
6. Samf&-dseln till 
10s uuj A . Siilskapet tNordena Värmer e 

(Registr. enI. nya sjukkasselagen.) 
Sjuk- o. begravn.-kassa, stiftad å r  1876; medlems- 

anta! 4,000; fonder 1.80,M) kr. 
(Exp.: Klara Södra Kyrkog. 5, 2 tr.; tlf Norr 

196 39.) 
Styrelse: Ordf.: Andersson, Thure; kassör: Johns- 

son, Karl; sekr.: Ultin, Märta; ombudsm.: Ander- 
son, Erik; v. ondf.; Dahl, J.A. (Nytt v d  i nars.) 

IS1 051 De -aövsturntIUas aliminna Sjuk- o. 
Begravningskassa. 

Pos~äress :  Box 164, Stockholm 1. 
Ordf.: Hässler, Knut, Kiarh N:a Kyrkog. 17, ö. g.; 

v. ordf. o. v. kassör: Pettersson, Edvin, Hagag. 16, 
n. b. ö. g. 

Sekr.: Fmdelius, G., Tre Liljors Plan 3, 3 tr. 
Kassör: Andersson, Knut, Fridhemsg. 9 B, 1 tr. 
V. sekr. Pettersson, Fredrik, Brännkyrkag. 177. 

4 tf. 
(N$% val i febr.) 

f31 l11 Stockholms Malaremästareförenings sjuk- 
och begravningskassa. 

Svensson, Pehr, ordf.; Gustafsson, Amandus V., 
v. ordf.; Molin, Nils, kasar;  Månsson, John, sekr.; 
Roll, Nils, sjukkontrollant. Enligt stadgarna skola 
alla anmälningar om sjuk- och dödsfall ske till 
ordf. och om inträde till kassbren. 

(Nytt val i mm.)  

[s1 121 Sjuk- och begravningskassan Nya Tiden. 
(Stiftad 1902.) 

Ordf.: Ohlsson, A.F. Sekr.: Cederblad, Julia 
tassör: LitzBn, E., Bornsg. 96, 1 tr. 

I31 161 Ordens-Samtundet Ljusets Bröder. 
1. ordf.: Hellstbn, G.A. 2. ordf.: Flodberg, G.A. 

Sekr;: ThorBn, O., Styrmansg. 37. Skattmäst.: Ek- 
ström, K.G., Karduansmakareg. 7, 4 tr. Ceremoni- 
mäst.: Nordblom, A. 

(Nytt val i mars.) 

lands. 6 -a) #Gatutrafiken. [31.03-32 011 
[s1 i?] Vtëlaförbunäet. Understödsförening oeh 

sjukkassa. Kl. N. Kyrkog. 26, tlf Norr 217 95. 
Ordf.: Miliander, F.; Icassör: Nilsson, Elsa; sekr.: 

Wailers, A.E.; v. ordf.: Dahlberg, H.; v. sekr.: 
Nilsson, J.A. 

C3' 211 aj*sstrn eeh .de2stödsiöreningen 
dandi. Valling. 21, 1 tr. 

Centralstyrelse: Ordf.: Svensson, Alfred, iluvbo. 
Sekr.: Stromberg, E.V., Djursholm Kassör: Gustaf- 
son, E.G., Längängen. Stooksund. Ledamöter: Wi- 
lén, Ake, Sthlm; Gabrielsson, D.M..' Sthlm. 

Ovriga inregistrerade sjuk- och ~cgrav&agska'ssor 
i Stockholm 

be Namnreg.: Sjuk- o. begravningskassor)- 

Icke inregistrerade sjuk- oeh begrav- 
ningskassors styrelser. 

Angbåtsbefilhavareförendngen. se L4155.1. 

[31 M] Ieraelitiska slokhjälps- och b e g r & ~ W s -  
sällskapet. 

Levin, Alfred, ordf,; Thiel, kassatörv,; 
Heyman, J.; Bensov, Albin; Nisell, S., sekr.; Levin, 
Matilda, fru; Heckscher, E., fru; Kiein, E.; Trau- 
gott, z., fru; Zacharias J: Josefson, Maya; Min- 
dus, sigmund; ~ l ~ ~ ~ ~ ~ i ~ , ' ~ & ~ ,  fru. 

~ ä k ~ ~ ~ :  ~ ~ m ~ ,  Didr*son,Gunnak. . 
Sjuksyster: Kahn, Hedvig. 

L31411 Stoekholms Barnsfenä$ B~navningkka~sa. 
(Stiftad 1883; avsedd för barn i åldern 1-15 år.) 

Ordf.: Johansson, Aug. Sekr.: LitzBn, AIma, fra. 
Erhard, 

L31421 Lykttäedarnes sjnk- o. begi..vningskassa. 
Ordf.: Lönnqvist, C.J., Daiag. 40, tlf Vasa 28 51. 

Kassör: Andberg, A.E., Torsg. 33, 3 tr., tlf 833 30. 
Sekr Palmqvist, Anton Fr., Långholmsg. 13, 3 tr., 
tlf Soder 67 86. 

Ombudsman: Svensson, C.E.V., Brännkyrkag. 96, 
2 tr. o. g.; tlf Söder 7 99; Målqvist, O.L., Rege- 
ringsg. 111, 4 tr. ö. g.; tlf Norr 37 52. 

6. Samfärdseln till lands. 

f32 a01 a) Gatutrafiken. 
I fråga om gatutrafiken är det för ailmäiiheten 

av vikt att lägga mjrke tiil dels de allmanna ord- 
ningsreglerna rörande dkande, ridande o. gdende 
jämte automobiltrafik o. vclocipeddkning [se 48 85 
o. följ.], forsling av kreatur o. orenlighet [se 48 861. 
dels taxor o. bestämmelser om droskväsendet rse 
48 781 o. taxa för stadsbud [se 48 801, dels ~iedan- 
stående upplysn. om spdrvägar m. m. 

För färd utom staden a r  att märka dels ortför- 
teckningen i [48 831 med avståhd från Stortorget, 
dels förteckningen i bestämmelserna om droskvi- 
sendet [se 48 781. 

[a 011 Stoekholms Sparvägar 
ägas av Ab. Sthlms Spärvägar, se [32 051. 

Spårvägsnätet omfattar 18 spårvägslinjer. 

Taxa. 
I. Spårvägsnätets indelmhg. 

8 1. Hela det nuvarande spårvagsnätet inkl. 
event. nybyggnader inom ett avstånd av 1 mil 

från stadens centrum, indelas i taxeavseende i 2 
zoner: innerzon och ytterzon. 

Den inre zonen begränsas av h&llstat. Roslags- 
tull, Haga södra grindar, Karlberg, Mariebergsg.. 
Essingevag., Hornst., Hammarbyg., Danvikst., 
Bellmansro, Frihamnen och Ropsten. 

Genomgående spårvägslin~er mellan inre zonen 
o. ytterzoner. s. k. förortslinjer, äro: 
Linje n:o 8. Slussen-Enskede (Enskedebanan). 

x 12. Tegelbacken-Alsten (Brommabanan). 
» ,> 13. Tegelbacken-Ulvsunda B 

» » 15. Norra Bantorget-Sundbyberg (Sund- 
bybergsbanan). . . 16. Slussen-Mälarhöjden. 

» 17. Slussen-Tellusborg. , . » 18. Slnssen-Grondal. 

II. Avgifter för personbefordran. 

A. Samtliga linjer utom Frihamnslinjen (n:o 19). 
2. Mom. l.. Vid enkd fä@ endast inom en 

zon erlägges foljande grundavgift: 
a vagn i dagtrafik ........................ 1 5  Öre 
,, x i nattrafik ................... , .... 30 J - 

SAKRASTE BETALNINGSSATT AR POS TG'RO 
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C. Övriga allmiinua i i~rät tningar.  
dock skall vid fárd å förortslinje inom den inre'  
zonen i riktning mot ytterzon den nedan i mom. 
2 stadgade avgiften av 10 öre för första sträckan 
inom yttre zonen erläggas, aven om resan är  av- 
scdd att avslutas inom inre zonen. 

Mom, 2. Vid sammanhängande färd inom 
inre zollen och ytterzonen utgår, jämte ovan stad- 
$ade grundavgifter för den första zonen, en till 
öm nedsatt avgift för den andra zonen. 

hlom. s. De i mom, och avgifter 
bei.ättiga endast till fäFd utan övergång. Onskar 
,rafikant överga till annan linje eller med annat 
tag å linje, därest detta fortsätter Iangre 
väg an det tag, övergang sker, erlag- 
ges, utöver de avgifter, som enligt rnom. 1 och 2 
skola utgä, för övergångsbiljett cn övergångsavgift 
av 5 öre å vagn i dagtrafik och 10 öre a vagn i 
nattrafik. 

Mom. 4. För e n grundavgift må ej lösas mer 
iiii e n övcrgångsbi1,iett. 

Overg. skall begaras och tilläggsava. erlåggas 
samtid. med grundavgns erläggande. berg.-bilj .  
herättigir endast till en överg. Färden ska11 fort- 
siittas från överg.-platsen med nastk., icke full- 
satta vagn å vederb. linje. Overgång far icke aga 
rum till linje, vilken från uvergångslilatsen raknat 
till sin återstaende sträckning följer samma linje, 
f rsn  vilken övergångsbiljetten iitlåmnats. Overgång 
få r  ske end. ä överg.-platserna, vilka äro: för kor- 

.sande linjer korsningspunkten, för delvis samman- . löp. linjer den plats, dal. linjerna mötas, ell, dar 
de skiljas, o ~ ~ ~ ~ , - ~ ~ ~ ~ ,  far för retur- 
ålining. 
'i 3. För en krona och 50 öre tillhandahålles 

rabattkort med 11 kuponger, vilka galla för 15 öre 
r id  betalning av l 5  eller 30 öres grundavgift. För 
70 öre tillhandahålles rabattkort med 11 kuponger, 
var och en gällande för 10 öre vid betalning av 
den ovan i 2 mom. 2 omnämnda, till 10 öre 
iicdsatta avgiften för andra zonen vid sammanhän- 
gartde färd inom bada zonerna. 

'j 4. Varje betalande person får utan avg. med- 
fora ett barn under 6 år,  dock utan rätt till, 
sårsk. sittplats för barnet. 

B. Frihamnslinjen (linje n:o 19). 

4 5. För enkel fard i endera riktningen erläg- 
ges 10 öre. Vid övergång från linje n:r 19 till 
annan linje eller tvärtom betalas full avgift för 
den linje, till vilken övergång sker. 

s varje betalande att utan ar- 
gift medföra ett barn under år, dock utan rått 
till särskild sittplats för barnet. 

IV. Avgift för resgods. 

om ~ e ~ h , " k , " ~ ~ o ~ h  " f ~ ~ ~ a ~ ~ g e ~ ~ c ~ ~ ~ l :  
medpassagerare kan i knäet, 

Kolli av ngt större dimensioner, dock av högst 
en halv hektol. rymd o. 25 kg. vikt (t. ex. en van- 
lig h!ndk>ppsäck e l l .  en torgkorg) f å  medföras 
end. a framre plattformen, o. skall särsk. passa- 
wraregavg. enligt stadgade grunder erläggas for 

Större, långa ell. eljest skrymm. kolli samt så- 
dana, varigen. lukt, orenligh., eldfarligh. ell. an- 
nat kunna förorsaka obehag eller skada, få e i  
medtagas. 

[a? 021 Trafiktider. 
D a g t r a f i k äger rum på samtliga linjer iitoin 

Frihaninslinjen (linje n:r 19): 
Vardagar mellan kl. 6 fm. och 12 m.n. 
SBn- o. helgd. mellan kl. 7 fm. o. 12 m.n. 
På Frihamnslinjen pågår dagtrafik endast rarcl. 

mellan kl. 6,25 f m . 4  em. 
N a t t r a f i k ager rum från kl. 12 m.n. till 

kl. 2 fm. 

