sjuke. O,·dningsregle,. för besökande:
lagstadde tjenaren endast kan såsom beta- 1) På det att smitta icke må. spridas i
lande mottagas å sjukhuset; och skall i så- staden genom dem, som besöka sjukhuset,
dan händelse sjukvårdskostnaden af hus- måste besök derstädes så mycket som möj-
bonden utkräfvas. ligt undvikas.

Sjuk, som måste i åkdon föras till sjuk- 2) I .~juksalarne får besök icke ske utan
huset, bör af vederbörande läkare, roteman tillstånd af sjukhusets läkare. Tillstånd
eller målsman åtvarnas att ej förr hemsända [lernnas endast, när särskilda omständighe-
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[1613-1619] Sjukvårdsanstalter m. ru.
ter dertill föranleda. Besökande är förbju- Till vård emottagas företrädesvis öbemed-
det att utan läkarens medgifvande medföra lade sjuka barn af minst 2 års ålder.
förtäring till patienterna. För vinnande af inträde fordras

3) För anhöriga finnes tillfälle att efter å friplats:
erhållet tillstånd i bes~ksrurnmen kl. 1-2 aj läkarebetyg,
e. m. under högst II. timme samtala med b) betyg om medellöshet
d~ patienter, hvilkas tillstånd det med- e) prostbetyg eller a!lna~ handling, som ..ut-
gifver. visar. hvar den sjuke eger hemortsrätt;

4) Besökande vare skyldig ställa sig till för betalande sjuke:
efterrättelse sjukhusets .ordnin.~sre,gler ~f- a) läkarebetyg,
v.en~om att o underkasta .slg d~ sarskI~da f?r- b) en sjukvårdsafgift af 50 öre pr dag, som
sl.gtlghetsmatt, s?m föreskrifvas !Ill tor- månadsvis erlägges i förskott; .
hindrande af smittas spridning fran sjuk- e) borgen af godkänd person för afgiftens
huset. Den, som häremot bryter, kan för- betalande under den tid, patienten kan
vägras vidare tillträde till sjukhuset. komma att qvarligga å barnsjukhuset.

5) Upplysningar om patienternas till-
stånd meddelas till anhöriga hvarje dag
kl. 1-1/22 af sjukhusets läkare å mottag- [1617] Diakoniss-sjukhuset.
ningssalen. (Erstaga tan 1.)
. 6) Otskrif~a pat~~nter ~öra afhemtas från Styrelse: Se Diakonissanstalten.

sjukhuset pa. bestämd tl~, kl. 19 ,r. m. Sjukhusläkare: Toll, R
Emedan hvarje patient fore utskrifningen Underläkare: Schoug, C.
badas oc.~ får sina kläder ..desinrekterade, .<\ detta sjukhus inta,gas å ~åväl friplats
~r angelaget, att den faststalda tiden noga som å betalande plats, I enskildt eller all-
Iakttages. . . mänt rum, patienter, som ej äro behäftade
.. 7) .Anhöriga o till sjuka:, som jetute dessa med obotlig sj~lkdom e~ler sådan sjukdom,
aro I!'tagna .pa d~. ~ns~Ilda rummen, .vare att fara föl' smittas spridande inom sjukhu-
skyldiga att I allt följa sjukhusets ordnings- set kan uppkomma genom de sjukes inta-
reg-Ier;. . o gande derstädes. Dessutom finnes tillfälle

PatIenter. intagas alla tider .. p~ dygnet. till sjukvårdsackord, hvarigenom husbönder,
o Endast lakarebetyg fordras for intagande genom att föl' kalenderår erlägga 6 kronor
a sJukhu~et, men skall sedermera sky~d- rör en tjenare, bereda denne rättighet att
s~mmast lllle~!las prestbety,g, borgensför- i händelse af sju~dom blifva å s.i~khuset
bindelse och forskottsbetalmng if ter samma intaeon och fritt vardad under 4 månader,
regler och pris, som. vid Sabbatsbergs sjuk- ~oUklinik (föl' fattiga' sjuka fritt):
hus. -: Se [1607].. .. Utvärtes sjuka: alla söknedagar kl. 10-

E[Jtde.nivagnen reqvireras genom nar- 11 f. m.
~aste polisvaktkontor med uppvisande af Olycksfall mottagas äfven.
lakarebetyg. . .... Priset å allmänt rum pr dag 75 öre

Telefopsv~I rorande patienterna lemnas » å enskildt rum » » 3 kronor.
endast a rikstelefon .\lch en~ast ..kl. 9-10 » å dublettrum » Il il-2: liD.
f. m. och 6-7 e. m. Afven tIlllakare, hus-
moder och sköterskorna finnes rikstelefon.

