t

sämrar
en
boken

[3280-3306]

, C. Öfriga' allmanna inrättningar.

Signe L.; Lager, Edith, f. Häckner; Törnblom,
Filialstatillnen
i Nybrogatan 6.
Iris M.; Spira, Astrid M.; Enander, Nanna W.; Telegrafist:
Sandin, Elisabeth K.
Anjon, Alina E.; Nykvist, Eva B. M.; Eriksson,
Karin J,; Blomqvist, Judit R.; Pettersson, Siri;
Fitialstati(lnen
i Södermalmstorg
26.
Eckstein, Ingrid M.; Rinman, Signe C.; Tidstrand, Telegrafist:
Montelius, Esther M.
Elin; Söderquist, Ebba L,; Winblad, Brita w.;
Svenson, Ingeborg' M.; Heidenblad, Olga E., .
l;'ilialstationen
i Riksdagshuset.
född Bäckvall; Cassel, Anna W.; Westman, Anna Öppen endast under riksdagen.
F. M.; Borin, Isa M.; woseman, Gunhild S.;
Sohlberg, Gertrnd A. I.; Sahlberg, Arna; Lars- Filialstationen
å Kungsholmen, Nya Rådhuset
SOD, Tbyra A. A.; Lagergrehn,
J. Margareta;
Sh l
Sandergård. Margareta A.; Gustafsson, Susanna
C cc egatan.
W.; Ölund, Sigrid; Montell, Gerda A. M.; Lund- Telegrafist: Rumstedt, Gabriella H. M.
borg, Gunhild l. il'['.; Nordvlk, Gertrud E.; LindFilialstationen
.i JakobsbergBgatan 24.
gren, Karin M. S.; Nordström, CaU" O. M.;
J C
Lindberg, Anna M. B,; Arenauder, Helena; Thi- Teleg-rafist: Borg, EHn
. .
del l, Tora E. l.; Wiklund, Norna H. E.; Wessl
"A
l S·"
Bl
man Signe K.; Björkström, Ingrid C.; Sunden, Filia stationen i urand Hote,
bara
asieHildur M. A.; Hemming. Inger A.; Falk, Ingrid,
ltolmsltam~ften 6 &: 8.
K.; Lind, EUen; Bergstrand. Annie E.; Johanson, Telegrafist:
Loden, Ester J. A.
Wiwi O. E.; von Sydow, 1\1ärta J.; NordqvtstAjgeldinger, Blenda A. U.; Abl, Ruth S.; NyFilialstationen
i Vasagatan 10.
ström, G. S., fMd Sjöqvist; Andersson, E. K. Telegrafist:
Odhner, Maria C.
M. E.; Lundvall, Minna M" född von Hedenberg;
,
Liljenström,
Signe S.; Hilgerdt, Gunhild; JanFUialstationen
i Norrtullsgatan
10.
son, Helen E. E.; Hemming, Margit E.; Karls- Telegrafist:
Malmberg, EllenF.
SOD, Berta;
Bergström, Viola K. M.; Carlström.
R. Hildur A'.;Lindmark, Kerstin; Malmros, Ernmy
Filialstationen
i Statens Järnvägars
H.; Hennicbs, Rut; Almqvist, A. Edit C.; LundOejitralstation.
gren, Greta E.; Mörk, G.• \1.; Eriksson, Signe K. Telegrafist:
WikTander, Beda K.
L.; Johnsson, Edla .L; Sundquist, A. Gr-eta;
Odenrick, Karin A.; Schnittger, Rigmor; Fresk, Telefonunderrättelser,
om Rik,stele'onen, se
Anna E.; Ström, .Dagmar E.; Dahlberg, Britta;
'J'
Borgström, Ol!(a A." f. Forsselius; Backlund. M.
[4991], om Stock!wlms All1nänna telefon
J. Greta; Björkman, Britta, f. Burman; Pramoch Hell-telefon;
se [4995]. om Bihsteleberg, Frida E.; Marin, Toini l. H ; Psilander,
tonen» styreise, se 1543: Byrån för teleKarin C. A.; Melander, L. Greta; Sehalin, Siri;
J
Blombergsson, Olga, f. Bergström; Nordvik, G.
fontrafiken].
Barbro H; Andersson, Blanche H.; Lutjohann,
Martha; Svanberg, ~stl'id s.: Sundberg, A.:IDRE.;
Grunstedt, A. S. LIS&; Norman, H. Maret L;
[3286] Aktiebolaget StockholmstelefoneRulle, Signe M.; Kjellin, Ingrid K; Killberg, styrelse.
Pegel""" F. W. H., ordf.; KlemElsa 1\.1.;Tiren, T. Callse; Bergström, OIga V.
.
V H
lb
B W'
t K F
K.; Ljungberg, Annie M.; Lindqvist, A. Greta; mmg,
.; asse erg, .; moran Z, • r.;
Nordberg, Anna; Jansson, Klin J.; Hasselberg, verkst. direktör.
Ingrid L; Lundborg, Siri C. W.; Gillherg, Elsa'
M.; Planiua, Signe H. A.
[3287] Stockholms
Bell-telefon-aktieI

bolags styrelse. Pege low, F. W. H.; Pilts,
G., Hallen, Carl, verkst. direktör.

Filialstationen i Karlavägen 63.

Telegrafist:

Stenberij, H. Anna M.

7. Sjuk- och hälsovården,
F arnsjukdornar:'

Läkare, polikliniker och enskild
sjukvård.
K. Medicinalstyrelsen,

alla

se [1549].

hvardagar kl. 9-10,30. Polikliniken.
ledes af professor l. J undelI och doktorerna H. Ernberg ochG. Grund.

Stads- och distriktsläkare
samt läkare åt Serafimerlasarettets
obemedlade barnaföderskor,
se [1753].
Praktiserande

läkare,

polikliniker,

se [3332].

AlIlJlänna polikliniken.
(Riddareg, 3.)
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård
för:

[3306]

se Yrkesregistret.

[3304]

Karolinska in~titutets poliklinik.
(Kungsg. 70.)
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård
för

Barnsjukdomor:

måndagar och torsdagar
Dr Karl Lnnllhprg.
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kl. 12-1/21 e. m.

A.-B.j ti

r.
,

.

7. Sjuk- och hälsovf.uiden.
Hud~iukdo"u,,1: och syfilis:

.

tisdagar och lördagar
. Dr .J~~chaumann.,
•

I

kl.

U-V!

Hu~jukdo1nar:

'Mag- och tarmsj1.kdornar:

mandaga:r, fredagar,
Rosengren, _

.~

12 f. m. tisdagar och. lördagar kl. 9-'-10 f,
\ L. Moberg.
\
l'andsjukd01har:

e..m. Dr John måndagar, onsdagar obh fredagar. kl.
tiO f. m. Tandläkare J. Wessler.
KtJinno.<jukdom.It,· (äfven veneriska sjuk.
X"
. kd
~"
..,
domar hos kvinnor):
,
'.
onssJu
ornar,Jor }nan:
månd~gar, onsdagar och fredagar kl. 1/~'J'-:" måndagar, onsdaga~. och fredagar
1/28 e, m.; tisdag. torsdag och lördag' kl.
8 e. m. Dr G. Liljenroth.
'
1/2~0_lMl.
Dr-Lilly Paykull.
Lungsjultdom.an:.
,
,
·Lu'n.qsjukdomar:
måndagar och torsdagar kl.' 2-'/~3
tisdagar 'och fredagar kl. 1-'12 2 e. m. Dr
Dr A. Widstrand.
l
'/
K: A~ Odqvist. /
"
,

kl. 5-6

'I

R81.m.ati.ka

och !{iktsj1tkdomar:

behandlas enligt Tallermans meto~ dagli~en [3310]
Norra Pnlikllniken,
,
/,'~ella~ '-l. 10-4.e. m. Mottagmng: man- Sveavägen 981 (f. d. Stora Badstngatan 78j.
1
'd8%ar oclr~orsdagar kl. 12- /21 e. m. Dr
'A. t. 33034. Kostnadsfri vård för: ~
'Karl Lundberg.
.'
I"
'
'"
.
, Kons8,JukdMnar

..

Köns'jukdomar

för

män,

\.

•..

(hos man):
månd., onsd. o. fred. 1/27-7;i tisd., torsd. o.
tisdagar, torsdag-ar ocr lördagar kl. 1107_
lörd. 11-1/212.
)
",
1/28 e. m., måndag. onsdag, och tisdag
KÖn8sjukdoma>' för kvinnor: , c;
~/2,12:"'-U. Dr B. H. Santesson.
\' .
månd., ousd. o. fred. 1/210--'10; tisd:,' torsd.
ÖgonsjukdMnar:
o. lörd. 1/27-7.
J
tisdagar" '~o~sdagar och lördagar kl.\ 4-5
e.. m.; mandagar 1-1,45 o. onsdagar 1
[3312J Polikliniken ·vid Kronprinse~san
, -1145 e. m, Dr- Gerda Uddgren.
Lovisas vård8rnstalt för sjuka barn.
Öron-, nä.~- och halsejukdomar :
'(Polhemsg, 30.)
, mindagar, onsdagar o. fredagar kl. 9-10 Medellösa sjuka barn: erhålla kostnadsfri
f. m. Dr S~ Klingspor.
läkare vård för:
I
Inciirtes

[3308J P_oliklin'iken Ii Södermalm.
(Folkungag. 69. Tel.. Söder 10,23.)
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevärd
för:
'
itvin~o.<jukd;1Iiar .-

(Ich Iuuisiulaiomar

:

måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12~t
e. m. Dr O. Billqvist.
; ,
.

Kirurgiska

åhonimor :

\

tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 10-11'
f. m. Dr B. Eloderus,
:'

måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9--L
Polikliniken för vanföra, se [3354J.
ll~ 10
m. Dr Ada Nilsson.
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 6-'/28 r3314J \Poliklinikerl för ÖgC;lDsjukdo·mar.
e. m. (äfven könssjukdomar' hos Kvinnor). (Klara Västra Kyrkogata 1:J..A. 't. 7995.)
Dr ~Lilly Paykull o.' dr Gunhild Ross- , Hvardagar 10-11 f. m. Läkare dr Erfk Norden:
ander.
. ,
SOD, dr A. Linne och ?r V. Nordenson.

t

Ögon~jukdo1nar :

[3316] Allmänna elektricitehinrättningen.
.fredagar 5-6 e. 'm.,
Seraflrnerlaaarettet,
,
!
t m. ~~ F. Lönborg. Se Serafimerlasarettets poliklinik för nerv. sjukdomar [3332J.
B'!{n!jukdomal'
:
[3318]
--I
,
'tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 12-1
Diakonissanstaltens
sjukhus poliklinik.
e. m. Dr D. Hägg o. dr G. Nordenson.
(Erstag. 2. - Se/äfven [;}341].)
måndagar, onsdagar,
torsdagar kl.t'/~9-9

H~ls-, näs- och öronsjukdomar:

Kirurgiska

.tiad. o. (ted, kl. 11-11212 f. m. Dr A. Hsegg- tisdagar, torsdagar
. ström ~r
L. Flodqvist.