031 Turlistor. 

Dagtrafik. 

Linje N:o 1 (Riwlinje). Birgerjarlsgatan-Skepps- 
bron-Slussplan-Vasagatan-Adolf Fredriks Kyrko- 
gata-Sveavägen-Odengatan-Roslagsgatan, Längd 
ö,9 km. Körtid 36 min. 

F~~~~~ tig fran: 
Söckend, Sön- o. 

helgd. 
odena  t .  slusspl. via sturepl, 5,42fm, 7,1n fm. a. . b,41 D i,ll , 
slusspl.. odeng, ~ k ~ ~ ~ ~ ~ , ~ . j , ~ ~  7,5 

, . vasag. j,4s , 7,? 

Sista tag f ran:  
Odeng. t. Sluss~l .viaSturePl .  il,f'oem- Il350enl. 
SIU~spl ,U D S'eav. 47 " 

Odeng. 9 ~ k e p ~ s b r . l l : r ?  11,si D 

8 B Vasag. 11,49 ,, 11,49 P 

G min. trafik hela dagen. 
Sön- o. helgd. 12 min. trafik till kl. S fni. 

~ i ~ j ~  wo 2. Ostermalm-~ungsholmen. 
Fridh.g.-S:t Eriksg.-memingb.-Kungsg.-Stu- 

re~.-Diur~.bmn-Norrm.torb-Gust. Adolfs torg- 
Tege1b.-Hantv.g.-Drottn.holmsvägen-Essingevag. 

l Längd 10.3 km. Körtid 49 min. 

III. Avgift för hundar. 

5 7. inuti táckt spårvagn samt a helt oppen vagn 
ager Passagerare medtaga mindre hund, som be- 
kvamt och utan minsta obehag för medpassage- 
rare  kan hållas i knaet samt baras ut. Annan 
hund får, då det utan obehag for någon kan ske, 
medföras å tackt vagns främre plattform, om till- 
rdcklic  lats finnes och skalieen kan antagas ei 

söckend, Sön- o. 
helgd. 

5,30 fm. 7,6 fin. 
b ,  7,2 >, 
6,58 a 7,4 3 

q 5 3  . (,l1 » 

Första t i g  fran : 
Fridhemsgatan .................... 
Essingevägen ..................... 
Djurgardsbron t Pridh.gat 

t. Essingevagen 

Sista tag f ran.  
...... F"dhemsgatan, hel  t u r  

t. Ostermalm 
behov: fagas i anspråk for nya passagerare. P3 
vagns bakre plattform får hund icke medforas, 
ej heller å plattform, tillhörande vagn med ingling 
på mitten. Hunden skall hallas kopplad och vara 
ouervakad av den person, som medfor densamma 
Endast en hund får medföras p& varje plattform. 
Passagerare, som medför hund a spårvagn, ar  
ansvarig for obehag och skada, som kan uppsta 
genom medförandet. For varje hund, som med- 
föres, skall en passagerareavgift erläggas. 

11,iz em. 11,12 eiii. 
11,42 o 11,44 D 

12,0 m.n. 12.0 m.n. 
11,s em.  11,s ein. 
11,44 D 11,44 n 

D 11,56 n 

11.54 u 11 31 u 
12,io fm. 12:io fm. 

. 11,47 em. i1,47 em. 
12,s fm. 12,a fin. 

Stureplan 
......... Essingevägen, he l  t u r  

t. os termalm 
= Norrm.torg 

Djurgardsbron gat. 
Stureplan.  
Essingevag 

% Norrm.torg 
6 min.  trafik fr. kl. 7 im.  

Sön- o. helgd. 12 min.  trafik till kl. 8 fm. 

JONKOPINGS JURIDISKA BYRA 
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6. Samfärd * eln till lands. a )  Gatntrafikeii. 132 O31 
Linje N:o 3. Haga södra-Hornstull. Haga södra Linje N:o 7. Norrmalmstorg-Djurgårde& Norr- 

-Upplandsgat.-Tegelbacken-Slussen-Horns - /  malmstorg-Djurg.-bron-Bellmansro. Laugd ,2,8 
IIornstull. Lzingd 7 km. Kortid 36'12 min. I km. Körtid 12 min. 

6 min. trafik fr. kl. 6 fm. 1 Lide N:n 10. Hornsfull-Värtan. Hornstull- 
Sön- o. helgd. 12 min. trafik till Bl. S fm. Horns%at.-Slussen-Gust. Ad. torg-Stureplan-Stu- 

l revagen-Ropsten. Langd 8,5 km. Icörtid 411\a min. 

Söckend, 8611. o. / Trafikeras endast d& behovet Sa kräver. 
Första tag fran: helgd. 

Haga södra t Hornstull .. 4.53 fm 6.29 fm.1 Linje N:o 8. Slnssen-Enskede. Karl Joh. torg- 
Hornstull t. Haga södra ... 5,29'/, ...+l. Katarinavag. - Folkungagat. -Gdtgat.-Skanstull - 

Sista tag fran : 
1 

... Haga södra t. Hornstull 11 ,~s  em 11,23 ern. . . Kornh.torg.. 11,41 . 11,41 . ... Honistull t. Haga södra ll,se'/,. 11,591 ,. 
6 min. trafik fr. kl 6 fm. 

Son- o. helgd. 12 min. trafik till kl. 8 fm 

Linje N:o 4. Horrustull-Horn6gat.-Rosenil.gat. 
-Skanegat.-Katariuavägen-Tegelb. -Hantv.gat.- 
Odeng. -Valhallavägen -SibylIegat. Slussen-Rag- 
valdsgat.-Götgat.-Ringvagen. I'angd 17.1 km. Kor- 
tid S8 min. 

Första tag fran.  Söokend. 
Hornstull .............................. 5,32 fm 71s 
Ringvägen vid Götgatan ...... 5,ss ., 7,4 
Roslagsg,-Odeng, t. Kungsh . r 

Osterm. 5,48 y 7,s >> 

Sista tåg fran: 
... Hornstull t. Kungsholmen 11,3s em 11,38 em . ... B Tegelbacken 11,so B 11,so 

B Ringv.. v. Hornsg 12,z fm. 12,z fm. 
Bingv. v. Götg. t. Ostermalm 11,46 em. 11,46 ern. 

D n n Norrm.torg ll,58 11,5s B 

Iloslagsg.-oderig. t. Kungsh 12,3 fm. 12,3 fm 
B Osterm. 12,tz v 12.12 

De gamlas vag. Langd 7,l km. Körtid 27,5 min, 

Sbckend. Första tag fran: 
............... De gamlas väg 5,0 fm. 6,30 fm. 

................. Karl Joh. torg 5,so1/, a c,ol/, 
Sista tåg f r in  : 

.............. De gamlas \ ä g  l1 so em. ll,50 em. 
Karl Joh. torg .................. 12:eo112 fm. 12,20'!~ fm. 

10 ,in. trafik alla dagar 

~ i ~ j ~  ~ ~ ~ l b ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ i k ~ ~ ~ l l .  ~ ~ ~ l b ~ ~ ~ -  
~ ~ l ~ ~ ~ ~ .  - ~ l ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ l d ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ , - ~ ~ l k -  
ungagat.-Danvikstull. Längd 7 km. Kortid 38 min. 

Första tåg f r in .  Söokend. Egdq 
Karlberg .............................. 533 fm. 7,3 fnl. . Danvikstull ........................... 5,32 u 7,s 

Sista tåg fran: 
Karlberg, hel tur .................. 11,2i em. 11,ai ern. ...... , 3 t. Kagvaldsg 12,s fm. 12,s fm. 

... i » N. Bantorget 12,s n 12,s >> 
............ Danvikstull, Iiel tur il,26 em. 1 , s a  em. 

t. Odeng.-Dalag. l1,so = 11,so 9 

N.a Rantorget 12,z fm. 12,a fm. 
G min. trafik fr. kl. G 80 fm. 

Söri- o. helgd. 12 min. frafik till kl. S fm. 
' 

Linje N:o ö. Osfra s ta t iodar tberg .  Ostra sta- 
tion- Ugge1viksgat.-Karlavagen-Engelbrektsgat. 
Sturepl.-Gustaf Adolfs torg-Tegelbacken-Vasagat. 
-Upplandsgat.-Karlbergsvageni-Karlba. Langd 
6 km. Kortid 32112 min. 

son- o. 
Första tag från : Söckend. helgd. 

0. station t. Karlberg ......... 5,42 Im. G,64 fm. 
G . A d . t o r g t .  x ......... 5,54 u ?,6 u 

Söckend. Sön- o. Farsta t ig  fran helgd. 
Hornstull ....................... 5,33' fln 7,s fnl 

.......................... Ropsten Ö,z~~/ ,  n 7,31/2 R 

Sista tag fran: 
Hornstull, hel tur  ............ l1,zi em. ll,zi em. 

t. Valh.vägen.. 11,ss n 11,33 e 

n Norrm.torg... 11r3 '  ii~3s 
B K. Joh. torg 11,si 11,5i 

Karlberg t. Gust. Adolfs torg 5,37 X i ' t.Ringv.vid Hornsg.12,9 12,@ fm. ............... . G. ~ d ~ l f ~  torg t. 0. station j,+l B 
/ Ropslen, hel tur 11,271/, em. i l ,n~~/ ,em.  

Sista tåg fran : / n t. Ringv.vidHornsg. 11,57Y, n 11,511/2 n ... 0. station t. Karlberg ........ - 1 1 , ~ ~  L- t. Stureplan 12,?'/, fm. 12,z1/, fm. 
n Odeng. .......... - i2,16 fm. 

G. Adolfs torg t. Karlberg ... - 11,4s em. 
Odengatan - fm. 

6 min. trafik fr. kl. G fm. 
Sön- o. helgd. 12 min. trafik till kl. 8 fm. 

Fran Hornstull anslutningståg till S. Lidingön 
Karlberg t. G. Adolfs torg ... - em. (linje 21) var 30 min., första 6,ai fm., sista l1,zi 
G. Adolfs torg t 0. station ... - / em. (sön- o helgd. 7,21 fm.). 

S 6 min. trafik fr. kl. 7 fm. Fran Hornstnll anslutningstag till N. Lidingön 
Son- o. helgd. 12 min. trafik till kl. S fm. / (linje 203 var 30 min., första 6,5? fm., sista 1 1 , ~ i  

Linje N:o 6. Roslagstull-Ringvägen (vid Göt- 
gat.). RoslagstuU-Silussen-Katarinaväg.-Gongat. 
-Ringvagen. Längd 7 km. Kortid 34 min. 

son- o.  
Forsta tag fran : SOckend. helgd, 

Roslagstull 5,36 fm 7,o fm. ........................... 
Ringvägen ........................... 5,si x 6,55 . 

Sista tag fran : 
Roslagstull, hel tur ............ em 11164 em. 

t. Huv.station ... 12,o mn. 12,o iiin 
Ringvägen, hel tur ............... 1 1 , ~ s  em. 1 1 , ~ s  em. 

B t. Huv.station 12,i fm. 12,t fm. ... 
G min. trafik fr. kl. 6 fln. 

Sön- o. helgd. 12 min. trafik till kl. S fm. 

em.(sön- o. helgd. 7,67 fm.), fr. Hiugv. 7,1,7,31 fm. 

Linje N:o 11. Mariebergsgatd-Karlaplan. Ma- 
riebergsgat. -Fleminggat.-Kungsgat.-Stureplan- 
Linnégat.-Karlaplan. Längd 4,6 km. Körtid 22 min. 

Första tag fran; Sockend. . hzga.' 
Marieb.g. t. Karlaplan ......... 5,a6 fm. 7,2 fm. 