[1619J Stockholms sjukhem.
[16 15 J Barnsj ukhuset Samariten. (Kungsholmen, Drottningholmsvägen. )

(W olmar- Yxkullsgatan 30.) Bestämdt föl' vård af personer, lidande
Mottagningstid: kl. 10-11 f. m. af långvarig eller obotlig sjukdom, företrä-
Besökstid: alla dagar kl. 3-4 e. m. (utom desvis från hufvudstaden och, endast då ut-

onsdagar och lördagar). rymmet så medgifver, från andra orter.
Styrelse: Patienter intagas å såväl friplatser som

L b A mot betalning.inroth, K., ordförande; Wann erg, ., v. o

ordförande; v. Hofsten, S., öfverläkare; Arsafgiften är i gamla hemmet: 550 kr. föl'
Lindblad, A.; Ramstedt, V., kassaförval- allmänt rum och 650 kr. för enskildt
tal' e ; Jentzen, E., doktorinna, Netzel, L., rum; i nya hemmet:. 750 k~. för allmänt
professorska. rum och 1,000 kr, for enskildt rum.

Sekreterare: Tillberg, K., v. häradshöfding. Patienterna ega rätt att mottaga besök un-
Öfverläkare: v. Hofsten, S., med. d:r: docent. j del' tiden mellan kl. 10 !. I?' ~ch kl. 7
A-manuens: Engelbrecht, H., med. lic, e. m. med undantag af måltidstimmarue
Ofversköterska: MeJen, B., fröken. kl. 1-3.
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Sjukvårdsanstalter m. m. [1619-1635J
[1627J Allmänna barnbördshuset.

(Handtverkaregatan 19.)
Direktion:

Ordförande: Öfverståthållaren eller, i hans
frånvaro, Underståthållaren.

Öfrige Ledamöter: Hård af Segerstad, B.
A. D.; Althainz, F. G.; Settergren, E. M.
G.; Tamm, A. W.; Netzel, N. W.

Kamererare: Willners, John.
Direktor: Netzel, N. W .
Adjunkt: Salin, !VI. J.
Amanuens: Lönnberg. 1.
Pöreståndarinna: Koch, M.

Styrelse:
Ordförande: Carlson, K. G.
Vice- ordförande: Berg-man, Ev.
Kassadirektör. Carlson, K. G.
Verkställande direktör: Löthman, Axel.
Verkställande läkareIedamot: Wising, P. J.
Ledamöter: Asplund, H.; Kumlien, Axel;

Salin, M. J.; Samson, Otto; Sällström,
A. G.; Wallin, M. P.; Wawrinsky, R. A.;

.. Weinberg, C. A.
Ofverläkare: Kjerner, IL
Underläkare: Landergren. E. G.
Kamererare: Höjer, A.
Föreståndarinna: Guldbrand, Ida, fröken.

Träffas måndagar, onsdagar, lördagar kl.
9-11.

Kontor: Arsenalsgatan 4 A., nedre botten
till höger, öppet kl. 10-12.

Stockholms hospital för sinnessjuke.
[1621J (Konradsberg.)

Direktion:
Ordförande: Öfverståthållaren.
~ce ordförande: Linroth , Klas.
Ledamöter: Hård af Sogerstad, B. 4-. D.;

Riben, L. W.; Billmanson, A. L.; Ofver-
läkaren. "

Sekreterare: Ahrberg, C. Hj.
Öfverläkare: Hjertström, E. J. G., träffas i

tjensteärenden 1/21-1/22 e. m. Vid samma
tid må patienter efter öfverlukarens be-
pröfvande af anhöriga besökas, helst sönd.,
tisd. och fred.

Biträd. läkare: Fagergren, E. L.
Predikant: Sundberg, W.
Syssloman: Forsberg, J. A.
Sjukvårdsafgiften är i l:a klass 2: 25,

2:a kl. O: 85, i 3:dje O: 50.