MY/\)
.

sjukdomar:

1:,R Ä K N A R'E NI "M I LLIA
Se annons

sid. 77.

I

och lördagar 10-11 f. m.
'

-----'----------

RD'!

I

[3320-3330]
C. Öfriga allmänna inrättningar.
[3320] . Tandläkareinstitutets
poliklinik
vårdsinrättningar ,såväl i Stockholm som
för tandsjukdomar,
landsorten.
(Malmskillnadsg. 46, 2 tr.)
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkare- [3325] S:t El1sabets sjukvårdssystrar.
(Norra Smcdjeg. 21, 2 tr.)
Tård för
Föreståndarinna:
Fullegrabe, Angelica.
'. Ntmnens
och tiinderna» sjukdomar:
Mottaga sjukbud alla tider på dygnet.
hvardagar kl. 8,45-9,45 f. m .
. Föreståndare: Med. lic. U. Hylin.
Sjukhus.
Åssist •..rande: Tandläkare H. Nilert Tand[3330] Serafimerlasarettet
i Stockholm.
läkare Ernst Joh.msson.
'
(Handtverkareg,
2 A.)
[3322J

Sjuksköterakor,'

Adresser 1\ sjuksköterskor och ä de institutioner
80m anskaffa dem, se rrkf"STf'gistrp.l, Sjuksköterskor'
. Adresser ä sjuksköterskor för värdande af fattiga
1 deras
egna hem, se A"am1/registret, Sjukvård sföreningar.
\

Direktion:

Ordförande: Rallistedt J. O.
v. Ordförande: Lillroth, K. M.
Ledamöter: Sundberg, G. E.; Fant, F.; Åkerman, J. H.; Holmgren, L F:son, lasarettets
direktör.

ljänstemän:
[3323] Röda korsets sjuksköterskehem.
Kamrerare: Wessman. K. A.
(Kammakaregatan
66; r. t. 192 och 16205 Sekreterare,
ombudsman och protokollsfö(Kassak..ntoret) ; a. t. 81 R6. (Allm. Tel.
rare: vakant.
hela dygnet.)
Syssloman: Bergman, P. O. J. N.
Dirt~ fon:
Lasarettspredikantr
Lindberg, J.
Ordförande: Westring. Hj. G., president.
Husmoder: Pihl,' Angu.ta.
v. Ordf.: Åkerman, J., professor.
Liikarr :
Ledamöter: von lIeijne, Miirta, fru; Rossander, Wen.lel r, professorska: Geij-r, Ketty, Öfverkirurg : Åkerman, i H., prof.
g'.-n,·rabka; Fri',!b-h, K, generalska. e.-der· 'lrverläkare: Holmgre ••, 1. Fison,' prof.
lund, Els,a, fru; Sjöqvis t, J. A., professor; Andre öfverkirurg: Ekehorn, J. G.• prof.
~ ud re Mverläkare: J aeobreus, H. C., prof.
Thorssel1, A. F., öfverste.
Öfverläkare å gynekol. afd.: Forssner, Hj.,
SUl'ple"nter:
Bergeuhotz.
A. H. M., fru;
prof.
.
Ccderström, C., hofu.arskalk, friherre; LindD:o å oftalmologiska afd.: Dalen, Albin J.,
berg, H. F., marinörverintendeut.
prof.
FÖl'e,tålldarinna:
Brunskog. Alma, fröken.
D.o å nervafd.: Lennmalm, K. G. Frithiof,
Hemmets läkare: Hwuss, 'rh.
•
Sekreterare och kassaförvaltare:
Ekman, A., D.oprof.
å polikliniken för öron-, näs- och halskrigsråd.
sjnkdornar ; Holmeren. u. Frson, prof.
A. Om, p1'i1'at «jukrård.
för Röutgeniustituret:
ForsSjuksköterskor för vård af •.juka i priTata heno Föreståndare
'Såväl i Stockholm som landsorten erhållas efter ansell, G.• prof.
I
mälan hos förestånda.rinnan, Kammakareg. 66, ;, tro Klinisk laborator: Tillgren, J., doc.
antingen pr telefon {r. t. 192, a. t. 8186) eller under
Underkirurg: Neander, Adil.
mottagningstiden kL 1-3 e. m.
Sköterska kan äfven erhällas för kortare b.sök Underläkare:
Lyttken" H.
enligt taxa.
Föreståndare: fM kil'. pol. Troell, Abraham,
B. Sjuksli.öt~f.kPel~vers
asitaaarui«.
doc.; för med. pol. Lundberg, Matha; för
Angående elevers antagande och deras utbilnervpL
Söderlund, C. V.; för ögonpol.
dande till sjuksköterskor
kunna upplysningar erhålPloruan, K. G., doc.: för gynekol. pol.
las pr post eller vid personlig rörtrågan hvardagar
Paykull, Lilly; för öron-, näs- och balspol.
emio»t mellan 1-3 hos föreståndarinnan vid H,öda
korsets sjuksköterskehem, Kammakareg. 6i, S tro
Stangenuerg, K, doc.
l
Slrafimerlasarettet
mottagas tiil sjuk17ård, med
f3324]
Betaniastiftelsen.
l!'urellillg för sjukvård, Birgerjarlsg, 112Iv; de unaantag och på de villkor nedanstående allmänna regler bestdnuna t
a. t. 2~503, r. t. Vasa 777.
Styrei.,e:

Di~p. Kihlstrand, L.; W ul<Y,G., telegrafkontrollör: Hurtig, John, pastor ; Wenngren,
H., köpman; Kihlstralid. Ida, fru.
Förtl,tåndarinna'
Eri kson, Louise,
För"lIiligen tillhandahåller
sjuksköterskor
för vård af sjuka i privata h-m och sjuk,

1:0. Fattige sjuke frän Stoc]l:holms stad, f'6rs~
med prästbetyg samt intyg olf, sjukdom och fattigdom af vederbörande läkare och roteman, hvilka sjuke
i enlighet med gällande aftal med Stockholms stad
intagas i allmänt sjukrum.
2:0. Sjuke frän Stockholms län. hvilka förete
arrtingen "Kungl. 1\1:aj:ts Befallningshafvandes
remtss
eller ansvBrTsforbindelse frän vederbörande myndighet (= fattillvärdRstyrelse), eIl)ottag~s i allmänt sjuk-
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7.' Sjuk- och hälsovården.

rum enligt det med kommitterade för förvaltningen
, af länets sjukvårdsmedel uppgjorda kontrakt.
"
?:o. Personer, hvilka genom olyckshändelse blif.
Tit så betydligt skadade, att skyndsam hjälp erfor.
~..dras, mottagas genast i allmänt sjukrum, utan afse'ende på hvilken stad eller kommun de tillhöra, och
ehvad de kunna eller icke kunna förete fattigbevis
eller erJägga betalning.
Dock böra de af dem, ..som
därtill ~ga tillgång, sedermera erlägga den stadgade
afgiften, om utfordrande hvaraf, i händelse godvillig
»t:ltalning... ej sker, anmälan göres hos vederbörande
myndighet.
,
.
'- 4:0. Sådana sjuke, 'hvilka till följd af gjorda el.
ler blifvande donationer till lasarettet kunna vara
eUer blifva till mottagning särskildt berättigade.
6:0. öfriga. -sjuka, betala, om de äro från inr-ikes
ort, för vård i: a) enskildt rum åtta kronor om dagen; b) hal/enskild t rum (= rum för 2 -5 patienter),
fyra kro or om dagen; c) allmänt rum två. kronor om
dagen. ,Sjuk~ från utrikps ort betala respektive tio,
sex och' fyra kronor' om dagen. Afgif'ten erlägges
I6rskottsvis för månad; af det erlagda förskottet
återställes, hvad som belöper sig på den tid lasarettet ej begagnats. Den sjuke skall därjämte vid inträdet attämna prästbetyg och vederhäftig persons
'\ ansvarsI6rbindelse
161' den vidare kostnad, hvar.. . till ett längre vistande på lasarettet föranleder. Anavarsförbindelsen
skall vara utfärdad af vederbörande.
, svensk fattigvårdsstyrelse eller myndighet, eller ock
af enskild person, i detta senare fall försedd med
vederbörligt intyg om dennes vederhäftighet för hvad
han sig åtagit Den sjuke bör dessutom medhafva så
- 'mycket penningar, som anses kunna erfordras för
betalning af hemresan. Sådana medel varda, till före.
kommande af förskingring, uppå anmälan och emot
kvitto till förvar under tiden mottagna af kommissarien 'vid lasaretfet.

Dessutom gälla ifråga om sjukas mottagande
å Serafimerlasarettet
följande allmänna regler:

~ I'"

"'l"

[3380'-33341

Då lasarettet är fördeladt i olika afdelningar iöt
olikartade sjukdomar, kanen t(Uf,i,Jlig minskning"i
sjukantalet på en afdelning icke medföra ett ökadt
11 trymme för intagande af sjuke utöfver det bestämda
antalet på en annan. Samma fdrhållande gäller <;lck
i afseende på sjukrummens
fördelning emellan d.
olika könen.
~
,
På kirurgiska afdelningen böra alltid några sängar hållas lediga rör möjligen' inträffande olyckshändelser.
Sjuk, som vill söka inträde å lasarettet" bör, ~'å
vidt sig göra låter, personligen inatälta sig, försedd
med ofvan föreskrit'na betyg, livarförutan patienten
icke mottages.
\

[3332J
håtlas

Seraflmerlasarettets

öppna för
tills vidare

I

polikliniker

9fuldellösa, hjälpsöl,~nde
å följande
tider:

Medicinska polikliniken (invärtes och hudsjUkdom~r).: '
alla dagar 8-9 f. m.
I
'
,
Kirurgiska polikliniken (utvärtes s,iukdom!'r): hTar.
dagar 12-1 e. m., sön- och helgdagar 10-11 'f. m.
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar:
hvardagar kl. 9-10 f. m.
1
Polikliniken för kvinnosjukdomar;
hvardagar 1112 f. m.
,"
,
Polikliniken för ögonsjukdomar: hvardagar 11--12f m. "
Polikliniken för nervsjukdomar: hvardagar 1/.9~~L~
"
•
Den, som genom olyckshändelse blifvit s~ bo- ,
t~dligt skadad, att omedelbar hjälp är af nöden, mot,'
tages alla tider på dygnet.
"
Besökstid: Sjuke på allmänt rum få emottaga be.
sök sön- och helgdagar kl. 1,'JO-3,30 o. m., hTRJ;.
ilagal' 1-3 e. m.
'I'