......... Karlaplan t. Marieb g. 5,51 n 7,3 » 
Sista tag fran : 

b1arieb.g. t. Karlaplan ......... -. 1i ,38 em. ' . stureplan S........ 12,7 a ......... ~ ~ ~ l ~ ~ l ~ ~  t, ~ ~ ~ i ~ b . ~ .  - 
, stureplan - 11,s~  n 

11,39 ......... 
6 min. trafik fr. kl. 6 fm. 

Sön- o. helgd 12 min. trafik till kl. 8 fm 

VIKING SKO KRAM INDUSTRISAKTIEBOL. VIK1 N G 
O P B B R O  



Sista taget frBn: 
Tegelbackeri t. Ålsten ......... 11.50 em. 11,50 em. Sista tag fran: 

s Alvik ............ 12,io fm. 12,lo fm. Tellusborg t. Karl Joh. torg . ...... Aisten t. Tegelbacken ......... 11,35 em. Il 35 e m  1 Grönbrink 
Alvik ..................... 12,zo fm. 12:2o fm: Karl Joh. torg t. Tellnsborg 

10 min. trafik morgon och em. Ovriga tider Grönbrink 

20 min. trafik. i n  l 5  min. trafik hela dagen. 

l32 03-32 O41 C. Ovriga allmänna inrättningar. 

11,40 em. 
12,17 fm. 
11.52 em. 
12,7 fm. 

Linje N o  12. Tegelbacken-Akten. Tegelbacken 
- Hantv.-gat. -Drottningh.-väg.-Tranebergsbro- 
Alvik-helviken-Smedslatten-Alsten. Langd S,1 
km. Kortid 30 min. 

Första taget frfran : Sl%idO 
Tegelbacken t. Alsten ......... 6,io fm. 6,50 fm. 
Alslen t. Tegelbacken ......... 5,sa 6,55 B 

11,40 em. 
12,17 fm. 
11,52 em. 
12,7 fm. 

Linje N:o 17. Slussen-Teunsborg. Karl Jo11 
torg-Hornsgatan-Hornstull-Gronbrink-Midsom- 
markransen-Tellusborg. Langd 5,3 km. Körtid 25 
min. 

Första tag f r b  : Sbckend. h:;; 
Telliisborg t. Karl Joh. torg 5,25 fm $,lo fni. 
Karl Joh. torg t. Tellusborg 5,37 r,? = 

6 min. trafik fr. kl. 6,o fm. 1 Linje N a  D. Humleg.-lat.-Kyrkriken (N. 1.i- 
Sön- och helgd. 12 min. trafik till kl. S fm. dingöa). Längd 8 km. Körtid 26 min. - 

Linje N:o 18. Tegelbaeken-Ulvsunda. Tegelbac- 
ken-Hantv.-gat.-Drottningh,-vág.-~ranebergsro 
-Alvik-Ulvsunda. Längd 6,4 km, Körtid 24 min. 

Söokend. Sön- o. helgd, 
Första t i g  från Tegelbacken 6,4a fm. 6,15 fm. 

. n  Ulvsunda ... 5 . 1 ~  . 6,zo m 

Sista = B Tegelbacken l2,zs w 12,25 S 

D D ... 11356 em. 1115G 

20 min. trafik al la  dagar. 

Linje N:o 14. Vanadispla-Djurgården Vana- 
displan - Odenplan -Sveavägen-Stureplan-Norr- 
malmstorg-Bellmansm. Längd 6,l km. Kortid 
27lIz min. 

o. 
Första tag fran: Söckend. 

vanadisplan t. ~ j ~ ~ ~ & ~ d ~ ~ . . .  5,33 fm. 7,3 fm. . ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ ~  .  di^^^^^ , 
Sista tag fran : ... Vanadisplan t. Djurgarden 11,sg em. ll,sg em. . Stureplan ...... 12.8 fm. 12.3 fm. 

Bellmansro n Vanadisplan 11,ss em. ll,as em. 
t. Tegn.g.-Sveav. l2  9 fm. 12,9 fin 

Linje N:o 18. Sluseen-Gröndal. Karl J0h. torg 
- Hornsgat. -Honistull-Mvholmsvägen-Gröndal. 
Längd 4,3 km. Körtid 20 min. 

Söckend. Sön- o. Första tag från: helgd. 
Gröndal t. Karl Joh. torg ... 5,35 fm. 6,5o fm 
Karl Joh. torg t. Gröndal ... 0,42 n 6,57 n 

Sista tag ... Gröndal t. Karl Joh. torg l1,so em. 11,50 em . Ringvägen ......... 12,17 fm. 12,i'l fm. ... Karl Joh. torg t Gröndal 11,67 em. 11,57 em. 
I5 min. trafik hela dagen. 

Linje N:o Karlaplan-Frihamnen. Längd l,5 
km. Körtid 6 min. - 

Söckend. 
........................ Första tag fr. Karlaplan 6,25 f m  
..................... B = U Friliamnen 6,s5 Z. 

........................ Sista s s Karlaplan 5,45 em 
D Frikaliinen ..................... w 

20 min. trafik B vardagar. 
Sön- och helgd ingen trafik. 

... 2 -  = N. Banjorget 
Sista n n Sundbyberg ... Linje N o  21. Humleg.-gat.-Gåshaga (S. Li- 

s s = N. Bantorpet ... dingön). Längd 12,7 km. Körtid 42 min. 

Linje N:o 15. Sundbyberg-N. Bantorget. Sund- 
byberg-Haga södra-Odengat.-Dalagat.-N. Ban- 
torget. Längd 7,l km. Körtid 28 min. * 

Söckend. 
Första tag fr. Sundbyberg ... 5,io fm.  6,30 fm. 

Söckend. 
...... Första tBg fr. Kyrkviken 5,54 fm. 6,54 fm ...... 3 B 1Iumleg.g. 696 7,ee = 

Sista ...... 11,56 em. 1l,56 em. 
• B u Kyrkviken ...... 1 1 , ~  3 ll ,r4 b 

30 min. trafik. 

10 min. trafik alla dagar. 

Linje N:o 16. Slussen-Mälarhöjden. Karl Joh. 
torg - Hornsgat. -Hornstull-Gronbrink-Nybohov 
-Aspudden-Mälarhojden. Längd 7,7 km. Kortid 
32 I12 min. 

......... Första t i g  fr. GBshaga 6.0 fni. 7,30 fm 
= 2 Gasaccumulat. 5,45 ',i5 . ... Humleg.gat. 6,zo n 7,50 

Sista * a ... 12,eo B 12,ao s . ......... B Q GBshaga 11,so em. 1 1 , s ~  en). 
30 min. trafik. 

Första tag frBn: Söckend. 
Mälarböjd. t. Karl Joh. torg 5,ii  fm. 6,5a fm. 
Aspudden n 6,19'ln 6,34'11 ,> 
Karl doh torgt.hlälarliöjd. 5,47'/, P 7,21/, n 

Sista tag frBii: 
Mälarhdjd. t. Karl Joh. torg 1 1 , 4 i  em. ll ,4i em. 

s Jakobsdal...... 11956 
Aspudden t. Karl Joh. torg 11,4g1I2 1 1 , 4 ~ ' / ~  
Karl Joh. torg t. Mälarhöjd. 11,47'12 = fl,47'/, n 

z Aspudden l2,r"'Izfm. 12,17'/zfm. 
15 min. trafik hela dagen. 
h s räckan Aspudden-Karl .Toh. torg Sihmin. 

trafik morgon och em. vardagar. 

[32 04] Nattrafik. 
Linje N:o 3. Haga södra-Hornstull. Samma 

linjesträckning som för ord. trafiken. 30 min. 
trafik. 

Alla dagar 
Första t i g  fr. Haga s. .......................... 12,33 fm 

= D 2 Odenplan ........................ 12 Q B . .  Hornstull ........................ i2,ie a 

Sista Haga s. t. Hornstull 1.33 . .  ...... 
a Tegelbacken.. 2,s3 n . ... 2 a B Ringvägen 2,33 B 

...... B D Hornstull t. Haga s. 1,45 w 

Å sön- och helgdagar efter trafikbehov. 1 B - D N. Dantorg. 2,iz w 

MASTERSAMUELSGATAN 22 A.-B. SVENSKA METALLV ERMEN se annons zt sid. 27. 
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6. SamfBrdseln9ill lands. b) Järnvägarna. 
Linie m o  4 ( S t m  rin&injeir). Odeng.-Hantv.- 

gat.ShissplaaSib$llegat.-WhaUavägeh Längd 
9,Q km. Kortid 54 min. 30 min. trafik. 

Föista t i g  fran: Alla dagar 
Ros1agsg.-Odeng t. Kungsholmen ...... 1 2 , s ~  fm. 

n a Ostermalm ......... 12,31 B . ...... Slussplan Kungsholmen S2,so 
Ostermalm ......... 12,30 s 

Sista tag fran:  
Roslags&-Odeng. t. Kungsholmen.. .... ?,z7 f m  

D n Ostermalm ......... 2,31 . 
SfGssplan Kungsholmen ...... 2,o B 

Ostermalm ......... 2,o . 
=inie Roslagstull-Ringväg, vid Götgat. 

Samma linjesträckning som för ord. trafiken. 30 
min. trafik. 

Första t&g fran: Alla äagrr 
Huvudstation t. Ringvägen ............... l2,ioI/, fm. 
Koslagstiill .......................................... 12.34 P 

Karl Joh.  torg t. Roslagstull ............ 12,30 
Ringvägen 2 ., .......... 12,45 » 

Linj* N o  14. VanadIrwlaiw-Djiirgården. Samma 
linjesträckning som för ord. trafiken. 30min. trafik. 

Alla dagar 
... Första tag fr. Vanadispl. t. Bel1m.ro 12,31 fm. 

s n Bellm.ro t. Vanadispl. ... 12.30 
... Sista a D Vanadispl. t. Bellm.ro 1,Sl B . ... a s Sturepl. 2,l * . 8 Bellm.ro Vanadispl. 130 

n B B  U . Sturepl. ... 2,0 

.@e N:o 16. N. BantorgetGundbyberg. Samma 
lin~esträckning som for ord. trafiken. 30 min. 
trafik. 

Alla dagar 
FBrsta tag fr.  N. Bantorget ............. ,.... fm. 

n Sulldbyberg ................. 1 2 1 i 5  .... ............. B N. Bantorget , 2,15 n .................. B s Sundbyberg l,45 

16. SIussen-M~larhöiden. samma 
linjesträckning som for ord. trafiken. Endast en 
tur i vardera riktningen. 

Alla dagar 
Sista tag fr&n: 

Roslagstull t. Ringvägen .................. l ,s4 fm. 
S B D G. Ad. torg .................. ?,4 D 

u a Karl Joh. torg ............ 2,34 ,, 
Ringvägen Roslagstull .................. l , r s  B 

Huvudstation ............... 2,15 B 

Första t&g fr. Mälarhöjden .................. 12,so cm. ' 
x 8 Karl Joh. torg ............... l , O  n 

.................. Sista s Miilarhöjden l , ~ o  
............... B Karl Joh. torg ?,o 

, 

132 051 A.-b. ~fockholms spårvaear. 
Styrelse: Björklund, C.G., ordf.; Lindmark, A.; 

- Linje N:,, 7. ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ t ~ ~ ~ ~ j ~ ~ ~ & ~ d ~ ~ .  J.E.; Hultman, G.H.; Hallberg, I.: Wal- 
ma linjesträckning som fbr ord. trafiken, 30 Folcker, J.F.; verkst. dir.: Hellgren, 
trafik. 

Trafikeras endast d& behovet sa  kräver. 

Linje N:o 8. Slussen-Enskede. Samma linje- 
sträckning som for ord. trafiken. 30 min. trafik. 