[1629J Asylen för fattiga barnaföderskor
och deras barn.

(Hundtverkaregatun 19. Prestgårdsg. 17 A.)
Styrelse:

Samma som för Allm. barnbördshuset.

[16·31J Södra barnbördshuset.
(Wolmar-Yxkullsgatan 27.)

Styrelse:
Densamma som för Maria sjukhus.
Öfv er låkare: Sonden. C. Mårt.
Biträdande läkare: Alin , Edvard.
Ekonomien ombesörjes af: Behrman, Gust.

Stockholms stads fattigvårdsnämnds asyl
för fattiga barnaföderskor och deras

[1633J späda barn.
(Prestgårdsgatan 17 A.)

StY"else:
Ordförande: Hylin, P. J. A.
Ledamöter: Nerström, M.; Wennerström, G.
Redogörare o. kassåförvalt.: Behrman, Gust,

Asylets ändamål är att lemna erforderlig
fattigvård åt sådana behöfvande barnafö-
derskor, hvilka, tillhörande annan kommun än

Stockholms stads och läns kurhus. Stockholm, efter utskrifningen från barn börds-
[1623J (Handtverkaregatan 13.) huset äro ur stånd att då genast med arbete

Direktion: kunna försörja sig och sina barn.
Ordförande: Öfverståthållaren eller, i hans

frånvaro, Underståthållaren. [1635J Allmänna barnhusinrättningen.
Af ~.tockho!ms stadsfullmäktige valde leda- (Norrtullsgatan 14; exp.-tid 10-3.)

mo~er: Hard af Segerstad, B. A. p.; Ny- Direktion:
strom, C.; Tamm, A. W.; af Klintberg, I Ordförande: Öfverståthållaren eller, i hans
L. F. ..' .. ' frånvaro, Underståthållaren.

Af S~.ockhol~s lans l~nddmg valde ledamo- Öfrige ledamöter: Polismästaren; Hjortz-
t~r. Bostrom~. E. G.,.Odelberg, O. W. s.amt berg, F. W.; 'I'igerstcdt, R. A. A.; Dahl,
forst~ s.tad.~lakare~ ; Stockholm o?h f.orste P. G. A.; Setterwall. J. G.; StrandelI,

.. pro":.lllslallak.aren l Stockholrns distrikt, K. E. A.; Holmquist, P. A. F.
Ofverl~kar~: Lmdblad, A. Öfverläkare: Medin K. O.
Kommls.sal'le och sekreterare: Marcus, A. Intendent: de Berg; F. A.
Unde,rlakare: Jund~ll, I. Sekreterare och ombudsman: 'l'illbel'g, K.
Predlk~nt: Blomquist, O. R. _ H. R., tillf.
Vaktmastare: Andersson, O. W. Karnererare och kassör: Sundberg, E. A. F.
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[1635-1643]
Underläkare: Seharp, C. W.
Predikant: Dehlgren, A. Th.
Kontorsskrifvare: Marcus, J. A.;

J. A. F.
Inspektör öfver barnhusbarn i landsorten:

Arenander, J. A., tillf.
D:o öfver d:o i Stockholm: Lundbäck, C.

Hj., tillf.
Extra kontorsskrifvare: Jacobson, T. A.
Husmoder: Gefwert, H. J.
Amsals-förestånderska: Borgstedt, A. A.
Lärarinnor: Carleson. L.; Fliesberg, B.

Sjukvårdsanstalter m. m.
huset intagen. Förestånderskan tillhanda-
håller de barnaföderskor, som det önska,

Sjöberg, lämplig mat och dryck mof..billig, af Di-
rektionen fastståld afgift. Ofriga upplys-
ningar lemnas af Förestånderskan eller för
särskilda fall antingen af Ofverläkaren eller -
af hans ställföreträdare.

Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt
[1639} för sjuka barn.

(Handtverkaregatan 14 A.)
Kungl. Sällskapets Pro Patria barnbörds- Råd lernnas kostnadsfritt för utvärtes sjuka
[1637] och barn hus. barn månd., onsd. och fred. kl. 11-12.