. 1:0. Obotligts,iuk
bViver ej å lasarettet mottagen. Patient, som under behandlingen därstädes be.
finnes vara sådan, utskrifves därifrån och anmäles, [3334J
Sabbatsbergs
sjukhu_s.
i, händelse affattigdom, h'os Öfveratåthådl areämbetat
fdr att genom .dess försorg afföras till annan sjukStyrelse:
vårdsanstalt eller fattigförsörjnings·inrättning
i den
d
församling eller ort, där den sjuke senast bott. Till- Ordföran
e: Kinander,
E.
hör. patienten Stockholms län, öfverlämnas han till Ledamöter:
Lundbergh,
G. H.; v. ordf.r
Kungl. Maj:ts Befallningshatvande i länet.
Wetterdal. H., direktör; Thoren, Th. j Af.
2;0. Patient, insjuknad i gångbar farsot af smittoI
sam. art eller behäftad med sjukdom af sådan be'
zelius, A.
skaffenhet, att fara för smittas spridande inom Iasa- Öfverläk~re:
W.e~terdal,
H., o. Hedenius, .P. "
rettet kan- uppkomma genom den sjukes intagande
A I
ed
k
Id P
E S '
därstädes, kan icke å lasarettet vinna inträde.
. '1 a m
lcms a a
.;
ermall,
., .•
. 3:0. Person, som lider af större bensår, s. k. rötO. Rissler,
J.,
kirurgiska
afd.; t. f. Hey.
sår, eller annan stinkande och svårartad sjuk.
man, James,
ii. gynekologiska.
afd.; FOr&~'(
dom, får ej å lasarettet mottagas. så vida icke fråga
mark, Ernst,
å ögonafd.;
Holmgren,
Gun' är att genom operation eller på annat sätt det onda
inom kort· tid afhjälpa.
nar, å öronafd.
4:0. Vid bristande utrymme till föJ,jd af ökadt Underläkare.
å med. afd.: Sandren. S.; Sahlantal, sjuke lämnas företräde åt febensjuk patient
IHCn, Kj Rubenson,
A.j en vakant; å kiframför den, som lider af en-mera långvarig åkomma,
såsom lamhet, vattusot och dylikt.
rurgiska
afd.: Sundberg,
H.; Freidenfelt,
5:0. Under i öfrigt lika omständigheter äger den
A.; Vidfelt,
G. j Bolling,
~.j
å gynekolofattige företräde till intagning framför den betalande.
. k
fd
H'
l th S T
o..
. fd
6:0. Lasarettets örverläkaro äge i dessa afseenden
gls a a .:
asse ro
,
.
.; a ogona
.:
pröfvanderätt och deras beslut gånge genast i verkLindblad, A. Y.j å öronafd.: Nordlund. H.; 'I
stlillighet; öfver vägrad intagning å lasarettet vare
å patologiska
afdeln.:
Bergstrand.
H.
den därmed missnöjde dock obetaget att sig hos di- ~ k t
K"
A
rektionen öfver öfverläkares åtgärd besvära. Blifver "e re erare:
orllcr,.
\
sjuk från hut'vudstaden eller landsorten obehörigen Syssloman:
Johansson, G.
,till lasarettet remitterad, må väl den sjuke, under ,Predikant:
Wolfbrandt,
E. G .
•vingande omständigheter och då utrymmet sådant H
d
".
h f d B b
f "k
t .. f
medgffver, därstädes mottagas; men bör, efter an.
usmo er: "Vill u vu,
ar ro, ro en; ra·,
miilan hos Öfverståthållareämbetet eller K. M:ts be.
fas säkrast 9-1/210 f m., ~23-4 e. m.
fallningshafvande i det respektiva länet och, om så Bokhållare:
Ramgren,
E. G .
. erfordras, genom dess försorg, till vederbörande sjuk- Kont6rsbiträde:
Zettergren,
E.
~~::~ing
eller fattigvårdsanstalt skyndsamligen af. Kontorstid:
9-3.

a

<..J

"FRANCO"

FRANKERINGSMASKINEN
Se' annons

sid. 76.

l:S33'-3338]
Mottagningstid:

C.

I
för invärtes
12 f. m.:

Öfriga

sjuka. kl.
'r

allmänna
11-

för utvärtes
sjuka kl. 10-11
f. m.;
förkvinnosjukd.
kl. 10,30-11
f. ro j
ör öO'onsJ'ukd
kl 9 ao-l0
f m'
_ _'"
;.'
. ':
",
~or oron-, nas- o. halssjukd. kl. 10,so
f. m.
För vinnande af Inträde på jriplats fordras:
a) lakarebetyg ;
b) betyg från roteman om medeUöshet·
ej prastbetyg eUer annan handling, s~m uhisa.,
hvar den sjuke ager hemortstätt
'
För b.tala ••d. sjuka:
.
a) Iäkarebetyg ;
bJ en månads afgift i förskott ;
ej borgen af godkänd person för afgiftens betalande
under den tid, patienten kan komm •• att kTar.
ligga å sjukhuset.
A.fgiften för betalande sjuka är pr dag:
l:a klass 7 kr. i hel.enskildt rum för landsortsbo.
!:a klass 4: 60 i hel-enskildt rum för Stockholmsbo
3:e klass 5 kr. i half-enskildt rum för landsortsbo.
4:e klass 3 kr. i half-enskildt rum för Stockholmsbo.
i:e klass 3 kr. i allmän sal 161'landsortsbo.
:e klass 1 kr. i allmän sal 161'Stockholmsbo.
OI1icks/all mottagas alla tider på dygnet; dock böra
• fT~ 10reskrifna. villkor i afseende å betygeUerbe1a~.n:'g af den.sJukes anhöriga eller målsman oför·
droJhgen fuUgoras.
.. A. aUmänt rum intagna sjuke få mottaga besök
son- o. helgdagar 1-3 e. m., hvardagar 2-3 e. m.
~atienter, intagna i isolerings- och tuberkulospaviljongerna, ag'l. dock ej utan sarskildt tiUstånd att
.mottaga besök il. andra tider än söndagar 1-3 e. m.
och onsd. 2-' e m.
Infartsvagen är från Dalagatan; öppnas afpomakl
lilla tider.

-n

(3336)

Sjukhuset S:t Göran.
(Stadshagen.)

Styrelse:

ilJrättni~gar.

A.
För personer,
sjukdom,
hudsjukdom

som lida
af venerisk
eller sjukdom
i urin-

vägarne:
'
Mott.~gningstid
(tillsvidare): Hvardagar: kL
12-2. Son- och helgdagar: kl. 9-10 f. m. Obs.!
Under dessa mottagningstider meddelas äfven kostnadsfritt råd och behandling ät medeUösa sjuke
hvilka ej- behöfva intagas å sjukhuset.
B e s ö k s t i d : Å allmänt rum vårdade män fA.
mottaga besök Lördagar kl. 10--:11 f. m: och kvinnor
Onsdagar kl. 10-11 f. m. Patlenter l halfenskildt
rum få )Uo~taga besök Onsdag, Lördag och Söndag
kl. 1-2 mtddagen.
För vinnande ••f inträde å friplats
fordras:
IlJ ~äk~ebetyg,
om den sjuke sig icke personligen
instäl ler ;
..
b) b~t,.g från roteman om medeUoshet;
"
e) prastb.etyg ~Uer annan handlmg, som utvtsar, hvar
den Sjuke a~ kyrkOSkrlfvo,::
.
O!>s. Venenskt sjuke behofva Icke betyget b.
For betalande
sjuke fordras:
\
a) läkarebetyg, om den sjuke sig icke personligen
instäUer ;
.J en månads afgift i förskott ;
e) borgen af godkand person 161'afgiftens betalande
under den tid, patienten kan komma att kTarligga
å sjukhuset .
.Afgiften
för betalande sjuka är:
Om den.sjuke tillhör
Stockholms
kommun,
hvilket skall styrkas genom företeende af prästbetyg'
eUer annan handling, som utvisar att den sjuke ar
kyrkoskrifven i Stockholm:
l) i hel-enskildt rum
8: 00 kr. pr da«
2) i half-enskildt
" •••.•...•.....•
4: 00 » » "
a) i aUmänt
" .....••••..••.•
2: 00 » » »
101'nerv- hud- o. kil'.
'
tJb.-patienter
d:o
" " med.J;,ub.·patien1er 1: 00 » " »
Om den sjuke icke
1) i hel-enskildt rum
2) i half-enskildt»
a) i allmänt
»

tillhör
Stockholm:
...•••......
12: 00 kr. pr dag
........•...
7: 00 Il "
Il
....•....•.•
6: 00 Il »
Il

B. För personer, som lida af tuberkulos,
Ordförande:
Enell, H. G. O.
Obs.t Uteslutande
sådana,
som tillhöra
Ledamöter:
Hafström.
A., vice ordf.; Nycallder, O.; Berglund,
J. E.; Marcus, Karl Stockholms kommun.
Mottagning:
hvardagar kl. 1/211-11 f. m.
sjukhuset.
direktör.
'
Beoökstid:
De sjuka få mottaga besök Söndagar
Öfverläkare:
Mar~us,
Karl;
Almkvist,
J., ii.
12,30-2 midd.
afd. för köns- och hudsjukdomar;
Lind- Tisdagar och Torsdagar kl. 10~1/t12 f. m., å öfriga
hagen,
Em., å afdeln. för lungtuberkulos; tider blott med lakarens särskilda tillstånd.
För vimlande af inträde å tuberkulosafdelningen
WaldenBtröm,
Henning,
å afdeln.
för
gälla samma villkor, som ofvan äro stadgade f"6r
kirurg.
tuberkulos.
.
.
patienter, 80m ej lida af venerisk sjukdom.
Afdelningen för behandling af kirurgisk tuberkuUnderläkare:
Hellsten,
Magnu.;
Salen, Signe;
los (höftsjuka, puckel, körtlar o. s. v.) mottager sjuka
Grönqvist,
Karl; Melin, Karl.
.
till 16 år (undautagsvis äldre) hvarje söckendag kl.
Läkare vid poliklinikerna:
Birger, S.j Strandl/t 12. Undersökning af ben- och ledsjukdomar hvarje
onsdag kl. 3-1/24.
Afdelningen har egen Röntgen-,
berg, L; i:3chaumann, Jörgen.
apparat.
\
Sekreterare : Gyllellsvärd,
G. V.
Besökstider:
söndag och torsdag kl.lO-l!212
Sys810man:
Hellsten,
F. W.
f. m.
,
Predikant:
Rosenlus. J.
Afgiften
för betalande
är 1 kr. pr dag
Kontorsskrifvare:
Thorell,
Axel.
Obs.! Rådligast ar att 10rst efterhöra huruvida
Maskinist;
Lundin,
C. F.
någon plats ar ledig, innan den sjuke 16res till sjukBiträdande
maskinist:
Karlsson,
(justaf.
auset,
Vaktmästare:
Wallin,
Erik j Johansson,
An·
ton.
l
Maria sjukhus.
(3338)
Husmoder:
Jfln80t.
Gunhild.
Å sjukhuset motta 8 dels personer, som lida af
(Volmaryxkullsg.
25.)
Tenerisk sjukdom, de s, dock efter läkarnas ompröfSty,..lse:
Ding, personer, 80m lida. af hudsjukdom, dels ock
personer. som lida af tuberkulos (företräde •.•is i ett
Ordförande. Riben, K. A.
fram.kridet stadium).
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A.-B~

, \,
Ledamöie;:
dahl, P.
Öfverl~kare

Widtskiöld,

7.