Alla dagar 
Första tag fr. Karl Joh. torg 12,so fm. ............... . , , D e  gamlas väg .......e....... 1 2 , ~ ~  . 
Sista Karl Joh. torg ............... 2,o a 

B De gamlas väg ............... a , ~  S 

 id^ 11. M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~  Sam- 
ma linjeuträckning som for ord. trafiken. 30 min. 
trafik. 

dagar 

'ö:'" F ~ ~ ~ f $ ~ ~ ~ g ~ i , K f e r l : ~ l a ~ : : :  i:;:: f y  , . Stureplan t, Marieb,gat. 12,r4 B 

= = * Karlaplan . 12,s7 B 

Sista n Marieb.g. * Karlaplan L30 a 
S * a  B = Stureplan.. 2,o 
s a Karlaplan Maneb,gat. . 
r , n  stureplan,. n 

Linle N:o 12. Tegelbaeke&lsten, Samma linje- 
sträckning som for ord. trafiken. 1 tim. trafik. 

blla dagar 
Första tag fr. Tegelbacken .................. 12,37 fm. 

8 S Q Alsten ........................... 1,s D 

Sista n 8 Tegelbacken .................. l,s7 n 
I B Alsten ........................... 2 , ~  8 

Linje N.o 13. Tegelbacken-Ulvsunda. Samma 
linjesträckning som for ord. trafiken. 1 tim. trafik. 

Alla dagar 
Första tag fr. Tegelbacken .................. 1 , ~  fm. 

n Ulvsunda ........................ 1293 . 
Ststa 9 Tegelbacken .................. 2,7 ........................ 3 * Ulvsunda 1,36 

Kamrerare: Westerberg, O. 
Trafikchef: Magnuson, E. 
Maskiningenjör: Engdahl, E.W. 
Baningenjör: Gripe. R. 
Sekr. o. ombudsman: Hasselgeen, C. h d v .  

[32 Omnibusunjen torg-0denp1an 
äges av Stockholms centrala omnibns-ab. 

R i n g l i n j e: Gustaf Adolfs torg-Freds%.- 
Drottningg.-Norrtullsg.-0denplan-0deng.-Svea- 
vágen-Tegn6rg.-Regeringsg.-Gustaf Adolfs torg. 
Dubbelriktad trafik med en vagn i vardera rikt- 
ningen vardagar var tredje, fjärde eller femte 
minut mellan 1128 fm. o. l1212 em.; sön- o. helg- 
dagar vagn var sjätte minut mellan kl. '129 fm. 

0 . T B : 2 8 ~ i 5  öre fdr rundtur. ~ a r n  under 6 C 
få medforas utan avgift men utan rätt till sitt- 
plats. Rabattbilj. kostar 1 kr. för 7 resor. 

[32 131 ~ ~ ~ ~ b ~ ~ k ~  gång~rodtieboltlg 
äger Katarinahissen i Stadsgården o. g8~gbron 
darifrån till Mosebacke. 

Ordförande: byråchef Sture Centerwall. 
kommendOrkapten af 

ercker; kammarh. Goran af Klercker, verkst. dir. 
L32 151 A.-b. Bmnkebergstunnelh. 

Ordf.: Lundgren, A., postmäst. Styrelseledamöter: 
von Zeipel, V., ombudsman; Normann,,K.G., lektor. 

b) Jirnvagarna. 
Järnvägsunderrättelser, se [49 15-49 Z]. 

K. Järnvägsstyrelsen, se 115 461. 

[3231] Administrativa byrån, 
Byrichef: Kjellin, P.G. 
Ombudsman: Hallström, C.A. - 

INGA SARSKILDA REMISSBREV 
FORDRAS VID LIKVID GENOM PosTGm?o 



Kameralbyrån. 
Byråclief: Iacobi, G. 
Forste sekr.: Willers, J.H.11. 
Huvudkassör: Liander, E. 
Notarie: Varenius, N.G.O. 
Bokhållare: Laurell, E.; Hallgren, O.A.G. 

~arnmarkonforet .  

[32 31-32; C. Ovriga alltnaniia inrättningar. 

Kamrerare: Hamriell, T. 
Porste bokhållare. Wetterhall, A.V. 
Bokhållare: Ronnedal, M D.T; Danielson, J .0  

Schreber v. Schreeb, T.G.V.: Holm, E. 

Förste sekr.: Siliverstolpe. D.G.O. 
Bokhållare: Edelsvärd, F.W. 
Förste kansliskrivare: Egnell, A.E.V.; Wickman, 

J.E.M.; Ridderstolpe, II. 

Avdelning för ekonomiska utredningur. 
Byrådir.: Norrman, S. 
Förste aktuarie: Malmkvist, E.V. 
Aktuarie: Thorsell, K..4. 

Stafistislcci kontoret (Tomteboda). 
Chef: Akselsson, L. 

Reuisionskontorel. 
Förste revisor: von Friesendorff, K.F.J., frili. 
Revisorer: Bergman, G.A ; Andersson, C.J.R 

Back. J F. 
Bokhållare: Skeppstcclt, C.,\.; Dahlstedt, R.V 

Liitke, F. 

Byråing.: Sandström, K.H. 
Konst~tuktörer: Wallgren, T.R.; Johnsson, E.J. 
Underinger: Orbom, C.A.; Swauström, 1'3.; 

Magnusson, G.S. 

331 Maskinbyrån. 
Byråchef: Svensson, K.A. 
Byrådir.: Leijonhufvud, K.A.A:son, frili. 
Overinsp.: för maskintjänsten: vakant. 
Förste byraing.: Rendahl, G.E.; Flodin, C.E.; Y. 

Köhler, C.A., frih.; Wallander, C.O.G. 

l 
[.I2 321 Banbyrån. 

~y råche f :  Tydén, O.A..k. I 
Arkitekt: Zettervall, F. 
Förste byråing:er: Marcus, J,.L.; IIedvall, E.J.G.;! 

IIård, T.A.T.; Ahlberg, K.J.; Olsson, J.E. 
J-antmatare: Areskogh, N.0:soii. l 
Baning.: Richter, G.C. I 
Byråing:er: Lundberg, K.J.H.; Abel, L.S.; Eken-/ 

Gren, A.V.F.; Kolm, C.R.: \Triberg, N.G.T. 
Sekr.: Johansson, J.G. 
Konstruktörer: Lenhart, J.O.N.; Johansson, C.J. 

W.; Westerberg, N.H. 
Undering:er: Billing, K.O.; Chytreus, O.M.G.; Jo- 

hansson, J.A.; Lund, C.A.; Forsberg, J.E.; Otter- 
ström, E.; Fjellman, E.F.; Wedin V.E.; Hör1i.n M. 
G.M.; Hagsköld, 1.H.A:son; Olsson, S.O.; l,undbhrg, 
F.T.: Haag, H. 

Bokhållare: Gustafsson, J.E. 

Byggnadsbyrån. 
Ombudsman: Schott, C.F.L. 
Sekr.: Aiinell, O.B. 

Aktuarier: Blomberg, P.D.; Persson, Frithiof. Byrainger: Törnblom, A.; Nothin, E.J.A.; v. Sy- 

Förste bokhållare: Vahlquist, C.G.B.; Ilaake, H.; o $ ~ ~ ~ ~ o r d e n s o i i ,  C.A. Bovin, A.A. 
Bokhållare: Jernell, N.G. Konstruktörer: Larsson, A.J.; Forssman, L.G.H.; 

ranér, B.E.G. 
~ i l j ~ f t  och b lnnke t~ , co~ore~  ( ~ ~ ~ ~ ~ l > ~ d ~ ) ,  ' GUndering:er: Bager, J.H.; Enfors, E.P.E.; Ar+, 

Ar~~b~~~riadsaude1i i in ircn .  
Förste byrådir.: Garde, A.B. 
Förste bgråing.: JanzCn, G. 
Byråing.: Engwall, C.G.H. 
Underiiig.: Dahlqvist, C.G.A. 

Intendent: Waller, K.A. 
Förste Sandberg, C,O.; Hedberg, II, 

Ii.: Dahlin, S.G. 
Bckhallare: Löfman, P .A.; Mö!ler, 1I.A.F. 

Förrådsbyrån 
Byrachef: Tausen, C.A. 
Forste sekr.: Markman, A.F. 
Forste byråing.er: Stille, F .0  V.; eii T-akant 
Byråing.: Molin: J.E.A. 
Förrådskontrollör: Sunding, E.H. 
Notarie: Wetter, C.N. 
Undering.: vakant. 
Bokhållare: Lagerholm, G.; Uhrne, C.M. 

Elektrotekniska byrån. 

B.; Vrang, I.: Fries, J.S.; Andersson, NLA.; Norin- 
der, T.R.; ButCn, J.1-I.; Hjortzberg, S.G.V.; Niklas- 
son, F.S.V.; Klint, S.O.; Beijer, A.M. 

Bokhållare: Cederberg, L.R.; Selander, B.; Kroon, 
O.W.: Wallius. AV. 

Byråchef: Ofverholm, I.A. 
Byrådir.: Billing, E.I. 
Forste byråing:er: Rylander, K.E E; Waroclell. T 
Byråing:er: Ottosson, J.O.; Larsson, A.L. 
Konstruktorer: Helmer, O.; Andersson, Y.G. 
Undering:er: Edenius, E.R.; Thelander, T. 
Bokhållare: Pehrsson, A.R.S. 

Verkstadsbyrån. 
Verkstadsdir.: Sabelstrom, C.C D. 
Byrådir.: vakant. 
Undering.: Gustafsson, O. 
Bokliållare: Grahn, E.V. 

132 341 Första trafikbyrån. 
Byrachek Englund, L.G. 
Porste sekr., tf. overinsp. for sakerhetstiaristen. 

Lindblad, J.E. 
Notarier: Ruist. G.F.; Skytt, J.P. 
Bokhållare: Hallgren, R.E. 
Forste kansliskri~arc: Reutercrona, E.G. 

Andra trafikbyrån. 
liyrächei: Olofsson, C.E. 
Forste sekr.: Trolle, C.R. 
Notarier: Scheman,  K.G.; Paulson, A.E.; tf. 8 1 -  

lander, A.II. 
Bokhallare: Fries, E.L.: Risling, N.G.; Wil~erg. 

I i  L.H.; Markland, R.V.; Forslind, K.A.E. 

Millcontoret. 
Milkontrollör: Sätterholm, R.V.N. 
Iiorste bokhållare: Haggmark, A.K.; Higgmarl<, 

Arth.; Reif, U.J.A.; Burman, C.G.; Norrstrom, E.(; 
Hokhållare: Zimmerman, V.H.M. 
Forste kansliskrivare. Frisel1,G.C O.; Sjoqvist,E T. 

Bangdrdsaudelninqen. Tredje trallkbyrån. 
Forste byrådir.: tf. Törjeson, T.A., LiyrBing. i Byråchef: Stjerna, A.C.A. 
Förste byråing.: Nettelbladt. V. 1 Forste sekr.: Wahlgren, A.J. 

JONWOPINGS JURIDISKA BYRÅ 
1 6  H A M N G A T A N  1 6  



6. Samfärdseln till lands. b) iirnvagariia. [32 34 -32 41.1 
Xotarie: Lundqvist, R. Distriktsehefsexpeditionen. 
Bokhållare: Gustafsson, E.L.E.; Roos, A E ; Wi- . Klarabergsg. 70, Sthlm 1 

gren, N.G.; Arnemark, G.E.; Frykholm, D. 1)istr.-chef (se ovan). 
nktr.-sekr. o. ombudsman (se ovan). 

(32 351 Militärbyrån llilitarassistent: Ekman, P., kapten. 
Byråehef: Lewenhaupt, C.G.M.T., greve. 
iVli1itaracsist:er: Nordeman, S.J.G.; Wahlén, N.T.11. Distriktskassakontoret, Vasag. 1. 
Sekr.: Allander, A P. 1)istr.-kassor: vakant: tf. Féllenius, H.D. 
Notarie: Sehlstedt, E.E. I~zssakontrollant: Bokhållare Soderberg, F 
Bokhållare: Tapper, C.A. Banavdelningen. 