(Stora Badstagutan 22.) Invärtes sjuka barn och barn, behäftade
Direktor och Öfverläkare: Häggström, C. med hudsjukdomar, behandlas kostnads-
B't 'd d läk N l F A G Ar E fritt måndagar, onsdagar och lördagar kl.l rå an e a are: etz er, . . .; m,.; 12-1 å Pilgatan 8, Kunzsholmen.Lindström, Gösta. ~
För estånderaka: Hansson, Hilda. Oirektiöil; Falkenberg, J.J., frih:a, f. Ekman
Upplysningar riirande de »ilkor, som erfordras ordf.; Akerhielm, Ebba, frih:a, f. Gyl:

för vinnande af inträde å barnbördshuset: denstolpe. Weber, M., f. Weylandt;
L För vinnande af inträde på friplats Höglund, S., f. Reuterskiöld; Loven. H.,

fordras: a) Prestbetyg eller utdrag af prest- f. Julin; Borgström. E., f. von Axelson;
boken. b) Intyg om medellöshet, utfärdadt Wallden, E., f. Langenberg; Posse, E..
af Ofverståthållareembetet, preaterskapet grefv:a, f. Arvedson; Sörensen, Lp f. 'af
eller vederbörande roteman. c) Af veder. Ugglas; Arnberg, A., f. Hoffstedt; Berg,
häftig person utfärdad förbindelse att i hän- M. L., .f. Santesson. Rossander, W., f.
delse af patientens oförmodade dödsfall be- Forssgren.
strida de deraf föranledda utgifter. Föredr.~gande för ekonomien: Westfelt, G.

II. För betalande sjuka: a) Ansvarssedel, Kassaforvaltare: Hindbeck, F. H. O.
innefattande borgen forifrågakommande ut- Ombudsman: Ramstedt, J. O.
gifter under vistelsen på barnbördshuset. Ofverläkare: WaJrn, Jonas (medio, afdeln.);
b) Prestbetyg, hvilket dock endastbehöfver Per~~n, E. S,. (~lrurg. afdel!!.).
aflemnas af gifta personer. Underlakare: Wirsåen, Josef (kir, afd.),

Ogifta betalande patienter, hvilka vid sitt Amanuens å medicinska afd.: Fiirstenberg,
inträde på barnbördshuset aflemnat veder- Arthur.
häftig borgen för ifrågakommande utgifter Föreståndarinna: Brodin, Maria Helena.
under vistelsen derstädes, behöfva ej upp- Afgift för betalande barn 50 öre pr dygn.
gifva sina namn. Skulle svårighet möta För vinnande af inträde å friplats fordras:
för betalande patient att anskaffa sådan läkarebetyg, rotemans intyg om medellöshet
borgen, kan samma förmån vinnas mot af- och pre st betyg.
lemnande till Ofverläkaren på en gång vid
inträdet af Femhundra (500) kronor, hvaraf Direktionen öfver Sabbatsbergs brunns-
återstoden, sedan belöpande utgifter blifvit [1641J lasarett.
be.stridda, återlenmas till patienten efter un. Ordförande: Smerling, C. F.
fnsknandet. Kassaförvaltare: Carlson, Georg.

Afgiften per dygn for betalande sjuka är: Brunnsintendent: Cassen, A. W.
i helt enskildt rum kr. 1: 50; 2) i en. ~ys.sloman: ~?senström, ~. M. .

skildt rum af dublett kr. 1: 25; 3) i all. Ofrige ledamöter: Almstrom, R.: Askergren,
mänt rum 75 öre H. E.; Lagergren, J. E.; Ritter, E. W.

All läkarevård' och uppassning lernnas Wachtmeister, H., grefve.
kostnadsfritt. Medikamenter skola beta- [1643Jl d . b .. Sophia-hemmet.an e patienter ekosta sig sjelfva, hvar- (Valhallavägen.)
emot utgifterna for medikamenter åt de å
friplats intagna bekostas af barn bördshuset. Styrelse:
Drickspenningar eller annan vedergällning Ordförande: H. M. Drottningen.
för lemnad vård vid förlossning få ej af Hedersledamot; H. K. H. Kronprinsessan.
sköterskorna affordras någon på barnbörds- v. Ordförande; Hammarskjöld, C. G.
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Sjukvårdsanstalter m. IIi. [1643)
. Ledamöter: af Segerström, M. L., fröken; förbandsartiklar mån af förbrukning.