Sjuk-

ech

i

A.;,K'ey, K'S. H., Welljn,
Bertba.
å. kirurgiska
afdelningen:
Key,

O()f~~r~k~~,

Underläkare.,
. J .'.;A
zm,

häbovården.

I

J., vice ordf.: Blom- [3342J '

å

med;Cini~'a
afdeln.:
vakant.
Gramen
K.; Kallin, H.; 'Welt'Th ore,II E .

(Nära

'[~338-8342J

Epidemisjukhuset.

rAn'

Roslagstull,
uppfartsväg
lngemal'sgatan.)

Styrehe:
H~IRovårdsnämn4en.
Öfverläkåre:
Hellström,
Thure \
Underläkare:
t"
G Kling, C.; Lundberg,

,
' ,
'

',"

K; Kal'-

,As~istentläk.:
Odelberg,
A.
Sy~~sJ~~'an:' Å. hlin, Arvid HJ·.
Obducent:
Petterson,
A.
-,
'Sekreterare:
Telander,
A.
Bokhållare:
Marchander.
Tore.
SysJloman:
Olsson, Ernst.
Predikant'
Hansson,
O.
Predikant:
Ankar,
Gustaf.
Husmoder:
Hamilton.
Aloycia.
'Kontorsskrifv.:
Z,ettergren,
E.; Johansson,
Kökeförestånd"rska:
Almgren,
Konstanee.
K.E.
'
Tvättförestånderska:
Jonsson,
Afhelie.
Mottag-ningstid
å medicinska
afdelningenBesökstid:
kl. 1/2 1 .e, m.
Kontorstid
9-2.
9-10 f. m., å'-kirurgiska
12-1 e. m.
Ordningsregler för besökande:
l) På det att smitta icke må sprida. i staden geI För :vinnande
af inträde a. jriplat8 fordras:
nom dem, som besöka sjukhuset, måste besdk där.
,••) Iäkarebetyg ;
städea så mycket som möjligt undvikas.
(
"
b) betyg från roteman om medellöshet;
2) 1 sjukeatarne få besök icke ske utan tillstånd
<I) prästbetyg eller annan handling som utvisar, hur af sjukhusets läkare. Tillstånd lämnas endast. närden sjuke äger hemortsrätt.
.
särskilda omständigheter därtill föranleda.
Be.ö, '
' För betalonde sjuka fordras:
kande ärfö!,bjudet att utan läkarens medgifvandemeda) läkarebetyg :
'
föra f'6rtäring till patienterna.
..
b) ansvarsforbindelseafvederhäftigpersonellerannan
3) För anhöriga finnes tillfalle att efter erhållet
säkerhet f'6r all sjukvårdsko.tnad äfvensom for be- tillstånd i besöksrummen kl. 1'21e, m. under högst 1/.
grafningskostnad, i fall densamma skulle komma timme samtala med de patienter, hvilkas tHlstånd
a~t af sjukhuset bestridas.
det medgifver.
'
, Afgiften f'6r betalande sjuka är:
.
4) B "k
d'
k Id'
täll
. ni fte "t
••) om den sjuke I tillhör Stocknotsns kommun:
telse Sje:~h:et~ ~:~~i~g;re~Ye~ äfv~::~m 'at: und:r:
i) ~ enski)dt .rum .• ;~ •.•.......•.•
8: 00 kr. per dag kasta sig de särskilda/ forsilftighetsmätt, som 'före ..
2) 1 halfenskildt rum .. , •....•..•.•
4: 00 }) »
• skrifvas till f'6rhindrande af smittas spridning från'
I) i allmänt rum me extra kost, 4: 00 J) ]l
» sjukhuset. Den, som häremot bryter, kan förvägras
4) i allmänt rum
2: 00»
•
•
vidare tillträde till sjukhuset.,
b) om den sjuke icke tillhör Stockholms kommun:
5) Upplysningar om patienternas tillstånd medde1) i enskildt rum .. :...•.•.........•
12: 00 kr. per dag las till anhöriga hvarje dag kl. 1/21 af sjukhusets lli2) i'halfenskildtrum ...•...........
7: 00»
» » kare å mottagningssalen.
' ,
S) i allmänt rum med extra kos~ 7: 00»
»
»
<I)i allmänt rum •......•.........•
5: 00 ~ •
'»
.. Olyeksfal! 'emottagas alla tider på dygnet; dock
böra orvan f'6reskrifna villkor i afseende å betyg eller
betalning af den sjukes anhörIga eller målsman oför-drö"jligen fullgöras.
. A allmänt rum vårdade sjuka få mottaga besök
,aTIa dagar mellan kl. 1-2 e. m.
I

6) Anhöriga till sjuka, som jämte dessa äro intagna på de enskilda rummen,' vane skyldiga att i
allt följa sjukhusets ordningsregler.'
\,
Patienter intagas alla tider på dygnet.
.
Endast läkarebetyg fordras för intagande å sjukbuset, men skola sedermera skyndsamrna'!lt Inlämn •••
öfriga handlingar en!igt nedanstående regler,
'
Patienter, som insjuknat i Stockholm i smittoI
,
sam sjukdom, vårdas fritt å allmän sal. Vid intag.
ning skall aflämnas läkare- och prästbetyg; ,
[33401 G;~rnisonssJ·ukhuset
i Stockholm.
Afgiften för betalande sjuka är:
'
.
~
för personer tillhörande Stockholm':
,
(Handtverkareg.
25.)'
1:0) i hel-enskildt rum .•.•.•...•.....
7:- kr. pr dag.
2:0) i hall'-enskildt rum
3:- • •
._
T. f. Chefläkare:
Alernan,
O., kir. afd.
för personer, som icke tillhöra Stockholm:
T. f. Sjukhusöfverläkare : Lindstedt,
E. F., 1:0) i hel-enskildt rum ....•.......
12:- kr. pr dag.
, med. afd.
\
2;0) ! half-_enskildt rum
{ 7;- ~ »
•
'F
o
d
f
l' l"
f
3.0) 1 allmant rum
5.» •
._
.örestån
are
ör po ik miken
ör öron-, näsFör åtföljande vårdarinna eller särskild sköterska
,. och halssjukdomar:
N orberg, B.
till betalande patient i\ hel- och.Iialf-ensk. pum lika,
F"ores tOan dare f--or po l'l kl' Im. k'en f"or hUd- och med pFörbetalande
atient pr dag.
sjuka fordras:
"könssjukdomar:
Breide, C. H.
a) läkarebetyg,
I
Underläkare:
å kirurg. afd.: Wetterdal. P.; b) prästbetyg eller annan handling, som utvisar, hur
S lid
R
o
d'
fd
R' t E M
den sjuke äger hemortsrätt,
e
en,
.; a me IC. a _: le z,
.;
0- e) en månads afgift i förskott, hvilken afgift månat' ~.Iander. J. R.; å vener. afd.: Gustafsson, K.
!igen förnyas,
;
"
Föreståndare
för
tandpolikliniken : Berg- d) borgen a-f godkänd person för afgiftens betalande
P H
under den tid patienten värdas å sjukhuset, samt
\ man,
s-"
•
för begrafningskostnader,
om patienten II sjuk~
Iptendent:
Schurer TOn Waldheim, M.
huset afiider.
Apotekare:
Bergendorff, Fr.
Epidemivagnen rekvireras genom närmaste polisS· kh
. d'k
t El
. t H
vaktkontor med uppvisande af läkarebetyg.
'
JU
uS1H'e l an:
. mqVls,
•
'I'elefonevar rörande patienterna lämnas e••da.' <1
'Bus moder, Peterson,
H.
I
rikstele/on och endast -kl. 9-10 f. m. och 6-7 e..m.
Sjukhus,ä,bel:
Erikson,
E.
Äfven till llLk"i"e, husmoder och sköterskor finn ••
rikstelefon.
\
____.
~..

',1' \ -

I'

" ,_

MY N'TRA
•

I

K N A RE N "M I LLIA
Se annons

sid. 77.

RD~-!
r

[8344-3350J

C. Öfriga allmänna inrättningar.

t3344J Diakonissanstaltens
sjukhus.
(l\rstagatan
2.)
~tyrelse: Se Diakonissanstalten
[2255].
Ö fverläkare: Toll, H:
Underläkare: Wahlby, H.
Syssloman: Lindegård. J. M.

I

'

Å detta sjukhus intagas å såväl friplats som å
b.etalande plats, i enskildt eller allmänt rum, patienter, som .ej äro behäftade med obotlig sjukdom
~ller s~dan sjukdom, att fara för smittas spridande
Inom sjukhuset kan uppkomma genom de sjukas i ntagande därstädes.
Dessutom finnes tmmlle' till
j~.ukvårdsackoTd, hvarigenom husbönder, genom att
for kale,;,:derår erlägga l,: 00 kr. fOr en tjänare, bereda
denna rattighet att i händelse af sjukdom blifva å
sjukhuset intagen och fritt vårdad under 4 månader
Priset å allmänt rum pr dag 2:10 kr.
.
»
å tredeladt
» » » 4:- »
»
å halrensk.
» » » '.50 »
»
å enskildt
» » » 8:- »
Afgiften är lika för Stockholmsbor och Iandsortabor.
Poliklinik
för kirurgiska
sjukdomar hålles
öppen för D.?emedlade sjuka helgfria tisdagar, torsdagar och lordagar kl. lO-U. För fri vård fordras
n;'edelst rotemansbetyg eller på annat sätt styrkt fattigdom. Öfriga hjälpsökande mottagas i den mån
läkarne pröfva detta lämpligt, och betalas i sådant
fall till sparbössan för fattiga sjuka minst l kr. för
hvarje besök:

[3346J

Provisoriska sjukhuset.
(Äsögatan 97.)
Mottagningstid
fijr inträdessökande 1011 f. m. Besökstid 2-3 hvardagar, sön- o.
helgdagar 1-3 e. m.
Styrelse:

Lundvall. S.
Josefson, A.; Piehl, C. G. F.
. Larsson, G.; Hallgren, G.
Öfverläkare:
Josers-n, Arnold.
Underläkare: Allander, Bernhard.
Syssloman: Svenson. Sven.
Sekretera're: Walin, C.
Predikant.'
AhlfeJdt, R.
_ För vinnande af friplats fordras:
a) läkarintyg om sjukdomens beskaffenhet;
r
b) intyg från roteman om den sjukes
(resp. hans målsmans) medellöshet;
c). prästbetyg eller annan handling, som
utvisar hvar den sjuke äger hemortsrätt.
För betalande sjuka, som söka inträde,
fordras:
a) läkarintyg;
b) en månads afgift i förskott;
c) borgen af godkänd person for sjukhuskostnadernas betalande utöfver nämnda tid
(blanketter för ifyllning erhållas hos vaktmästaren).
Afgiften per dag är:
for person tillhörande Stookholm å allmånt rum 2 kr., å allmänt rum med extra
lost 4 kr.:
Ordförande:
Ledamöter:

för person icke tillhörande Stockholm å
allmänt rum [) kr., å allmänt rum med extra
kost 7 kr.
[3348]