Inrikes taxebyrån. Bandir.-exp.: Klarabergsg. 70, Sthlm 1. 
Byråchef: Almqvist, A.1I.V. Bandir. (se ovan). 
Byrådir.: Gyllenhaal, L H., friherre. / Forste baning.: Werner, O., kapten i V. V. R. 
Sekr.: Alving, G.V.; Ekholm, C.A.F. Telegrafing.: Johansson, E.F. 
Notarier: Killander, G.H.; Butén, T.G.; Landahl, signaiing,: ~ ~ l ~ ~ ~ i ~ t ,  1%. 

G.T. l Undering.: Edstam, H.O.A. 
Bokhållare: Wikland, AL.: Vickhoff, J.E.; Ljuiig-l Forste bokhållare: Pehrson,  B.E.J 

gren, W.G.N.; Wallén, K.A.; Bratenberg, J.W.: 
1. bansektionen. Kihlberg, A.A.; Holm, Hj.S.; Ekeblad, G.ll.G.O:son, 1 

Bclin, V.A.; Dahllöf, E.A. se under >Sthlms bangårdsombyggnader,. 
Förste kansliskrivare: Allgulin, L.M.M.; Mendel, 

H ; en vakant: tf. Lidman, E.E.J. Maskinavdelningen. 
I Maskindirektorsexp.: Klarabergsg 70, Sthlm 1. 

Utrikes taxebyrån. , Maskindir. (se ovan). 
Byråchef: Ahlberg, N.J. , Forste maskining.: Nelson, K.L. 
Sekr.: Danielsson, D.; Frigell, E.A. 
tf. Notarie: Engström, H.O.T. I Distriktskamrkrarelco~itoret. , Bokhållare: Larsson, L.-H.E.; Lundvall, K A ; Distr.-kamrerare: Herbst. A.A.V.T. 

Lindström, H.H. Forste bokhållare: Brandstrom, C.J. 
Förste kansliskrivare: af Klint, E.M. 1 Bokhållare: Eigstrand, A.F.; Blomberg. C.O.F.V.: 

Egnell, P.H.H. 
[%2 371 Kontrollkontoret. 

Overkontrollbr: Stolpe, J.T. 1. och 2. maslcinsektionen. 
Förste kontrollbrer: Fsgersten, E.F.L.; Eriksson, [(Krylbo)-Järna-Katrineholm- allsbe berg) nied 

G E.; en vakant. Tomteboda-Vartan. Albano-Stockholm ostra, 
Kontrollbrer: Bergvall, A.F.11.; Walin, T.R.H.; Karlberg-Stockholm norra, Tanto-Stockholm 

Lundqvist, C.E.; Adlerstråhle, A.L.G.; Lundgred sodra o. Sodertalje sodra-Sodertälje.] 
E.M.E.. Christer&son, C.E.; Lundborg, W.A. i Maskining.-exp.: Hagalund ovre, Ulriksdal. 

Förs& bokhållare: Berglund,J.A.A.; Lofqvist,N.F.; l Forste maskining.: Uddenberg, C.E. 
Nordgren, J.; Byström, A.H.V.; Kempe, P.G.; Eng- 1 Undering.: Bergstrom, A.G. 
lund, O.; Waldenstrbm, G,E.A.; Forsslund, F.E.;~ Bokhållare: Andreasson, C.V. 
Dahl, K.A.E.; Lindholm, C.E.; Ingmansson, o.G.;/ 
Elfving, P.G.B.; en vakant. Hagalunds lokoniotii~station. 

Bokhållarz: Pripp, C.W.; Berglund, A E.; Dubois,/ Maskininsp.: Pramer, C.E. 
S.E.J.; Anrep, F.; Bystrom, T.E.C.; Hoglund, E.H.: 
Nauclér, G H.E.; v. Baumgarten, E.K.A.; Hellstrom,' 

Ifagalunds vngnstation. 

O S.; Dahlqvist, E.F.; Dahlin, J.G.; Sjöberg, G.; 
Kruuse, B.H., frih.; Palmquist, S.H.; Saxberg, C.H: 
Björkman, J.G.W.; Sjoström, L.F.; Aberq, E.; sil£: 
verhielm, E.H.R.; Enander, N.D.; Grafstrom, G.: 
Horn G.A.O.C.; greve. 

Fbrkte kansliskrivare: Norrman, K ; Martin. E ; 

~askininsp. :  Bagge, S.A.V. 

L32 411 Trafikavdelningen. 
Trafikdr.-exp.: Klarabergsg. 70, Sthlm 1. 

~ ~ , " ~ ~ d ~ f ; t i ( ~ ~ s ~ ~ ~ $ e :  ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ d ,  G,P,; iqordrn- 
Hemning, E.A.E.; Svensson, A.V. i skjold, A. 

Stockholms trafiksektion. 
[32 391 Statens järnvägar. i [Ilagalund-Nyboda med Tomteboda-Vartan, Al- 

I. Distriktet. / bano-Stockholm ostra, Karlberg-Stockholm nor- 

[Linjerna Krylbo-Stockholm-Hallsberg med Tom- I 
r a  o. Tanto-Stockholm sbdra.1 

td,oda-~ärtan, ~ l b ~ ~ ~ - ~ t ~ ~ k h ~ l ~  östra, Karlberg 
-Stoekholm norra, Tanto-Stockholm sodra o. So- 
dertälje sodra-Sbdertälje, Krylbo-hljolby med Da- 
garn-Hultebo o. Orebro sodra-(Svartå), Jarna- 

Mjölby med Aby-Katrineholm.] 

Traf ikins~.-ex~. :  Klarabme-g. 70, Sthlm 1. 
Forste trafikinsp.: Soderberg, N.O. 
Byråassistent: Neander, N.E.S. 

1. Trafiksektionen. 

Huvudstation: Stockholm. , [(Nyboda)-Järna-Katrinehalm-(Hallsbe~g) med 
Sodertalje sodra-S0dertälje.l 

Distriktsförvdtningen. / Trafikinsp.-exp.: Klarabergsg. 70, Sthlm 1. 
Centralstationens annexbyggnad, Klarabergsg. 70 Förste trafikinsp.: Walentin, J.B. 

Sthlm 1. Byråassistent: Rundqvist, G.A.V. 
Distr.-chef: Aberg, Hj.G., oversteloltn. i V V.K 
Bandir.: Peterson, K Hj. 2. Trafiksektionen. 

Maskindir.: Sundkulst, K.O. [Krylbo-(Hagalund)]. 

Trafikdir.: vakant; tf. Sundberg, S.K. 1 Trafikinsp.-exp.: Klarabergsg. 70, Sthlm 1. 

Distr.-sekr. o. ombudsman: Rune, A.E. Trafikinsp.: Alving, B.O.N. 
Forridsintendent: Kihlström, F.E. / Byråassistent: Emers, T. 

VIKING SKO KRAM INDUSTRLAKTIEBOL. VI KIN G 
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Brobyganadsarbetena, Tanto, Stockholm 5. Stoekholm, Stadsgardens station. 
Sektionsing.: Nilsson, H.E. (Stadsgården 10.) 
Undering.: Backman, E.F. 1 Siationrins~ektor: vakant. 

[32 41-32 511 C. Övriga allmänna inrättningar. 

Förrådsavdelningen. 1 Resebyrån. 

Husbunnnadsarbetena. - 1 Förste stationsskrivare: Torbrand, K.S. 

Förrådsintendentkontoret: Klarabergsg. 70, Sthlm, l .  
Forrådsintendenten (se ovan). 
Förste bokhållare: Beckman, A.V. 
Bokhåiiare: Brandt, O.A.; Kock, S.S.Hj. 

Huvudförrtidet Stockl~olm hrorra. 

Sektionsing.: Wahlström, H. 1 

Exp.-forest.: vakant; tf. Ekstam, C.A.17 ; förste 
stationsskriv. Lepper, E A. 

[32 441 Stockholms norra station. 
Stationsinspektor: Grönqvist, P. 

Bangårdsarbetena (1. bansektionen). 
L'Qvsjö-Ulriksdal med Tomteboda-Värtan, Karl- 

berg-stockholm norra o. Tanto-Stockholm södra.] 
Baning.-exp..: Vasagatan 1, Sthlm 1. 

Undering:er: Malme, A.T.; Smedberg, E.V. 
Baning.: Schönmeyr, L., kapten i V. V. K. 1 

I 

L32 431 Stockholms centralstation. I 

Uverinspektor: Moberg, P.G.J. 

Overinspektorsexpeditionen. 
Underinspektor: Lindroth, S.V.; förste statiolis- 

skrivare Ekström, L.V.: Richter, J.F.C.; Ostberg, 
J.H., och Bruno, T.G.B. 

Förest.: Bokhållare Ljung, J.F. Stationsinspektorsexpeditionen. I Förste stationsskrivare: vakant. Huvudförrtidet Liljeholmen. 
Förest.: Bokhåilare hlalmström, C.E. 

1 Avgdende fraktgodse.~l~editionen. 

Exp.-förest.: Moore, F.L.A.; förste stationsskriva- 
Huvudförrtidet Värtan. I re  Herder, H.R. 

Förest.: Förrådsmästare Andersson. E.V. 1 Ankommande fraktgodsexpeditionen. 
Stockholms bangårdsombygenader. I .p.-förest.: Lundqvist, L.R.V.; forste stations- 

Arbetschef: Schåltz, R., kapten i V. V. K. skrivare Allder, E.L. 

Avgående ilgodsexpeditionen. 1 

Arbetschefsexpeditionen, Vasag. 6, Stockholm 1. 
Allmänila avdelningen. 

Byraing.: Engvaii, G. 
Brokonstruktionsavdelningen. 

Förest.? Nilsson, E., kapten i V. V. K. 

Karlberg. 
Stationsmästare: bunér, A.A:son. 

Albano. 
Stationsmästare: Carlson, A.B. 

Värtan. 

Stockholms sudra station. 
Stationsinspektor: Johansson, G.A.E. 

Iigodsexpeditionen. 
Forest.: förste stationsskrivare von Sydow, G.A.P. 

Stationsinspektor: Granberg, F.E. 
Furste stationsskrivare: Holmberg, S.Y.E.  

Arkitekt: Johansson, Cyriiius. 
1ng:rer: Kasarnowsky S.: Luders F.; Zetterholm, Avadende fraktgodsexpeditione~z. 

O.D.; Soderlund, V.; ~ id rkman ,  B.;' Svensson, K.V. Förest.: förste stationsskrivare Dunström, G.L. 
Kontrollant: Björkman, A. 

Husbyggnadsavdelningen. 
Ankommande fraktgodsexpeditionen. 

Konstruktör: Johansson. J.A. 1 Förest.: förste stationsskrivare Nilsson, F.V. 

Liljeholmen. 
Siationsinspektor: vakant.." 
Förste stationsskrivare: Biorklund, G.H.V.; Kj 

ly, R.E.G. 
Xlvsjö. 

Stationsinspektor: vakant; tf. Sehlstedt, E.E. 
Fórste stationsskrivare: Landgren, A.H. 

Exp.-forest.: Kostmann, I.R.C.; förste stations- 
skrivare Hedström, K.A. 

Bnkommande iloodsezpedifionen. 
~ ~ ~ . - f i > ~ ~ ~ ~ , :  ~ i ~ d b ~ ~ ~ ,  0.s.; förste stationsskri- 

vare Bergh, E.T. 

Huvudverkstäderna. 
(Liljeholmen och Tomteboda.) 

Verkstadskontoret. Liljeholmen. 
Verkshdsförest.: tf. Förste maskiningenjör: Ret- 

tig, R.C.W. 

Resgodsexpeditionen. I Maskininspektorer: Rydin, A.F. (Tomtehoda); Ga- 
brielsson, N.G. (Liljeholmen). 

Ev.-förest.: Hagstrom, K.A.W.K. j Undenng:er Hallgren, F.R.; Persson, C.C. 