G~lljam, H., f: Forssberg, fru; Virgin, K, Underläkaren är skyldig att i sjukvården
froken; Warfvmge, F. W.; Berg, J.: Be- inom Hemmet tillhandagå och assistera der
skow, G. E.; Claöson, N.; Cronstedt, Otto, praktiserande läkare. För transporten till
grefve, och från sjukhuset har den sjuke sjelf att

Själasörjare: Lindhagen. T. sörja. Tillfällig patient som ankommer
Kassaförvaltare: Cronstedt, Otto, Grefve, till Sophiahemmet för undergående af opera-
Sekreterare : Leyonmarck, C. E. tion, erlägger för densamma 3 kronor och
Föreståndarinna: Virgin, E., fröken. ersätte förbandskostnaderna enligt räkning ..
Husläkare: Lidin, E. O., med. dokt. Från Sophiahemmet utskrifven patient, som
Kamererare: Aman, A., fröken. efteråt fordrar förbindning å hemmet, er-

lägger en krona för hvarje hesök.
Upplysningar Såvidt utrymme och omständigheter i

om 'sjukhemmet och om sjukes intagning öfrigt sådant medgifva, må i l:a afdel-
och vård derstädes. ningen A intagen patient tillåtas i sitt rum

Föreståndarinnans mottagn.-tid kl. 1-2. medtaga en anförvandt eller tjenare och
Kamererarens expeditionstid kl. 1l0-J,12 utgår i sådant .. fall härför en afgift af g

f. m. och ~3-.\4 e. m. kr. pr d~g. Afven kan anförvandt eller
Sjukhemmet -erbjuder åt sjuka ur skilda vbändtilltooadHemdmetf}n~atgegnsJsul·nk,umta!11ntl'datetr

häll kl . tt ft tid fordri o ers a es, er a In a a asam a s asser e e. er nu l e~.s 01 .nn- (hvarvid erlägges kr. 2: 50 för hela dagen
gal' ordn~dt ~em, der m- o~h utvärtes s~uka och kr. 1: 50 för middag samt 50 öre för
k~mna bl~fva intagria och vårdade. ~e sjuka aftonmåltid).
v~rdas p~ .egen bekostnad af den lakare de I Afdeln:s patienter uti enskildt .~jukrum
sjelfva välja. .. få emottaga besök mellan kl.

I sjukhemmet emottagas till behandling, 10 f m -7 e m
så långt, utrymmet medgifver, sjuka af alla l' t"'" J" 'fte'e patienter
l d d t f d k" 1/. ~ '~Jlt1,rUm or ur " ".s ag, me un an ag a em, som unna 1-3 och J-~'-:J·7 e m

vara störande för öfriga inom Hemmet be- h '~"k'" kl 9 f
fintliga J;latienter eller so~ lida. af så b~- oc m.~~17 2~1l~'ltmmet • .
shffad. sjukdom, att fara for s~l1ttas spn- Il Afdeln:s patienter få emottaga besök
dan~e ~no~ Hem~et kan up.psta. . o i sjukrum för flera patienter

VId m~r~~e erlag('ier d~n sjuke sjukvårds- mellan kl. 2-4 e. m. samt i
~.ostnad l Jorskott .for tv~ veckor,. och dett~ enskildt rum kl. 10 f. m.-
forskott fornyas VId hvarje ny period af tya '/27 e. m.
veckor. . .. oo . De å sjukhemmet intagna sjuka ha i

Den sJu~~ ~kall afven aflemna förbindelse öfrigt att ställa sig till efterrättelse de för
af vederhäftig person oellero en kontant ordninzen derinom faststäida ordningsregler,
summa, motsvarande tya manaders sjuk- ,., B O . t . k o de' ,.,

o d f ift B t l . t o f o h d . m prwa a SJU vU!' n.var sa gm, e a .n.mgen u !l'ar ran oc me Sjuksköterskor för vård af sjuka i pri-
den dag plats bevllJat~ o?h till dess ~e.~met vata hem såväl i Stockholm som landsorten
l~~nas, ~ock att. utsknfmngsdageno ej raknas, erhållas efter anmälan hos föreståndarinnan:
såvida ej den sjuke stannar qvar a Hemmet B t I' v ilkoren :'1'0' -,

efte.~ kl. 12 middagen, då äfven denna dag a) :B~ö~~~ns1söt~rskastJ'~nstgöring
beräknas '