Barnsjukhuset Sama~iten.
(Ringvägen 21.)
Inträdessökande: kl. 10-11 f. m.
Te efontid: förfrågningar om patienter endas kl. 11-12 f" m.
Besökstid: söndagar kl. 10-11 f. m. onsdag
o. fredag kl. 2-3 e. m.
Husmoderns telef ntid endast kl. 10-11
f. m. allm. 34 52.
Styrelse:

Linroth, K., ordförande: Ericsson, V., T.
ordförande; Sehillberg, A. J.; Nordgren,
R. E., öfverläkare; Grönwall , F., kassaförvaltare; Nerström, M.; Jentsen, Elisabeth;
Netzel, Laura; Stuart, A., sekreterare.
Öfverläkare: Nordgren. R., med. lic.
Underläkare: Barre, C., d.r.
Ofversköterskor: Fischer, l.; Skarin, E.
Till vård emottagas sjuka barn af minst
,'/2 års' ålder.
För vinnande af inträde fordras
å friplats:
läkarebetyg,
;) betyg om medellöshet,
e) prästbetyg eller annan handling, som utvisar,
hvar den sjuke äger hemortsrätt;
I
i6r betalande
sjuke:
••) läkarebetyg,
h) en sjukvårdsafgift af !:liOkr pr dag ror barn från
Stockholms kommuner, för andra 2;50 kr. Bom mänadsvis erlägges i förskott ;
•
'e) borgen af godkänd person för afgiftens betaland e
under den tid, patienten kan komma att kvarligga å barnsjukhuset.
'
II)

[3350J

Kronprinsessan
Lovisas vårdanstalt för sjuka barn.
(PoJhemsgatall 311.)
.
'
Direktion: Falkenberg, L., frih.a, f. Ekman,'
ordf.; Höglund, S., f. Reuterskiölrk Loven,'H., f; von Julin; Bergström, E., f. von
Axelson; Sörensen, L., f. af Ugglas; Berg,
M. L., f. Santesson; Rossander, W., f.
Porsgren. Klingspor, .M., f. Weber; Santesson, A., f. Fräuckel; von Rosen, M., f.
Tamm; Drakenberg, E., f. Örwall; Hult,
M., f. Wallden; Frölich, E., f. d'Albedyhll.
Ombudsman: Ramstedt, J. O.
'
Läkareledam.: Lundberg, L. V.
Kassaförvaltare: Philipson, W.
Direk tör : Ernberg, H., t. f. professor.
Ofverläkare: Ernberg, H., (medio. afdaln.);
Eloderus, B., (kirurg. afdeln.).
.
Föreståndare
för med. polikliniken: smqvist, O.
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A.-B.

7.

Sjuk- och .hälsovården.

t3S50-SS~6J

/

itedic.-'a/del~.:·
Underläkare: Muhl, A. Mar- b) l)om
den sjuke
icke tillhör
Sthl
m skr.k';n"mun:
areta
i ensldldt
rum
'
12:00
pr dag
.
' '
för moder"ller åtf6lj.sköterska $: 50 »
g
Ki-r.rg •. a/d.: U\lderkirurg: Edberg, E. Th.
2) i,allmänt rum
5:00 »
»
Amanuens: 'Barr, O. D.
Jör moder eller åtfölj.sköters!,a2:50 »
Föreståndarinna:
. Ahngren, •Elisabet; a. t.
A "llmänt rum vårdade sjuka
1 få
2 mottag••besök.
2 74 'kl. 10-12 f. m.
Onsdagaroch Söndagar kl. l/s1- /2 e. m.
]J

]J

]J

]J

Kommissarie: Edhman, C. W.
MottagningstidförinträdHssökande:ä medicinska [3352]
afdelningen nvard.

112-1

e. m., ä.kirurgiska

afdel-

]J

Sjukhuset Eira.
(Balldtverkareg.
13.)
I

ningen hvard. 10-11 f. m.
A polikliniken lämnas räd kostnadsfritt får barn

Direktion: '

Ordförande: Öfverståthallaren eller, i hansfrånvaro, Underståthållaren.
J
Af Stockholms stadsfullmäktige valde leda·
möter: Edberg. K. Th.; Stal, O. L.; Auder-.
son, B. John F.: Lindhagen. ..Anna; sup-het), prästbetyg eller annan handling, som utvisar
pkanter: Ringholrn, K. K; Orne, A. E:
hvar ~::t.rDetsföräldrar äga hemortsrätt;
!f St ••r-khuluis läns landsting valde lQ,\lamöIör bp.'alande sjuka i ,allmänt/ rum:
ter: Fant, F.; Källman, G. W.; suvpleanläkarebetyg, prästbetyg, eu afgift af 1kr. 50 öre per
ter: J anse A.; Erikson, A.; samt förstedag för barn från Stockholms kommun, for andra
2 kr. 50 öi'e, som erlägges för 30 dagar i förskott, stadsläkaren i Stockhulm och förste pro •.
an~varsfårl)indelseaf godkänd person för all yttervinsialläkaren i Stockholms 'distrikt.
.;
liga e sjukiVård~kostnad, äfvensom for b(-·grafllings.
kostnad, ifall sådan skulle komma att af vårdanstal Öfverläkare: Schlasberg- H. r.
ten bestrtdas. För åtföljande vårdarinna.till het a- Underläkare:
K.
lande patient i allmänt. rum är afgiften1 kr. PJ' dag Syssloman och Heden,
sekreterare: Hiibner,L.O.J.·
l f>-1i.skilda rum finnas platser föt' 3-7 kr., därvid
afgiften för åtfåljande vårdarinna är 2-3 kt.
Predikant: Hannerz, N.
Kontorstid 10 f. m.-1,30 e. m. Rikstel. 8032, a. t.

till föräldr-ar som styrka sig vara medellösa, fOl'
invärtes ..•...
sjuka månd., onsd. och fred. 12-1 e, m.
och för utvärtes sjuka tisd., torsd. och Iörd, 10,11
f. m.
För vinnande af inträde fordras- å kostnadsfri plats:
läkarebetyg, rotemansbetyg (betyg om medellöe
I

,\

'74.
Besökstid:

pnsdagar och fredagar 2-3 e. m., sönoch helgd. 10-11 f. m.
.
Vanföreanstalten.
f. ;;~lto~~~1~ra~~e ~:dil.a~}~~{~~
o~~~tS 1
[33 54 J
Greftureg. 59 & 61.
Direktion: Fören:s för bist, åt lytta
kirurg. afdeln.
I'vanföra styrelse. [3681J.

\~~U

Barnsjukhuset Simon och
Matiida Sachs minne.
(Årstallunden.)/
Styrelse:
!
Ordf.: Medin, O.
.
Ledam. : Möller, C. O., vice ordf.; Almstrlim,
O. H.; Er.nber~z H.; Kinnp.nder, U. F.;
Sachs, J .. E.; Thlel, A.. S. J
Öfverläkare: Ernberz, H.' .
Underläkare: Warfvinge, Erik.
Sekreterare och syssloman: Johansson, Karl.
.Husmoder : Brandt, L.
.
Mottagningstid:
kl. :W-ll f. m.

[33~lJ

I

För vinnande af inträdetå friplats

Pol.klinik:

och-: '

,

och torsdagar kl. I/s6-1/27 e. m.
A·li/li.k (,jukvårdsafdelning):
Läkare: dr Resmark. Th.
.
.
Mindre bemedlade .kunna erhålla bandaget-o
på bekostnad af Bariet Philipsons f. Fränc-:
kel stiftelse, se [4686].

måndagar

Yrliesslw1a

och ~1~vke1n:

Föreståndarinna: Al!llCn·, 1., fröken.
Kuntoret öppet kl. 9 f. m.-4 e. m.
»<:

[3356]

fordras:

Allmänna barnbördshuset.
(Soliavägen.)