Ef terkravsexpeditionen. 
Förste hokhlillare: Strandberg, J.E. 

Exp.-förest.: Petre. A.T. 

Biljettexpeditionen. Enskilda järnvägar. . 
Exp.-förest.: Kronvall, B.A.; förste stationsskri- 

vare Åkwlof, K.G.A., och Hansson, C.A. / [32 511 Sbckholm-Vasterås-Bergslagens nya 
Telegrafexpeditionen. / Iärnvagsaktiebolag. (Byrå: Vasag. 24.) 

Förest.: Förste telegrafist Bodstedt, I.A. Styrelse. 

Tuligodsexpeditionen. 
Tamm, H.S., ordf.; Murray, W. (Vasterås), vice 

E x s r e s t . :  vakant; tf. Emanuelsson, B.E.J. 

MASTERSAMUELSGATAN 22 A.-B.SVENSKA METALLVERKEN s annom r S,,,, n, 



6.  Samflrdseln till lands. c) Postverket. [32 61-52 701 
kow, &A., statens ombud:. Wallin, J.A., Stockholm! 
stads ombud. 

Verkst. dir.: Kamph, A.O.L. 
Sekr. o. ombudsman: Söderlind, G. 

Administrativd avdelningen. 
Kamrerare: Lindegren, Oscar. 
Kassör: Hahn, A. 
Byraassistent: Mineur, P.U. 

Trafikavdelninoen. 
Trafikdir.: Moberg, K. 
Traiikinsp.: Alexi, J.A. 
Trafikinsp.: Moberg, V.M.D., Västeräs. 
Byråassistent: Nordenvall, P. S., Västeris. 
Telegrafingenjör: Gustafson, H., Tillberga. 
Kontrollör: Sönnergren, A.O.F. 
Forrådsforvaltare: Berg, J.H., Sundbyberg. 

Banavde 
Bandir.: Grandinson, % 

, Baninn:er: Grönwall. S.. 

ström, A.: Västt 

Iningen. 

. Stockholm; Henning, C., 
, ~ästerác;  Reini, V.,  udv vika. 

Byraing:er: Lundborg, G., Stockholm; BjOrn. 
 as. 
Maskinavdelnihgen. 

Maskindir.: Klemming, Sven, Vasterås. 
Byräing.: Edward, E.E.A:son, Västerås. 
Maskining. för verkstadstjansf: Axelson,A.F., 

Västerås. 
Maskining. för linjetjänst: Wallenius, G.G., Väs- 

terås. 
Verkstadsing:er: Gren, F.M., Västeras; Larsson, 

K.D., Tillberga. 
Forradsintendent: Westberg, O.S., Västerås. 
Byraassistent: Edmark, E.E., Västeras. 

[%Z á41 Stockholm-Roslagem järnvägar. ' 

(Agare: Sthlm-Rimbo järnvägsaktieb.). 
(Byrå: Engelbrekisplan 2.) 

Stgrelse. 
Ordf.: Wrangel, H.G.W., generallöjtn.; Sahlin, 

M.R., fd. landshötd., statens ombud. 
Ledamöter: Sjodahl, J.; Söderberer, C.: Fors- 

mark, L. 
Suppleanter: Nerell, Ake; Söderberg, C.A.; Aker- 

lund, E.; Schnell, C.H. 
Verkst. dir. o. chef: Nerell, Ake. 
Sekr. o. ombudsman: Wisdn, Yngve. 

Bgrdavdelningen. 
Kamrerare o. kontrollör: Rosborg, S.A 
Kassör: von Schulzenheim, N. 

Banavdelningen. 
Baning.: Ekholm, Hj. 
Overbanmästare: Bäckström, J.A. 

1CIaskinavdelninam. 

[32 661 Järnvägsskthbolaget $to&holmSaltsjön. 
(Byra: Stadsgarden 22.) 

Stgrelse. 
Wallenberg, K.A., ordf.; Nachmanson, Joseph: 

Sachs, Josef; Bodman, Hakan. 
Verkst. dir.: Bodman, Hakan. 
Trafikchef: Walden, O. 
Maskining.: Grotte, E. 
Kontorschef: Jansson. Karl. L 

Kassörska: Ohman, M.L. 

f32 681 Trafikaktiebolaeef Stdekholnt-Nynas. - 
Styrelse (säte i Nynashamn): Ordf.: Sjögren, .Ar- 

vid; Backstrom, W.; Richert, J. Gustaf; Rom, A. 
Verkst. dir.: Roos. Adoif. 
Baning.: Aspelin, Hj. 
Maskining.: Nilsson, J.H. 
Trafikinsp.: Nordenstam, Hadar. 
Kamrer: Hbrning, Ragnar. 
Kontor: Nvnashamn: tlf Sthlm 67 41, Nynashamn 

[32 591 Stockholm-NMs J6rnvägs-aktiebolag. 
Styrelse: Ordf.: Sjogren, Arvid; Bäckström. W.; 

Bcrgelmer, S.; Thelander, Th. 

C) Postveiaket. 
l 

Postunderrättelser se [49 25-49 561. 
K. Generalpoststyrelsen se [l5 451. 

i32 701 Postdirektionen. I 

(Med stationsort i Stockholm.) 
(Posthiiset, Vasagatan.) 

Stockholms distrikt, 
Omfattar Stockholms stad ävensom av Stockholms 
lan städerna Djursholm, Vaxholm och Södertälje 
samt Danderyds, Värmdö o. Sddertörns fögderier, 
Sellentuna o. Farentuna landsfiskalsdistrikt samt 
Ncrrsunda, Hammarby, Fresta, Skånela o. Mar- 

kims socknar. 
Postdirektor: Enger, J. 
Uverkontrollör: Sandell, K.O. 
Forste kontrolldr: Lundell, W. 
Kontrollörer: Löfving, P.R.M.; Strömbäck, A.E. 

W.; Jonsson, K.N. 
Förste postassistenter: Bergman, B.Hj.; Wik- 

ström, C.A.; Gnstin, T.O.; 2 vakanta. 

/ 
Postkontoren i Stockholm, 

Postkontoret Stoekhohn 1. 
(Vasagatan 28-34, C.) 

Overpostmästare: vakant. 
Kontrollör: vakant. 
Forste postassistent: Nordqvist, K.G. 

INGA REMISSERKANNANDEN 
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[32 70-36 80 a] C. Övriga allmanna inrättningar. 
ili~delnin~en för inrikes o. avgdende utrikes paket 

Förste kontrollör:' Ekfors, C.B. 
Iiontrollör: vakant. 
Första postassist:er: Flodinan, C.B.; Stenström, J.G 
.ludelningeii för ankominande ictrikes pnket. 
Förste kontrollör: Andersson, A.G. 
Förste po~stassistent: Rosin, B.V.M. 

Trillexpeditionen för postpaket. 
(Kungsgatan 76.) 

Föreståndare: Kuus, A.K., iiverkontrollör i lull. 
verket. 

Tidningsavdelningen. 
Förste kontrollör: Römer, J.E. 
Iiontrollör: vakant. 
Förste postassistent: I'etré, C.N. 
Förste postexpeditörer: Nycander, S.NI.; Eng. 

crvist, S.M.C. 

Postkontoret Stockholm 2. 
(Lilla Xyg. 6, St.) 

Postmästare: vakant. 

Postkontoret Stockholm 11. 
(Renstjärnasg. 16, Sö.) 

Postmästare: Vinberg, E.S. 

Postkontoret Stockholm 12. 
(S t Eriksg. 21, C ) 

Postmastare: vakant 

Postkontoret Stockholm 14. 
(Riddareg. 47, O.DI.) 

Postmastare: Winkler, E.S. 
Kontrollor: Wikström, K.A. 
Forste postassistent: Norling, C.E.Hj. 

Postkontoret Stockholm 16. 
(Gustaf Adolfs torg IS, C ) 

Postmastare: Zorn, J. 
Kontrollor: Watz, A.H.T. 
Forste postassistenter: Brander, R.E.; Holst, I< I 

Postkontoret Stockholm 17. 
(Hornsg. 71, So.) 

Postmastare: vakant. 

Avdelningen for avgdende poster. Postkontoret Stockholm 19. 
Rontrollor: Watz, A R.T. (Birgerjarlsg 90, 7 a ) 
Förste postassist er. Vallner, Ii  A r, Lilius, E T / Postmastare. Weilandt, E.E. 
rorste postexpeditorer. Ekstrom, E.%l , ~ a k a n t  Postkontoret Stockholm 20. 

Avdelningen for ctnkommande brev I (Ringvagen 100, So ) 
Kontrollör. Lagstrom, D.K. Postmastare. Almberger, A.H. 
Förste postassistent Cederblad, A.V. i Forste postassistent. Wennerström, C.4 S. 
Förste postexpeditor: Strom, S.A.M I Postkontoret Stockholm 21. 

Postkontoret Stockholm 3. (Karlbergsvagen 52, 7 a ) 
(Sveavagen 31, C ) Postmastare. Trolander, A.L. 

Postmastare Norberg, P.A. 
Forite poslassist.cr Petn,T.H., Gronstrand, R V Postkontoret i Liljholmen. 

(Hornsg 186. S o )  
Postkontoret Stockholm 4. I 

(Högbergsgatan 40, Sö.) 1 
Postmästare: Wittboldt, K.G. 
IControllör: Andersson, A.G. 

Förste postexpeditör: Uddenberg, A. 
Förste postassist:er: Nilsson, K.J.; Borg, K.E., tillf. ! 

Postkontoret Stockholm 5. 
(Linnég. 9 & 11, O . )  

Postmastare: Harling, I.T. 

Postkontoret i Alvsjii. 
Postmistare: Bergman, N.W 

d) Telegraf ocli Telefon. 
Telrerafunderrättetser. se 149 61-49 811 

~ - . . 
Postmästare: Paucs, G.E. ! K. Telegrafstyrelsen, se 115 461. 
Iiontrollör: Berg, A.V. 
Försto postassist:er: Skough, L.J.F.; Geijer, C.A.V.~ [32 791 Distriktsförvaltningar. 
Förste postexpeditörer: Lychm, A.K.; Janzon, S.E. 

Postkontoret Stockholm 6.. , 
(Odengatan 58, Va.) 

Postmästare: Ekelund, C.A. 
Kontrollör: Johnsson, J.A. 
Förste postassistenter: Ewetz, J.W.; Luiidkn, A. 

P.H.; Juhlin, T.J.G. 
Förste postexpeditörer: Jansson, E.A.L.; Löii- 

Postkontoret Stockholm 8. 
(Kungsholmsg. 32, C ) 

l'ostmastare: Anderson, T.L. 

Postkontoret Stockholm 10. 

Fjärde distriktets linjeavdelning. 
(Jakobsbergsgatan 24.) 

Omfattar Stockholms stad samt delar av Upplarid 
och Sodermanland. 

Linjedir.: Lennman, S.O. 
F~~~~~ linjeingzer: 0hrling, G , ~ , ;  pettersson, C. 

F ' ~ i ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ; F & x t ,  -~ ,E,H, ;   di^, O,*.; 13brth, 

[32 80 a] Stockholms Centraltelegrafstation. 
(Skeppsbron 2.) 

Telegrafdir.: Johanson, N.L.H., f .  d. byrachef 

I~etg, I.A.T. i G.E.; Ström, K.E.E. 
Postkontoret Stoekholm 7. j Konstruktör: Johanson, S.V. 
(Mästersamuelsgatan 3, C.) I Avd.-inger: Andersson, C.A.; Andersson, S.S.F. 

l'ostmastare: Lindqvist, N.A. 
hg.-assistenter: Lundqvist, a-4.L.; IIofberg, A. 

I<ontrollör: Hybbinette, E.S.A. 
1 W.; Moberg, C.A.T. . 