. B t l' 'lk oo helt dygn kr. 2: 50.
e a. mngsv~ oren aro: b) För nattjenstgöring (beräknad

I Afdeln.: A .1 enskildt .rum 7 kr. pr dag. till omkring tolf timmar), då
» B l half-enskildt rum 5 kr. pr sköterskan tillbringar dagen i

.dag·oo oo . Hemmet, pr natt » 2: 50.
» C l rum for mera an 2 patien- c) För dag-tjenstgöring (beräk-

. .ter4.kr. pr dag. nad till omkring tolf timmar),
II Åfdeln.: A ~ enskildt ~um 4 kr. pr dag. då sköterskan tillbringar nat-

l half-enskildt rum 3 kr. pr ten i Hemmet, pr dag » 1: 50.
.dag·oo . d) För biträde vid operation...... » 3:-.

» B l rum for 3-8 patienter 1: 50 e) För besök, högst två timmar » 1:-.
pr dag. Sköterskan erhåller derjemte fri kost.

För dennaafgift erhålla de sjuka: Sköterskor, tjenstgörande i landsorten,
rum, kost och sjukvård. Vin hafva erhålla dessutom fri tvätt.

patienterna att i regeln betala särskildt. Kostnaden för sköterskans resa fram och
Patienterna debiteras för medi kaments- och åter erlägges till sköterskan sjelf.

Br~nd-och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



(1643-1646J -~jukvårdsanstaltel' m. m.
Anlitas sköterska för kortare tid än två 4) Prof-elev erlägger en afgift beräknad

veckor, insändes till Sophiahemmet, då efter 50 kronor per månad. Vid inträdet'
sköterskan lemnar sin plats, liqvid, hvar- som elev erlägges en afgift af 100 kronor.
efter qvitto öfversändes. Elev skall vid inträdet äfven afgifva skrift-

Behålles sköterska under längre tid än lig förbindelse, enligt faststäldt formulär,
två veckor, bör i Stockholm liqvid insändas att tre år stanna i Hemmets tjenst samt
till Sophiahemmet hvar fjortonde dag. att, om hon bryter denna sin förbindelse,

För i landsorten anstäld sköterska er· för den tid hon tillhört Hemmet erlägga
lägges liqvid den första i hvarje månad. afgift lika med extra elev, dock ej öfver

Lasarett kunna från Sophiahemmet er- 600 kr., egande hon dervid tillgodoräkna
hålla öfversköterskor och utgör i så fall af- sig de 100 kr., som hon vid elevtjenst-
giften till Hemmet 500 kr. för år, fri resa göringens början erlagt. Bland de sk ö-
och fritt underhåll för sköterskan. terskor, som fullgjort ofvanskrifne tre

Angående Elevers antagande samt sjuk- års tjenstetid, utser Förvaltningsutskottet
sköterskors utbildning och ställning gälla dem, som äro villigaoch lämpliga, att med
för närvarande följande hufvuksakliga Hemmet införlifvas.

5) Elev, som under utbildningstiden visar
R eg l e r: sig sakna nödiga förutsättningar för att

1) För att kunna blifva elev vid Sophia- utbildas till sköterska, må ock af Förvalt-
hemmet erfordras: ningsutskottet kunna från Hemmet skiljas

a) att för sjuksköterskekallet ega en all- närhelst så pröfvas lämpligt.
varlig håg, byggd på sann gudsfruktan;

b) att tillhöra protestantisk trosbekännelse; (1644J Hem för ögonsjuke.
c) att hafva god helsa och nöjaktiga kropps- (Klara Vestra Kyrkogata 12;' a. t. 7994.)

krafter; Föreståndare: Doktor Erik Nordenson.
d) att vara ogift eller barnlös enka; Hemmet har plats för 30 patienter.
e) att hafva åtnjutit nöjaktig skolunder- Betalningsvilkor: i enskildt rum 4 kr.;

visning; i halfenskildt rum 2 kr. 75 öre; i rum för
f) att hafva fyllt 21 år, men icke vara öfver 5-6 patienter 75 öre, allt pr dag.