Direktion:
alläkarebetyg ;
.
b) betyg frän roteman om medellöshet;
Ordförande: Thomasson, Åke.
c) prästbetyg eller annan handling, som utvisar,
0friga ledamöter:
H.elIström, O.; Vougt".
hyar den sj'uke äge'r hemortsrätt,
C. F.; Grill, A. B.; Forssner, J. Hj.; envs-.
För betalande sjuka fordras:
kallt.
'
' ..
al läkarebetyg; ..•
bl
,
el prästbetyg;
en månads sjukvårdsafgifti
förskottsamt ansvars- Direktor: vakant t. f:- Forssner, J. Bj.
förbindelse af vederhättil( person för all ytterli· Sy"sloman: Holmgren, K. G.
gare sjukvlrdskostnad, äfvensom för begrafnings- ~ekreterare : Cygnreus, Al W.
kostnad, ifall densamma skulle. komma att af Preclikant: Folkard·Bolmgren,
J.
sju!t.:hueetbestrfdas.
Underläkare: Jerlov, Emil.
A.fgiftenfö'r betalande sjuka är:
••).om den sjuke tillhör Sto ckholms kommun: lmanuens: Bothen, Nils.
1) i enskildt rum
8:00 kr. pr dag
för moder eller åtfölj. sköterska 2: 50 » » » Husmoder: Björlin, Elin.
2) i allmlint rum
2:00 » » ~
~~~.ller
åtfölj. sköterska 1: 50 » » »

FRANKERINGSMASKJNEN
Se annons sid.

76.

\ [8357-3363J

C. Öfriga allmånna inrättningar.

[3357J Asylen för fattiga barnaföderskor
h d
b
oc
eras arn.
(Planterhagsvägen
o. Prästgård~g. 81.)
.

Styrelse:

XlTI. Öfriga upplysningar lämnas af föreståndar.
innan, 'som träffas i barnbördshuset kl. 11 t. m.-l
e. m .• eller för särskilda fall af öfverIäkaren d:r
Gösta Lindström, som träffas i sin bostad, Drott.
ningg. 92, hvard. kl. 2-3 e. m .

• Samma som för Allm. barnbördshuset.
[3361J
Södra barnbördshuset
Kungl. Sällskapets Pro Patria
(Stockholms stads barnbördshus!,
barnbörds- och barn hus.
(Volmaryxkullsg-atan 27.)
.':tiveavägen 40 (f. d. 22 Stora Badstugatan).
Styrelsens ordförande: Riben, K. A.
Direktor och öfverläkare: Lindström, Gösta Styrelseledamöter:
Widtskiöld, J., vice ordf.;
Biträdande läkare: Bolinder~ Sven Gerb.;
Blomdahl, P. A.; KeJ, E. ::5.H.; Alin, E.;
WelIin, Berta.
Forssell,
Olof H:son; Gårdlund,
Walde- Öfverläkare:
Alin, E.
mar.
\

13359J

Förestånderska:

Westerberg,

Biträdande läkare: Bovin, K. E.
Underläkare: Gjejroth, W.
Obducent: Petterson,
A.
Pro Patria lJf1rnlJörds/tns i Stock/lot'm, Svea- Syssloman:
Olsson, Ernst.
vägen 40 å Norr.
k
G
f
l. Kvinnor, som vänta sin nedkomst, mottagas 4 Predikant:
An ar,
ustaf.
barnbördshuset
antingen kostnadsfritt på s. k. fri· Kontorsskrifvare:
Johansson, K. E.; ZetterJllats eller mot af direktionen fastställd afgift.
gren, E.
II.' För
af inträde
å barnbördshuset
er. Instruktionsbarnmorlika:
Riben, H. U.
· %ordr"s
att vinnande
till öfTerIäkaren
afIämnas
:
l. då friplats sökes:
Husmoder: Vickström, A. V.
(Irdningsstad.qal·

för

Ellen.

Kungl.

Sällskapets

a) prästbetyg eller utdrag af prästbok ;
Patienter mottagas alla tider på dygnet.
b) intyg om medellöshet, utfärdadt af öfverståtFör intagning ä friplats fordras :
• hållareämbetet eller vederbörande prästerskap eller a) att den sjuka äger hemortsrätt i Stockholm;
·:roteman.,
b) prästll.etyg;
2. då plats mot tietalning sökes:
c) betyg från roteman om medellöshet.
a) af' vederhäf'tig person utf'ardad ansvarsiörbin·
Afgiften f'ör betalande sjuka är:
· -delse iör gäldande af' sjukvärdskostnaden m. m. en- a) om den sjuka tillhör Stockholms kommun:
ligt fastställdt f'ormulär;
1) i enskildt rum.........
.. ..•...•.• 8: _ kr. pr dag
b) iörskottslikvid för tvlt veckor;
2) i halfenskifdt rum .•.........•.•
4: _ » J)
»
e) prästbetyg.'
(
Bl i allmänt rum med extra kost. •• 4:-_»
J)'
»
' m. För betalande patienter äro betalningavill. 4)'i allmänt rum
. .....•.. ,: _ J) J) »
·J<oren följande:
b) om den '\iuka icke tillhör Stock/,olms kommun:
a)"iör vård i helt enskildt rum 10 kronor pr dag; 1) i enskildtrum ..•....•••..•..•••.••
12:- kr. pr dag
b)>>
»i
enskil(lt dUbblettrum1-Skronorpr
2) i halfenskildtrum
•..•••..•..•.••
7:» » »
dag;
3) i allmänt rum med extra kost .•• 7: _ » » »
e) flir Tård i deladtrnm
(2-4 patienter) 4 kronor 4) i allmänt rum .•.........•...•.•.
5:» » »
]'1' dag.
Föl' öfrigt gäUa samma bestämmelser Som för
. IV. Sjnkvltrdsafgift erlägges genast vid inträdet Stockholms kommuns öfriga sjukhus. .
/
,.4 barnbördshnset i idrskott iör två veckor, hvilket
Besökstid: ä enskildt och halfenskildt rum alla
. förskott förnya. före ingltngen af' h.•••rje ny period
dagar kl. 10-2, samt 6-8 e. m.;
~ tvll. veckor; och utgltr af'gif'ten frltn och med den
ä allmänt rum alla dagar kl. 1-2 e. m.
dal: pla.ts ställts till patients f'Örfogande, och tilI
dess barnbördshuset lämnats, dock att utekrif'nings· [3363J
Söderby sjukhus.
dall'enkl.ej 12
räknas,
shida då ejäfven
patienten
(StocklU1Z'fIIs stu d s ,tllbtJrkutoss',J'ukh168.)
-efter
middagen,
denna kvarstannar
dag räknas
som hel dag.
Adr .. Uttran.
V. Den föreskrifna afgiften utgör ersättning iör
StY1'l'l8":
"bostad, kost och fUllständig vård under och efter
-förlossningen; dock att patienter, som vårdas ä de Ordföl:ande: Friberg,
P. G,
-enskilda rummen, sjiilfva få bekosta medikamenter. Ledamöter: LindqTist
F., vice ordf.; Gull.
VI. Plats f'ör anhörig eller enskild sköterska som
b,'
A G . kh' d' kt" . Eid
R'
.l.tföljer patient å enskildt rum, kan, ,sävida omstän, I
II~~J
.
.• SJU
US 11'e or,
lem,
.,
digheterna det medgifva, erhållas mot en af'gift af
Schonthal, A. R.
'
6 kronor pr dag.
Öfvcrläkare: Gullbring- A. G.
VII. Patienter i snskilda rum få mottaga besök Bit
"f look
L ffl'
J K F
,-:fr4nkl. 11 f. m. till kl. & e. m.; patienter i allmänna
l r. O "ver a are:
e.. er, . ', .
rum fr4n kl. 11 f. m. tiU kl. 5 e. m.
Underlakare:
Karstrom, G.; Lindblom, S.;
.VIn. Drickspenningar eller annan Tedergällning
N auclsr R.' en Vakant.
flir lämnad vård vid idrlossning fä ej af idrestån- ~ k t
'. A
A W
·dariJina eller •.köterskor affordras de pä bau.börds. ce re erare .. ~..ygnoous,
.
.
'huset intagna patienterna.
Syssloman: Ostergren, P. A.
IX. ID.agomål öf"er' föreståndarinna, sköterskor, Predikant:
Uddin J.
kos~åu rond
m. m.
anf'ör~s hos öfverläkaren vid hans Bokha'll
. daglIga
å barnbordshuset.
.
ar. e' M'a ths'on ,. E,
X.

Tobaksrökning

inom barnbördshuset

är idr.

bjuden.
.."
XI. Hundar. f'1teJ ?:'t -",eMoras.
"
'. XII. D~r~ktlO~enfo~vantar, att ä barnbordshuset
-mtagen patIent ~ allo Iakttager ordnmg och st~llhetl
umt med
s.!'.J:ldlgaktsamhet handhafver barnborda.
dm.ete
tillhorlgheter.

Husmoder:

Deneus, Ebba.

Vid ajukhuset emottagas enidast tuberkulospatien_
ter. För erhåUande af' inträde som patient fordras
att hafva hemortsrätt i Stockholm. Afgiften för betalande .juka är per dag: i hel-enskildt rum 8: _,
i half-enskildt rum 4: ---._. i allmän sal l: _.

FINSPONGS
METAL-LVERKS
SERIDARBBAN8G1ATAN
17

'-----------

A.-B.

.

.
7.~uk.
och'hälsovå:~en.
\ :tS?65-33)71J
. Stockholm.
hOI~ital för ~innessjuka.
ej borgensförbindelse,
utflirdad af vederliäftig·~r.·'
c (f.. 3365J
'.
(Konrådsberg ,),
• son, för afgiftense,rläggo.nde
und~r den tid, patlen·
fl
,
ten kan komma att vårdas å sjukhuset, eller mr
" Direktionens' ordförande: Öfv'erståthållaren'
medellösaintyg från roteman om medellöshet. ,
-eller i hans från varo nnderståthållaren.
f J af betalandepatienter en mi\nadsafgift i f'örsko'tt.'\
V'
;df"
d; Ed
'I
G
Af of'vanstående handlingar måste remiss' och .
~ce o. oran e... ugren, . ..'
läkarebetyg allämnas .vid inskrifningen, hvaremot,
Dlrektiousledamöter : Norström, C!.IllS G.j öfriga handling",;'sedermera, dock fortast möjligt,
Flensburg? .'E( G.; Carlson, F.; Ofverlä- kunna insändas.
. karen.'
:Sekreterare: Rydholm, Knut O. K., Val.
Danviks hospital, se [3513J.
ling: 23.
.' .
..,
....
'[3367J
Katarina sjukhus för sin\les$jl;lka
oÖf!erlakare: .~adelll~s, B. E., trafl'asI tJanste- och persejter lidande af delirium tremens.
I arenden sond., tisd. och fred. 1/21-1/22
(N
S db
l)
.
-, e. m. Vid samma tid må patienter efter
ya an e1;gsg:. . . . .
",
öfverläkarens bepröfvande af anhöriga be- Sty!else: Densamma som for Provisoriaka
sökas.
8Juk~uset.
'"
' ' I
Hospitalsläkare: Wigert, V..
Öfverla.~are och direktör: Olander, K. OlN 'I
Biträd. Iäkare« Elander, G.'
Underlaka.re: ~allden, G.
Amanuens: Franke"C.
.
Sysslomau: Svenson, Sven.
Predikant: Hsnners, N.
Husmod ..er: Bergstrand, Ester.
:Syssl~man: A.hlstedt, E.
OfTe~skote.rska: NIlsson, V~lborg.,
iBokhaII~e: SJdnnesson,' N.
Predikant: A~fel~t, R...
.'-'
Hospitalskontoret
hålles öppet söcken~atlenier få besokas: Söndag, Tls!lagoch Tors· .
2
3
<dagar 10-2.
\
?ag 12 - 12 e. m.