Kontrollör: Dahlén, E.N. 
Förste postassist:er: Sjögren, K.E.F..; TraiiCr, C.G. Förradsförvaltare: ~ ~ ~ ~ l b ~ ~ ~ ,  H.A. 

(Narvavagen 34, 0.Dr.) Forste kontrollörer: Lidman, K.G.; Idestrom, A.; 
Bengtsson, H. 

Postmnrtare: valrnnt / Radiokommissarie: Haage, S.J. 

JONKOPINGS JURIDISKA  BY^ 
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Filialstationen i Jakobsbergsgatan 2 ) .  1 Huvudkontoret. (Nybrog. 3.) 
Forste telegrafist: Borg, Elin J.C. I Dir.-assistent: Jacobsson, F.M., civiling. 

I Bitr. byråing.: Rydén, T.F., civiling.; Akerman, 
Filialstationen i Vasagatan 10. I.M., civiling. 

Forste telegrafist: Iflalmberg, Ellen Fr. , Kontrollör: Grane, E.E. 
l Tf. bitr. kontrollbr: Berg, K.N. 

Filialstationen i liarlbergsvagen 8. 
Forste telegrafexpeditor: Lundberg, Maria E. 

I 
Distriktskontoret i Stocltholrn. (Nybroq. 3.) 

bistr,-ing.: Jacobsson, K.E.E. 
Filialstationen i Statens Järnvagars Centralstation Distr.-assistent: Carlsson, G., civiling. 

Forste telegrafexpeditiir: Wiklander, Beda K. 1 Linjebyggnadsing.: Nystrom, A.H 
\ 

7. Sjuk- och halsovflrden. 

Filialsfationen i Riksdagshuset. 
Oppen endast under riksdagen. 

Filialstationen d Kunqsholmen, Xya H&dliiiset, 
Scherlegatan 7. 

132 R41 Statens Vattenfallsverk. 
K. Vattenfallsstyrelsen se: [15 491. 

Alvkarleby kraftverk. 

Förste telegrafexpeditör: Jaderholm, C.Elisabeth., Kraftverksdir.: Harder, O.L.G., civiling. , 

Läkare, polikliniker ocll enskild I , Kostnadsfri v a c c i n a t i o n ager rum de 2 
sjukvård. . 8 forsta vardagarna i mänaderna mars, maj, sept. 

K. Medicinalstyrelsen, se [15 421 
Stads- och distriktsläkare samt läkare å t  obe- 

medlade barnaföderskor, se 117 531. 

o. okt. kl. 11-12 fm. 

[33 061 Allmänna poli!~liniken. (Riddareg. 3.) 
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård for: 

Praktiserande Iakare, se Yrkesregistret. fludsjukdomar: 
Serafimerlasarettets polikliniker, se [33 301 onsd. o. fred. kl. 12-1/21 em.; tisd., torsd. 

I33 041 Karolinska institutets poliklinik. o. lord. kl. Ijz2-2 em. Dr Ivar Janzon. 
(Allm. Barnh.) Norrtullsg. 14. 

l 
Kuinnosjukdomar (aven veneriska sjukdomar hos 

Barnsjukdomar: kvinnor): 
alla vardagar kl. 10-11 fm., 5 - 6  em. månd., onsd. o. fred. kl. l/~7-7 em.; tisd., torsd. ' 

VIKING SKOKR#M INDUSTRI=AKTIEBOL VIKING 
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Filialstationen i Jakobsbergsgatan 2 ) .  1 Huvudkontoret. (Nybrog. 3.) 
Forste telegrafist: Borg, Elin J.C. I Dir.-assistent: Jacobsson, F.M., civiling. 

I Bitr. byråing.: Rydén, T.F., civiling.; Akerman, 
Filialstationen i Vasagatan 10. I.M., civiling. 

Forste telegrafist: Iflalmberg, Ellen Fr. , Kontrollör: Grane, E.E. 
l Tf. bitr. kontrollbr: Berg, K.N. 

Filialstationen i liarlbergsvagen 8. 
Forste telegrafexpeditor: Lundberg, Maria E. 

I 
Distriktskontoret i Stocltholrn. (Nybroq. 3.) 

bistr,-ing.: Jacobsson, K.E.E. 
Filialstationen i Statens Järnvagars Centralstation Distr.-assistent: Carlsson, G., civiling. 

Forste telegrafexpeditiir: Wiklander, Beda K. 1 Linjebyggnadsing.: Nystrom, A.H 
\ 

7. Sjuk- och halsovflrden. 

Filialsfationen i Riksdagshuset. 
Oppen endast under riksdagen. 

Filialstationen d Kunqsholmen, Xya H&dliiiset, 
Scherlegatan 7. 

132 R41 Statens Vattenfallsverk. 
K. Vattenfallsstyrelsen se: [15 491. 

Alvkarleby kraftverk. 

Förste telegrafexpeditör: Jaderholm, C.Elisabeth., Kraftverksdir.: Harder, O.L.G., civiling. , 

Läkare, polikliniker ocll enskild I , Kostnadsfri v a c c i n a t i o n ager rum de 2 
sjukvård. . 8 forsta vardagarna i mänaderna mars, maj, sept. 

K. Medicinalstyrelsen, se [15 421 
Stads- och distriktsläkare samt läkare å t  obe- 

medlade barnaföderskor, se 117 531. 

o. okt. kl. 11-12 fm. 

[33 061 Allmänna poli!~liniken. (Riddareg. 3.) 
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård for: 

Praktiserande Iakare, se Yrkesregistret. fludsjukdomar: 
Serafimerlasarettets polikliniker, se [33 301 onsd. o. fred. kl. 12-1/21 em.; tisd., torsd. 

I33 041 Karolinska institutets poliklinik. o. lord. kl. Ijz2-2 em. Dr Ivar Janzon. 
(Allm. Barnh.) Norrtullsg. 14. 

l 
Kuinnosjukdomar (aven veneriska sjukdomar hos 

Barnsjukdomar: kvinnor): 
alla vardagar kl. 10-11 fm., 5 - 6  em. månd., onsd. o. fred. kl. l/~7-7 em.; tisd., torsd. ' 
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[33 06-33 241 C. Övriga allmänila inrattningar. 
o. Iörd. kl. '/210-10. Dr Lilly Paykull o. dri 
Valborg Magnell-Naucler. 

Reumatiska och giktsjukdomar 
behandlas enligt Tallermans metod dagligen mellan 

kl. 10-4 em. Mottagning månd. o. torsd. kl. 
12-'121 ern. Dr Karl A.R. Lundberg. 

Könssjukdomar (hos man): 
tisd., torsd. kl. l/z7-7 em., månd., onsd. o. fred. 

'1212-12, lörd. 2-'/23 em. Dr Ivar Janzon. 

Ogonsjukdomar: 
tisd., torsd. o. lörd. kl. 4-5 em. Med. dr  Gerda 

Uddgren. 

oron-, nas- och halssjukdomar: 
' 

månd., onsd. o. fred. M. 9-10 fm. Dr S. Klingspor. 

i33 O81 Polikliniken å Södermalm, 
(Folkungag. 69. St. Tel. 302 52.) 

Obemedlade erhålla kostnadsfri Iikarvård för: 

Barnsjukdomar: 
(flyttat till Södra Tiiherkulosbyrån, Repslagare- 

gatan 14) 
månd., torsd. o. lörd. kl. 12-1 em. Dr D. H5gg 

o. dr  G. Nordenson. 

Hals-, näs- och Öronsjukdomar: 
tisd. kl. em. o. fred. kl. 12-1121 em. Dr 

A. Heggström o. dr  L. Flodqvist. 

Hudsjukdomar: 
tisd. o. Iörd. kl. 9-10 fm. Dr L. Moberg. 

Ruinnosjukdomar: 
onsd, o. fred. kl. fm. Dr Ada 

Nilsson. 
t i d ,  torsd. o. lörd. kl. 11-J/212 fm. samt mind., 

onsd. o. fred. kl. l/e7-7 em. (könssjukdomar 
hos kvinnor). Dr Signe Salén o. dr  Gunhild Ros- 
sander. 

Könssjukdomar för män: 
fred. k'. 1121B2 fm. samt tisd. 

O. 11z7-7 em., lörd. em. Dr R.  
Grönquist. 

Lungsjukdomar: 
månd. o. torsd. kl. Z2/n3 em. Dr A. Widstrand. 

Tandsjukdomar: 
månd., onsd. o. fred. kl. '/29-'/210 fm. Tandla- 

kare J. Wessler. 

Ogonsjukdomar: 
tisd., torsd. o. lörd. kl. 6-7 e.m. Dr F. Lonborg. 

133 101 Norra Poiikliniken. 
Sveavagen 98, 1 tr. (f.d. Stora Badstug. 781, 

tlf Norr 840 34. Kostnadsfri vara for: 

Könssjukdomar för män: 
mand., onsd. o. fred. kl. =/27-7; tisd., torsd. O. 

16rd. kl. 1Id/212. 

Könssjukdomar för kvinnor: 
månd., onsd. o. fred. kl. 1/21C-10; tisd. o. torsd. 

kl. '127-7, lärd. kl. 2-119. 

133 121 Polikliniken vid Kronprinsessan Lovisas 
vårdanstalt för sjuks barn. (Polhemsg. 30.) 

Medellösa sjuka barn erhålla kostnadsfri läkare- 
vård, andra betala 2 kr. p r  besok. för: 

. Invärfrs och hudsjukdomar: 
1 söckendagar kl. 10-11 fm. Dr O. Billqvist. 

Kirurgiska dkommor: 
tisd., torsd. o. lord. kl. 10-11 fm. Dr B. Floderus. 

Polikliniken för vanföra, se 133 541. 

[33 161 Allmänna elektricitetsinrättningen. 
Serafimerlasarettet. 

se Serafimerlasarettets poliklinik for nervsiuk- 
domar 133 321. 

[33 181 Diakonissanstaltens sjukhus poliklinik. 
(Erstag. 2. - Se även [33 441.1 

Kirurgiska sjukdomar: vardagar kl. 9-10 fm. 

[33 201 Tandläkareinstitutets poliklinik för  
tandsjukdomar. (Holländareg. -17.) 

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård for: 

dftinnens och tändernas sjukdomar: 
vardagar kl. 8,45-9,45 fm. 

Förest.: Med. lic. U. Hylin. 
Assisterande: Tandlakare Birger Ostman, Carl 

Iifodhn, Curt Säfstrom, Agne Dahlman, Bengt We- 
lin. 

[33 221 Sjuksköterskor. 
so~dresser  å sjuksköterskor och å de institutioner, 

anskaffa dem, se Y r k e s r e g i s t r e t, 
Sjukskoterskor. 

Adresser å sjuksköterskor for vårdande av fat- 
tiga i deras egna hem, se N a m n r e g i s t r e t, 
Sjukvärdsforeningar. 

[3323] Svenska Röda korsets sjukskiterskehem. 
Kammakareg. 66; tlf 1 92 o. 162 05 (Kassakontoret); 

Norr 81 86. (Tel. hela dygnet.) 

Direktion: 
Ordf.: Borgström, A., justitieråd. 
v. Ordf.: Akerman, J., professor. 
Ledamoter: Rossander Wendela, professorska; 

Bergenholtz, A.H.M., genkalska; Frolich, E., ge- 
neralska; Cederlund, Elsa, fru; Brunskog, Alma, 
frbken; Sjoqvist, J.A., professor; Cederström, C., 
hovmarskalk, friherre. 

Suppleanter: Edholm, Erik, med. dr; Lindberg, 
H.F., konteramiral; von Sydow, A., fru. 

Foreståndarinna: Brunskog, Alma, frökeii. ' 

Hemmets lakare: Hwass, Th. 
Sekr. o. kassaförvalt.: Ekman, A., krigsrid. 