35 år vid inträdet som elev. Vid inträde erlägger den sjuke betalning
2) För att blifva till SjUllskötC1'slla vid i förskott för två veckor och detta förskott

Sophiahemmet antagen fordras: förnyas vid hvarje ny period af två veckor.
a) att hafva såsom prof-eter å Hemmet ge- ---

noomgå~t en prö~votid af. minst en högst (1645J Solna Sjukhem.
tva manaderi VId proftidens slut eger (Första klass vårdanstalt för sinnessjuka.)
prof-elev arga om ho~ sJel~ ons~ar. . Akt.-bol. Solna sjukhems styrelse: Medin,

b) att hafva sasom elev tjenstgjort pli.Sophia- O· Lindström G' Buhre B
hemmet och andr.a sjukvårdsinrättningar Suppleanter: Ndrd~~son, E.; Öhrvall, E.
ett och ett halft ar; '.. - ..-- .. u

Vid elevtidens slut granskas elevens ådaga- Sjukhetnmets ofverlakare och forestandare :
lagda lämplighet, hvarvid hon antingen god. Marc~s, Henry, med. dok~or.
kännes och till profsköterska antages eller Underlaka;re: ~ohan~on, Alfred, med. kand.
underkännes som olämplig till sjukvårds- Ko~.sult.atlOn~tld: ma~d. och torsd. 12-1.
tjenst vid Sophiahemmet. Besokstl~: mand. och torsd. 12-2.
c) att hafva som profsköterska under ett Telefontid: dagl. 11-12 (allm. tel. Sundby-

halft år fullbordat sin fackmessiga utbild- berg 9). d' ' .
ning. Post- och tel-a ress: Solna sjukhem, Sund-
Vid profskötersketidens slut förnyas ofvan- byberg.

nämnde granskning och godkänd profsköter- ..' ---o ..
ska antages till sköterska. (164~J Roda korsets sjuksköterskehem,
3) Den som önskar vinna inträde som prof- (Mäster-Samuelsgatan 60; a. t. 81 86.)

elev vid Sophiahemmet skall till före- 8tyrelse:
ståndarinnan ingifva: Ordförande: Björnstjerna, R. M. E. C.

a) egenhändig skriftlig inträdesansökan ; v. Ordf.: Edholm, L., f. von Heijne.
b) prestbetyg; Ledamöter: von Heijne, f. Gahn; Odelberg,
c) läkarebetyg, enligt formulär; f. Åkerman; von Reijne, A. G.; Werner, A.
d) redogörelse för sitt framfarna lif etc. en- Hemmets läkare: Werner, A.

ligt formulär. Förestånd:a: v. Otter, F., fröken (kl.. 1-3).
Dessa båda formulär tillhandahållas ge· Upplysningar rörande såväl erhållande af

nom föreståndarinnan. sköterskor för vård af sjuka i Stockholm
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Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar, Banker. [1646-1651]
eller landsorten som äfven antagande till [1649] Konvalescenthemmet.
sköterskeelev hos Röda korset erhållas (Malmskilnadsgatan 41.)
efter anmälan hosför~.ståndarinnan) Mäster- Styrelse:
Samuelsg. 60, 2 tro o. g. Ordförande: Wadström, B., komminister.

[1647J S:t Elisab'ets sjukvårdssystrar. Ledam!iter: Moll, V. O., v. häradshöfding.
(Norra Smedjegatan 21, 2 tr.) ModIgh, .r. Brunerona. M. Ch., enkefru:

Föreståndarinna: Fii11egrabe, Angelica. Wetterstrand, O. G., med. doktor, War-
Mottaga sjukbud alla tider på dygnet. berg, f. Lagercrantz, So.tie, generalska.

Husmoder: Ohman, N., fröken.

Pen ni ng i nrättni ng3 r.
l. Bankinrättningar m. m.

A. Banker. c
o
' F. L.; .Lindbl?m, A. F. G., tjenstgör

[1651J Sveriges riksbank sasorn revisor : tjenstf.: .Humble, K. A.;
. . Ohlsson) B. N.; Wadstein, C. N. Th.;

Hufvudkontor: Jerntorget 55, ~ tro Fogelströrn, K. J.; Carlsson, J. G.; Tu-
Afdelningskontor: Brunkebergstorg 15, 1 tro nell, K. A.