i
•
. 2,Sjukvårdsa:fgolften
kl
l
. .är i l:a klass 2: 25, '[3368]
Sinneesjukhuset,
Hornsgabm
l ,:a
" l: Ui ii3:e 0:60.
\
\ För kvinnliga patienter.
/
Styrelse: densamma som för Provisoriska
. och Katarina sjukhus. I'
,
(3366J
Sjukhuset vid Långbro.
Öfverläkare: Olander, K. O. N.
~(Äbfsjö.)
Underläkare: Rosenström, E.
, Redogörare: Svenson. Sven.
I
Styrelse:
Föreståndarinna:
Löfgrsn, Maria:
Ordf": Wawrinsky, R. A.
Patienter få besökas: Söndag, Tisdag och Tors·
Ledam., Mathiasson, N. P."vice ordf.; Andel'l- dag, 1/22-1/23 e. m.
,son, P.; Borlin, O. V. E.j Kinberg, O. V;,
sjukhusets direktör.
/
!
. [3369)
Sinnessjukhuset,
Bondegatan . 56;
Öherläk.: Kinberg., O. V.
•
f. d. 34,
Biträd. öfverläk.:
Ahman, G.
För Jqinnliga. och manliga patienter:'
. Bitr.r låkare iålmroth, Fr. A.; Jjlneström, Hj. Styrelse: densamma som för Provisoriska'
Underläk. : Hubert, T.; Holm, G.
.
och Katarina sjukhus'.
".:
"
Bekret.: Masreliez, K.V.
' Öfverläkare: Olander, K. O. N.
" .
Syssloman,: Mild, C. A.
Underläkare: Ros enström, E.
Predikant: Lindstam, N.
Redogörare: Svenson, Sven:
-Bokhåll.: AIstrti\n, H.
Föreståndarinna:
Lydecker, Elisabeth.
Kontorsbitr.: Herrman. N.
Patienter få besökas: Söndag,.Tisdagoch T{'rsdag;
1
3
Mottagn:tid:
.för TinnandEJ af upplysningar
1/22- /2
e. m.,
.
angående.sjukas intagning kl. 1'2,16-1.
I öfrigt intagas 'patienter alla tider på
I
Sjukhem.
dygnet. "
[3371)
\ Sophiahemmet,'
.JJe,ökRtid: sönd., tisd, och torsd, kl. 12,so
(Valhallavägen.)
-1,30 middagen.
\
Ewp:tid: ,å sysslomanskontoret
kl. 10 r. m.
Sophiahflmmets råd:
, -2e.
m.,
,Ordförande:
H.M. Drottningen.
F~r I ;tltagning ~ sjul'huset erfordras. följande hand v. Ordförande:
H. JL H. Hertigen af När~e.
,
~
Ungar m. m.; , ,
Öfriga ledamöter: Alströmer,
AUgUsta, f.
<ujläkarebetyg, utvisande att den sjuke är i trän·
Ehrenberg.
friherrinna; von Eckermann,
gande
behof af vård å siJW-essjukhus; \
Ebb
f
H
Il
l
f
F
6) remiss, utrardad af poliskammaren,förste stads.
a, . von a wy, ru: Ol'8Sner,H'Ja l 7 "
läkaren eller öfve.rläkarenvid sjukhuset;
mar, prof.; Grönwall, Fr., fil. dr, bankdireks '
c) bil. B. till Kun5l. Maj:ts förpyade nådiga stadga
tör: Ha.mmarsten, Fr., hofpredikant: He.·
den Maj:ts
14 juni 1901;
H ol mgren, I .; prodl angående
prästbevissinnessjuka
,enligt Kungl.
förnyade nådiga d'enIUS,.,I Iif
I me'd'k
1 USj
~a2ngående
sinnessjuka den 14 juni 1901;
fessor: Holtermanu,
O.. kabinettskam"

I

I.

l'·

I'.

J

MYNTRÄKNAREN
.,

Se ,annons

'''MILLIARD''
sid. 77.
\

•

,
IL3ifll-3373]
C. Öfriga allmänna inrättningar.
marherre ; Langenskiöld, B. K. J., frih., som ankommer till Sophiahemmet lör undergående" d
El' f 'p~"ff f
L' d' i'
'I' af' opeeation, erlägger för densamma sä.rskild afgiftoOÅl
LIn
er,
m,.
reirr, ru ; ID nagen,
., ersätter förbandskostnaderna enligt räkning. Från
I kyrkoherde:
Lundberg, Karl L., herr; Ny- Sophiahemmet utskrifven patient, som efteråt fordrar'
ström, L. R., öfverlutendent;
r..n Rosen, ~Ö:s~:,dning å Hemmet, 'erlägger en krona 16r hurj ••.
Maria, f. Tamm, grefvinna; Rosenblad, C.,
Såvidt utrymme och omständigheter i öfrigt sä.
öfverkammarherre;
Rosenblad, Lotten, f. dant medgifva, må i enskildt rum intagen patisnj;
Weidenhielm, fru; Sticrncrona, Thomasine, tillåtas i sitt rum medtaga en anförvant eller tjä.
hoffröken. Sundberg, C., professor', Tamm, nare, och utgår i sådant fall härför en afsift af2: ii<l>
16r bädd, och te eper välling på, morgonen.
Theråse, fröken; w ellin, Bertha, fröken;
.•
d Åk
J I Afdeln:s patienter uti enskildt sjukrum få emotWa,Il C" J. A ., reg-eulJgsra;
"rman, .,
taga besök mellan kl. 10 f. m.-6 s m .•
professor.
•
uti sjukrum för fle re patienter l-S och.
1/26-6

Sophiahe1llmets

stY1'else:

II Afdeln:s patienter

Wall, C. J. A., regeringsråd, ordf.; Langenskiöld, B. K. J., frih., af Kungl. Maj;t
förordnad samt vice ordförande; VOn Rosen, Maria, född Tamm, grefvinna; lIolter·
mann, O., kabinettskammarherre;
Hedenins, I.•d.r, lifmedikus; Wellin, Barth a,
'fröken; Forssner, Hj., d:r.
Predikant: Bratt, E.
Kassaförvaltare:
Holtermann, O.
Sekreterare: Bratt. E.
F:öresti-ndarinna: Terserus, Ebba, fröken.
Husläkare: Fiirstenberg, A., med. dokt.
Kamrerare: Annen, A., fru, tillf.

e. m.
få emottaga besök i sjukrum

:~

s~~ r:~:~it;'tt ~~a~.~o
~-~.~
6 e. m.; i halfenskildt rum 11-1,2-4 ..
De ä sjukhemmet intagna sjuka ha i öfrigt att
~tälla sig till efterrättelse de för ordningen därinom.
fastställda ordningsregler.
.
B. Om den privata sjukvården:
Sjuksköterskor f"6r vård af sjuka i privata he•••
såväl i Stockholm som landsorten erhållas efter anmä}an hos föreståndarinnan,
O. Om el.ver: I
i
Den ordinarie elevkursen omfattar en tid af tre for.
Prospekt erhålles på begäran afföreståndarinDaJl.

[3373]
Stockholms sjukhem.
I
(Kungsholmen,
Drottningholmsvägen
och om sjukes intagning
filialen Skuru.)

Upplysningar.
A.

O".

,/
(len

sjukhemmet
och vård därstädes

Bestämdt f"6~ vård af personer, lidande af lån~.
Föreståndarinnans mottagn.-tid kl. 1-2.
varig eller obotlig sjukdom, företrädesvis från hufKamrerarens expeditionstid kl. 1/210-1/,1 och 2,16 vudstaden och, endast då utrymmet så medgifnr.:
-4 e. m.
frän andra" orter.
Sjukhemmet erbjuder åt sjuka ur skilda samhälls_Patienter
intagas ä såväl friplatsbr som mot botalklasser ett efter nutidens forC\ringar ordnadt hem,
ning.
där iIi- och utvärtes sjuka kunna bltfva.tntagna ocb
Afgiften är:
drdade.
De sjuka vårdas på egen bekostnad af den i gamla hemmet: 2: 00 pr dag för allmänt rum,
nökare de själfva välja.
3: 60
»
för 2-sängsrum.
1. sjukhemmet emottagas till behandling, så långt
6: 00
•
för enskildt rum,
utrymmet medgifver, sjuka af alla. slag, med undan. i nya hemmet:
3: 50
»
för 2· och S-sängsrum
tag af dem, som kunna vara störande for öfriga inom
7: 00 ,»
för enskildt rum.
Hemmet befintliga patienter eller som lida af sA
Skuru:
S: öO
»
för 3·.•ängsrum.
beskaffad sjukdom, att fara f"ör smitt~ sprtdande
:;
;::~y~~u~;".
'
inom Hommet kan uppstå.
'.Patienterna
äga rätt att mottaga besök under tid. •• ,
Vid inträde erlägger den sjuke sjukvårdskostnad .
mellan kl. 10 f. m. och kl. 7 e. m. med undan.
i f"6rskott för två veckor, och detta förskott förnyas'
tag af måltidstimmarna kl. 1-3.
Tid hvarje ny period af två veckor.
Den sjuke skall äfven aflämna förbindelse af veStyrelse:
derhäftig person för erläggande af afgiften. Betal- Ordförande,: Carlson, K. G.
ningen utgår från och med den dag plats beviljats
och till dess Hemmet lämnas, dock att utskrifnings- Vice ordförande:
Hiiglund, Otto M.
dagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar kvar Kassadirektör:
Carlson, K. G.
~e~:::~t
efter kl. 12 middagen, då äfven denna dag Verkställande
direktör: Corin, Axel.

Jg ~ ~~

Betalningsvillkoren äro:
Läkareledamot : Flensburg, Carl.
l Afdeln.: A i enskildt rum 12-20 kr. pr dag.
Ledamöter: Alrutz, A. O.; Björklund, El
I Afdeln.: B i half-enskildt rum 10 kr. pr dag.
O. J.; W rem, Jonas; Dahlberg. A. K; Åker"
:I
c. iprrum
för mera än 2 patienter 7 kr.
dag.
man, J .; R'188Ier, J . G . ; St en h ammar,
II Afdeln.: A i enskildt rum 10 kr. pr dag.
Ernst; en vakant.
i half-enskildt rum 6 kr. pr dag.
Öfverläkare : Hultgren,
E. O., mottager
"
B i rum rör 3 - 8 patienter 4 kr. pr dal.
hvard, kl. 3-4 !J. m. Nybrogatan 15 ansökFör denna afgift erhålla de sjuka:
.•••
. kh
Rum. kost och sjukvård. Patienterna debiteras
mngar om intagning pa sJu emmet.
f"6rmedikaments· och förbandsartiklar i mån af för- Underläkare:
Sundstedt, Jaco b.
brukning.
Underläkaren är skyldig att i sjukvården Kamrerare:
Hermelin, Th., frih.
Kontor
inom Hemmet tillhandagå och assistera där prakti·
Gamla Sjukhemmet, Drottninghclmarägen .
• erande läkare. För transporten till och från sjukJ
lr.u~et har den sjuke själf att sörja. Tillfallig patient,
Öppet hvard. kl. 10-12.
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(3313~3388)
Sjuk- och hälsovården.
Borg;
Oskar;
Tottie;
Hedda,
fru;' Reuter:
Kontorist:' Schönm~yr"Frillft, fru,
skiöld, Lotten, fröken.
'
;
Husmoder: Norrby, Lisa, fröke».
Lindberg, Lotten, fröken.
Föreståndarinna
för filialen i Skuru: Keven- .Föreståndarinna:
ter, E lna, 8 oflasyster.
[3382] Aktiebolaget Sanatorievård. \
Syfte: lung-sotens bekämpande.
Har till
(3375)
Röda korsets sjukhem.
detta ändamål uppfört ett första klassens
'(Kammakaregatan
66, 1 u. I! tr.: 1 tro r. t, sanntordum å egl'ndomen Romanäsx adress
5255; a. t. 76 12; 2 tro r. t. 96 63, a. t. 167 07.) Romanäs.
Adress i Stockholm Bankirflrman
Detta sjukhem erbjuder åt sjuka ett efter nutt-dens fordringar ordnadt hem, där in- och utvärtes C. G. Cervin.
..•juka Jtunna. blifva intagua och vårdade. De sjuka
Styrelse : ordf.: Cervin, Carl, bankir; 'YadYårdas på egen bekostnad af den läkare, de själfva stein, E., med, dr; von Bahr, Julia. fröken:
välja.. I sjul\hemmet mottagas till behandling, så
Ungt 'det begränsade ntrymmet medgifver, sjuka af Cervin, Alice, f. Dickson, fru: von Rosen, A"
"alla slag med undantag af dem, som kunna vara med, lic., bolagets öfverläkare
och 'verkst.
'störande för ärriga inom hemmet befintliga. patien'
ter eller som lida af så beskaffad sjukdom, att fara direktör.
Suppleanter: Rissler, J., med. dr: Lundror smittas spr-idande inom hemmet kan uppstå.
Vid inträde erlägga sjuka bestämd sjukvärdsafgtft berg. Mathilda, med. Iic.; Herlitz, Karl" T,~
"i rorskott för '2 veckor, hvilket förskott förnyas vid
häradshöfding.
~.
hvarje ny period af 2 veckor. Förbindelse af ve.

\,

7.

<lerhäftig person för alla omkostnader i och för
-den sjuke skall äfven artämnas "id ankomsten till
-tljukhemmet: / Betalningen utgår' från och med den
-d1l4plats beviljats och till dess sjukhemmet lämnas.
Betalningsvillkoren äro:
Enskildt rum kr" 12, 14, 17 får dygn.
Rum för ~ pers kr. 9 för dygn,
.
10 % dyrtidstillägg.
För denria afgift erhåller den sjuke rum, kost
••ch sjukvård, men debiteras särskildt; för medikamenter, förbandsartiklar, vin m. m.
Tillfällig patient, som ankommer till sjukhemmet för att undergå operation eller behandling, erlägg.r därför afgift enligt särskild taxa,
För transport till och från sjukhemmet har den
••juk. gjlilf att sörja.
'
De å sjukhemmet intagna sjuka hafva i öfrigt
att ställa sig till efterrättelse de för ordningen där
ånQm fastställda regler,
.Anll~iilQn om T-r. 11. och eperatione»
göraS' hos lör~, .
..st6ndarinnaJl 5 tro R. t. /92, a. t. 8186.

[3383]
Solna SjukJlem.
(Vår)1anstalt för sinnessjuka.)
v .
Solna sjnklieurs styrelse: Medin, O.; Lindström, G.j Edgren, J. G.
Suppleanter: Sutthoff, J.; Nordenson, E.
Sjukheminets öfverläkare" och föreståndare:
Marens, Henry, med. doktor, docent.
Underläkare: Jutin, Th., med. kand.
Konsultationstid:
hvardagar 11-12.
Besökstid. dagligen 11-1.
,
Tclefulitid: dugl. 11-12. Rikstel. o.Allm.tel.
Post- och tel-adress: Solna sjukhem, Sundb~e~
.

I '

Stockholms stads Alkoholist-,
anstalt å Eolshäll
[3377]
Hem for ögonsjuka.
(invid Mälurcu, Essinge~åt eller Fittjll.båt
(KI~rl7oVästra Kyrkoz, l~; a. t. 7994, r. t. 'från RiddarholIIlen, 5 km. frän 'HorustulklNorrmalm l! 33.)
sl!ånäg- till Hägerstens Alle,' postadress:
Föreståndare: Doktor I~rik Nerdenson.
Liljeholruen; rikstel.).
Hemmet har plats för 30 patienter.
BetalningsYillkor: i enskildt rum 10 kr.; irum
iför (-6 patienter kr. 3: 00. allt pr dag.
Vid inträde erlägger den sjuka betalning i rör••kott för två veckor och detta förskott förnya. Yid
hurje ny period af .två veckor.

(3378]
Hemmet för lupussjuka.
(Marh.lal, Igel.la.msgata», K.).
S~iftadt genom insamling af rhvilliga bidrag för
att bereda ett hem åt Iupuspatteu ter under den tid,
då de måste Tist.s i Stockholrn för sjuknusbehandling.

Styrelse: Larsson, Wilh, kyrkoherde, ordf.:
Hellsten, Fr" sjukhuskommi1!sarie, kassaförvaltare;
Liljeu-tolp-i
Ellen. frö~en,
Sehauman n, J., doktor; Kempe, Eva, .fru,
Föreståndarinna:
Ry .tströ m, Anna.
"<,

J

Konvalescenthemmet.
("';ödertörns vil laatad.)
'Styrelse: 'I'huli«, G., or.lf': Moll, V. O..
.kassaförv.:
Sebardt, Carl, hemmets läkare;
[3379]

[3385)

Sty'rPlse:

Petrön, A" öfverin,pekt r för sinnessjpk-]
vår-len, ordf,', ledarn' .ter: Lindbergh, N. E.,
tenngjutare. "Stjernstedt, G . .M. V., advo
kat; suppleanter: Petri, H. M., syssloman •. '·
Stockman, G., b~ktör.
.

j'"

o

.\

,l.

r;

[3387]
Stockholms
badhusaktiebolag " "
,::>tureg-atan 4.) Stvrelse : Fre.tadius, Otto]
Nycander, Oscar; Fries, Hjalmar; TjerneldJ
John, verkst. dir,'; kamrerare: Leijonhufvud1 ,
Sperling.
1
[3388]
Aktiebolaget för FruntimmerIl"
sim- och badinrättningen vid
.
Skeppsholmen.
.
Likvidatorer:
Cavalli-Holmgren,
A. F"
grossh.: Nyström, Arvid, sekreterare .i
Generll.ltulbtyrel~en.

I. ,

--\
I
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Hälsovård.

Se annons

sid. 76.

l,

/

[3391-8401]

.

C.

Ofriga allmänna inrättningar.

[3391]
Sabbatsbergs
brunnsl3larett.
[33 95b] Zander. Medikomekaniska gymnaDirektionens ordförande: Wachtmeister H.
.
stikinstitut.
grefve.
'
(Birgerjarlsg.
23, a. t. 4022: r. t. 5906.)
Xassaförvaltare:
Smerling, C. O.
Föreståndare: Zander, Emil. Öfriga läkare:
Brunnsintendent:
Cassån, A. W.
dr Gust. Zander (aen.), dr AJfr. Berghel;
Kamrerare: Weidenhielm, A.
prof. Patr. Haglund, dr Alfred Ljung.
Öfriga direktionsledamöter.
Lagergren, J. [33 95 ] D kt
S-o --W'k
d
R d' /
E.j Rystedt, C. G.; Rosenström. A. M.
c
o or I 19 9: t I an ers a lumt
Sekreterare: Wolfbrandt, E. G., pastor.
Småland~:. I tlli (hiss).
[3393]
Gymnastiskt-Ortopediska
Institutet.
(Mästersamuelsg. 101.)
Irirektion :
Ordförande: Berg, J. V.
Ledamöter: Smerling, G. W.; Lennmalm,
K. G. F.j Sederholm, E.; Bäcklin, J. E.
Föreståndare: Wide A. G.
Biträdande läkare: Wallgren, ~' A.; Lundberg, Karl A. R.

[3g 95 d] Doktor

Elln Beckmans Hetluftsinstitut
Barnhusg. 12; a. t. Brunkeb, 4552, r. t10552.
\
[3395 e] Doktor T. Amundsons RöntgeninI
stitut
Strandvägen 1; r. t. 10600, a. t. 20282.
[3397]

Saltsjöbadens
Badhotell (Sanatorium).
.
('/2 timmes väg fr. Stockholm.)
Sanatorium för behandling med alla former af bad, gymnastik, massag-e, elektricitet
[3395 a] Doktor Aug. Karsten. Medicinskt radium, finsenbad m. m. Speciellt får hjärtElektricitets-,.
Ljus- och· Röntgeninstitut.
s~uka, nervsjuka. reumatiska.jnag- och tarmKungsg. 60; rikstel. 7306, sthlmstel. 14828.\ sjuka sjtmt konvalescenter.
Ofverläkare: dr
Se annons å vidstående kartong.
O. F. Aberg.

,

8.

Välgörenhetsinr~ttningar.

Vård· och uppfostringsanstalter
för barn, Kontorsskrifvare : Marcus, J. G. A.
Arbetsstugor, Olika slags »hemn och asyler !~anuens:
Bergman, P. G., tillf.
samt några Stiftelser och Stipendiefonden,
Husmoder: Sundberg, M. C.
Lärarinna: Finnström, A.
[3401]
Allminna barnhuset.
Underriittelser
s
(Nurrtullsg. 14; r. t. 825, a. t. 26752.)
Allmänna barnhuset är en stiftelse som
Diriktion:

Ordförande: Öfverståthållaren
eller, i hans
frånnro,
Underktåthållaran.
Öfriga ledamöter; Polismästaren; Dahl, F.
G. A.; Andersson, L. Li Sjöberg, S.; Berg
lund, A. A. T.; Kinnander, O. V.; Tiselius,
, Ellen.
Ofverläkare: Jundell, l.
Intendent: Jacobson, T. A.
Sekreterare och ombudsman: Eriksson, K. E.
. Kamrerare och kassör: Holmin, H.
Underläkare: Vakaut.
,Amanuens vid sjukvården: Helmer, A.
Predikant: Dahlgren, A. 'rh.
Assistent: Rosin, P. A. V.
Bokhållare: de Berg, C. F. .
Inspektörer öfver barnhusbarn i landsorten:
Drakenberg, C. B.; Johnson, Helga, tlllf.
D:o öfver d.o i Stockholm: Ciefberg, P. J.,

tim.

)

hal' tiländamål att i enlighet med bestämmelserna i af K'
Ma.i:t uWirdadt reglemente (se Sv. Författn.samr
N:r 125 är 1910), lämna vård och uppfostran ät värn
lösa barn. Som bo.rnaf.öderekor icke emouooas ii
Barnhuset, må det icke förväxlas med barnbördshus i hufvudstaden.
.
Intendentsexpeditionen
och Kamrerarekontoret
hällas öppna helgfria dagar kl. 10-3.
Intendenten mottager alla till Kungl. Direktionen
ställda handlingar, Lfsom ock anmälningar rörande
såväl barns intagan-Ie ä barn huset och uttagande
till fostervärd som ock alla med utackorderade barnhusbarn inträffade förändringar.
B a r n h usets likare
träffas i6r rådfrågning angående sjuka barnhusbarn
och besiktning af barn,
som skola intagas, säkrast helgfria dagar kl. 11-12f.ID.
I Barnhuset intagils icke något barn, som är ötver6 &r. Utom äktenskapet
födda barn under denna
ålder, hvtjka äro friska och utan lyte. intagas efteransökan af barnavårdsnämnd
eller, beträffande af
fattigvArd utom Sto okholm
omhändertagna
barn,
af fatt lgårdaatyrelser
mot. en inlösninl5safgift afl,OO()
kr., att pä en gång Erlägg.s. Till en sådan e:nsökan
skall biläggas utdrag ur födelse- och dCUrDok för
barnet. Läkareundersökning af till inlösnin'g ifräga..
satt barn, hvilket skall inställas genom sökandens
försorg, sker söckendagar kl.,11-f~
I. m.
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