(Expeditionstid 10-3.) Registrator: Thoren, j., tjcnstgör såsom kor-
Fullmäktige: r:sponder:t i Riksbankens kontor för ut-

Af Kong!. Maj:t förordnad fullmäktig: v. rikes affärer: tJenstf.:. Ulfsberg, J. G. A.
Ehrenheim, P. J .• förordnad för 3 år Kontors- eller kassasknfvare: Ulfsberg, J.
från den 14 maj 1897, ordförande. 8:. A., t. f. registrator; tjenstf.: Cado-

Af Riksdagen valde fullmäktige: Törne- VlUS, J. A. lVI; Humble, K. A., t .. f.
bladh, H. R.) (afgående 1898) V. ordf. o. bokh.; tjenstf.: Carlsson, C. E.; Nylin, E.
deputerad; Amberg.d.W.: (afg.1898), vexel- V. R.) t. f. kassör; tjenstf.: Holmberg,
deputerad; Liljewalch, T., (afg. 1900), vik. q. O.; .Ek~tröm, U. J. F.; Coyet, F. A.,
deputerad; von Friesen, S. G., (afg. 1899), tjenstfri ; tjenstf', Ekelund, J. B. V.; Påhl-
inspekt. fullmäkt. för Tumba bruk; Jons- man, C. F. L.; (förest. för bronsmynt-
son, Olof, i Hof, (afg. 1899); Almström, R., kassan; t. f. bokh., tjenstf.: Bagge, E.;
(afg. 1900). .Hjelm, J. G. F., tjenstfri; tjenstf.: Hus-

Suppleanter: berg, K. A.; Petterson. E. J. j Hellsten,
Af Kongl. Maj:t förordnad suppleant: Chri- O. F.; Nyberg, F. W. W.; Oldenburg, W.

sterson, T. O. A., förordnad för 3 år från Sedelkontoret,
d~n 14 maj 1897. .. Kamererare: Frykrnan, G. K.

Af RIksdagen valde suppleanter ((mtIlI valet Bokhållare: Björkmanson,A.R; Afzelius, A.O.
1898): Uggla, A. A.; Horngren, Hj.; Kontorsskrifvare: Melen, G. B.; Hallberg,
Lund, F. M. A. A.

Fullmäktiges expedition.
Bankosekreterare: Kolmodin, C. F.
Notarie: Troilius, C. R W.
Kanslist : Olauson, K. A., tjenstfri.

tjenstf.: Marin, K. H. E.
Ombudsmansexpeditionen .

Ombudsman: Montelius, C. W. H.
Kanslister: Rosengren, B. V. C.; en vakant,

tjenstf.: Langborg. E. G. Kommissionsanstalten.
BankkontorfJt. Karnererare och kassör: Holm, A. A.

Bokhållare: 'I'urdin, J. E.Kommissarier: Janson, G. V.; Hanson, H.
A.; Calander, G. A.j TilIberg, C. S. Riksbankens kontor å Norrmalm.

Kamererare: Törnblom, A. F.j Johanson, (Brunkebergstorg 15.)
J. A.; Lindquist, S. E.; Söderberg, K. A. Kamererare: Cronstrand, A. G.

Kassörer: Sjögren, J. A. A.j Sterner, E. Kassörer: Wachtmeister, C. H.; Larson, J. P.
H. A., tjenstfri; tjenstf.: Nylin, E. V. R; Bokhållare: Engström, P. A.
Warberg, O. E.; Wassberg, J. H. Kontorsskrifvare: Lundmark, E. J.

Bokhållare: Bagge, E.,.tjenstgör såsom förest. Kassaskrifvare: Norell, G. W .;Hemning, G. L.
för bronsmyntkassan. tjenstf.: Påhlman,

Revisionen.
Förste Revisor: Ferlin, R W.
Revisorer: Ljungberg, E. E. A.; en vakant:

tjenstf. Lindblom, A. F. G.
Kontoret för .utrikes affä,·e,·ntJ.

Karnererare och kassör: Arnark , W. T.
Bokhållare: Nyberg, C. A.
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