A. Om privat sjukvdrd. 
Sjuksköterskor for värd av sjuka i privata hem 

saval i Stockholm som landsorten erhällas efter 
anmalan hos foreståndarinnan, Kammakareg. 66, 
3 tr., antingen p r  tel. (1 92, Norr 81 86) eller un- 
der mottagn.-tiden kl. 1-3-em. 

Sköterska kan aven erhallas för kortare besok 
enligt taxa. 

B. Sjukslcöterskeelevers antagande. 
Angäende elevers antagande och deras utbildan- 

de till sjuksköterskor kunna upplysningar erhållas 
pr  post eller vid personlig förfrågan vardagar en- 
dast mellan 1-3 hos foreståndarinnan vid Roda 
korsets sjuksköterskehem, Kammakareg. 66. 3 tr. 

[33 241 Betaniastiftelsen. 
Förening for sjukvård, Sibylleg. 18; tlf Osterm. 21. 

Styrelse: Disp. Kihlstrand, L.; Wikander, J.H., 
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7. Hälso- och sjukvhden. [3 
gio~uandl.; Schosty, E., fröken; Henrikson, G., 
pastor; Hurtig, J., pastor. 

' Foreståndarinna: Erikson, Louise. 
Föreningen tillhandahåller sjuksköterskor för 

vård av sjuka i privata hem och sjukvårdsinritt- 
ningar såväl i Stockholm som landsorten. 

[33 251 Elisabethsgstrarnas Sjuk- och Hvilohem. 
Braheg. 7 B: tlf 722 35. 

\ Sjukhus. 

1% 501 , Serafimerlasarettet i Siockholm. 
(Hantverkareg. 2 A.) 

Direktion: 
Ordf.: Ramstedt J.O. 
v. Or'df.: ~ a u e ;  F.J. 
Ledamoter: von Porat, F.G.H.; Janse, A.F.D.; 

Akennan, J.H.; Hvimgren, I. F:son, lasarettets di- 
rektör. 

Tlansteniän: 
Kamrerare: Wesman, K.A. 
Sekr. o. ombudsman: Lindström, K.R.A. 
Sysslomanz Bergman, P.O.J.N. 

eller remiss från landstingets exped5tion, adres 
Olofsgatan 10. 

Sjuk, som vill intagas på lasarettet, skall ai 
tingen sjäiv eller genom ombud infinna sig v 
po+li.$ken på ovan. angivna tider. Sedan i i  
skrivningssedel eerhållits av vederborande lakar 
skall till den vid intagningen tjänstgörande vnkt- 
mästaren avlämnas ovanstående handlingar, samt, 
mot kvitto, den sjukvårdsavgift, som skall erläggas 
i forskott. 

Sjukuårdsrrugifter äro per dag: 
a) i enskilt rum ..........L..... , ..... 10 kmnor 

Ib) i halvenskilt mm, eller mindre sal 
mkd ratt till battre kost .......... 5 kronor 

c) i allmän sal ...................... 2 kr. 50 öre 
Patient från utrikes ort betalar dock 2 kr. mera 

per dag, för så vitt han ej är mantalsskriven i 
Sverige. 

Besök hos patienter i allmänt rum tiIIAte6 endast 
på fol~ande tider, nämligen: sön- och helgdagar 
kl. 1,30-3,JO em., vardagar 1-3 m.; dock kan 
vederbörande lakare för särskilda fall medgiva be.- 
sak aven på annan tid. 

Mat och dryckesvaror f% icke tillföras patienter* 
utan vederbörande läkares tillstånd. 

Lasarettspredikant: Lindberg, J. 
Huqmoder: Pihl, Augusta. 

Lakme: 
Uverkinirg: Åkerman, J.H., prof. 
Overläkare: Holmgren, I. F:son, prof. 
Andre överläkare: Jacobzeus, H.C., prof. 
Uverläkare å oftalmologiska avd.: DalBn, Abin 

J., prof. 
D:o å nervavd. Marcus, H.I., prof. 
d o  å polikliniken fOr öron-, näs- och halssjuk- 

domar: Holmgren, G. F:son, prof. 
Föreståndare for Röntgeninstitutet: Forssell, G., 

prof. 
Klinisk laborator: OhneU, H., docent. 
Bitr. överkirurg: Troell, N.A., docent. 
Underkiiurg: Roman Rolf. 
Underläkare: ~vartz,'Nanna Ch. 
Foreståndare: för med. pol. Hesaer, 1.S.; for 

nervpol. Sahlgren, E., med. dokt.; för Dgonpol. 
Lindblad, A.Y.; för gynekol. pol. Holmberg, E.G.; 
för öron-, nås- och halspol. Nylén, C.O. Siggesson, 
med. dokt. 

Pdikliniken hålles öppen: 
För invartes sjukdomar o. hudqjukdomar: alla 

äagar kl. 8-9 fm. 
För kirurgiska sjukdoniar: vardagar kl. 12-1 

m.; sön- och helgdagar kl. 10-11 fm. 
För kvinnosjukdomar: vardagar kl. 12-1 em. 
För ögnnsjukdomar: vard. kl. 11-12 fm - 
F Ö ~  nervsjukdomar: vardagar kl. 11~9-'1~10 fm, 

öron-, ni+ och halssjukdomar: vardagar kl. 
9-10 fm. 

Olycksfall eller annat hastigt påkommande sjuk- 
domsfall mottages alla tider på dygnet efter an- 
mälan hos jourhavande läkaren. 

För intaning d lasarettet erfordras: 
1) prästbetyg; 2) lalrarebetyg eller personlig in- 

stallelse; 3) sjukvårdsavgift for  30 dagar i forskott 
och borgen av myndighet eller vederhäftig enskild 
person för ovrig ifrågakommande avgift. 

Lika med forskottsavgift och amvarsförbindeIse 
giller: 

för medellös person från Stockholm anshkning 
enliqt formular, som tillhandahålles i lasarettets 
vaktmästareexpedition; 

för medellös person fr%n Stockholms län ansvars- 
fö=Ise från vederbörande fattigvårdsstyrelse 

e SAKRASTE KONTROLL OVER 

Hundar få icke medtagas inom lasarettets om- ' råde. 
Utdrag av Kungl. stadgan for Serafimerlasaret- 

tet (S. F. S. n r  105/1906): 

Paragraf 24. 
Icke berättigade att intagas pd lasarettet äro: 
1) Obotligt sjuka; dock att om sjukdomen av 

lasarettets vederbörande likare anses vara av be- 
skaffenhet att någon tids sjukhusvård kan för den 
sjuke medfora vasentiig lindring eller för någon 
tid återstalla den sjukes forvarvsfömåga, sjuk I& 
mottagas, såvitt hinder darigenom icke uppstår för 
emottagande av sjuka, som äro till intagning å 
lasarettet berattigade; 

2) sjuka, behåftade med smittosam sjukdom av 
den art, att fara för smittans spridande inom lasa- 
rettet kan uppkomma; 

3) sjuka behäftade med venerisk sjukdom i smitto- 
samt stadium: samt 

4) sinnessjuka ävensom personer, behåftade med 
delirium tremens eller i berusat tillstånd, såframt 
ej tillika annan sjukdom eller skada, kravande 
sjukhusvård, foreligger. 

I varje sarskilf fall avgore dock vederborande 
om den sJuka ma intagas eller icke. 

[B 341 Sabbatsbergs sjukhus, 
S t y r e l s e: se [l7 551. 

Sjukhusdir.: M. 
Overläkare: dosefson, Arnold; Hedenius, P.A.I., 

å medicinska avd.; Hybbinette, S., o. Rissler, J.. 
å kirurgiska avd.; Ahlström, E., A gynekologiska 
avd.; Forsmark, Ernst  å ögonavd.; Holmgren, 
Gunnar, å Öronavd. 

Underläkare: % med. avd.: Malmgren, G.; Grahn, 
E.; Lundholm, I.L.H.; Zetterqvist,A.; A kirurg. avd.: 
Orell, S.; Odelberg, A.; Perman, E.; Mattsson, H. 
J.A.: å gynekologiska avd.: Jedaw, D.J.; % ögon- 
avd.: Scherling, S.; å öronavd.: Berggren, E.G.: 
Karlefors, J.A.; å patologiska avd.: Wahlgren, F. 

Syssloman: Johansson, G. 
Predikant: Wolfbrandt, E.G. 
Husmoder: Svinhufvnd, Barbro, fröken; träffas 

sikrast 911210 fm., ' 1 2 3 - 4  em. 
Bokhållare: Herrman, Nils. 
Kontorsskrivare: Ellnert, F.; Engelmark, K.; en 

vakant. 
Kontorstid: 9-3. 

-- EDER KASSA ERBJUDER POSTGIRO 



[33 34-33 38; C. Övriga allmaima iiirattiiingar. 
&I 0 t t a g n i n g s t i <l : för invartcs sjuka kl. '  midd. Patienter å helenskilt rum: varje dag !il. 

11-12 fm.; ! 9 fm-8 em. 
för iitviirtes sjuka kl. 10-11 fm.; ; För vinnande av kostnadsfri vård eller nedsatt- 
för kvinnosjukd. kl. Z2123 em.; ning av sjukvårdsavgift erfordras: 
för ögonsjukd. kl. l / d e 1 0  fm.; a) Idkarebetyg, om den sjuke sig icke personli- 

a) liikarebetyg; sättning av sjukvårdsavgift å formulir, som till- 

frielse fran avgift; c) prästbetyg eller annan handling, som utvisar, 

För b e t a l a n d e sjuka: 
a) läkarebetyg; 
b) en månads avgift i förskott; 
c) borgen av godkänd person för avgiftens be- 

talnncle iinder den tid, patienten kan Bomma att 
kvarligga å sjukhuset. 

Avgiften för betalande sjuka a r  pr dag: 
l:a kl. 20 kr. i hel-enskilt rum för landsortsbo. 
2:a kl. 12: 50 kr. i hel-enskilt rum för Stockliolmsbo. 

. d., . . >  kl. 13 kr. i halv-enskilt rum för landsortsbo. 
4:e kl. 6 kr. i balv-enskilt rum för Stockholmsbo. 
:>:e kl. 8 kr.  i allmän sal för lantlsortsbo. 
6:e kl. 2: 50 kr. i allmän sal för Stockholmsbo. 

O l y c k s f a l l mottagas alla tider på dygnet; 
tlock böra ovan föreskrivna villkor i avseende ä 
be:yg eller betalning av den sjukes anhöriga eller 
målsman ofördröjligen fullgöras. 

A allmänt rum intagna sjuka f å  mottaga besök 
son- o. helgdagar 1-3 em., vardagar 2-3 em. 
Patienter, intagna i isolerings- och tuberkulos~a- 
viljongerna, äga dock ej utan särskilt tillstiind att 
emottaga besök å andra tider än ,söndagar 1-3 
em. och onsd. 2-3 em. 

Infartsvigen ä r  från Dalagatan; öppnas av port- 
vakt alla tider. 

[33 361 Sjukhuset S:t Göran. 
(Stadshagen.) 

Ledning: Styrelsen för Stockholms stads sjukhus, 
se [l7 551. 

Sjukhusets dir.: Marcus, Karl. 
Overläkare: Marcus, Karl, o. Almkvist, J., å avd. 

för köns- o. hudsjukd.; Lindhagen, Em., a avd. 
för lungtuberkulos; Waldenström, Henning, å avd. 
för kirug. tuberkulos; Schaumann, Jörgen, a avd. 
för ljusbehandling. 

Underläkare: Olson, Per; Osterberg, Harald; 
Orell, S.; en befattning vakant. 

Läkare vid poliklinikerna: Birger, S.; Strand- 
berg, I.; Kjellberg, G. 

Syssloman: Thorell, G.A.S. , 
Predikant: Rosenius, J. 
Bokhållare: Segervall, N.G. 
Maskinist: Karlsson, G.O. 

För b e t a l a n d e sjuka fordras: 
a) lakarebetyg, om. den sjuke sig icke personli- 

gen inställer; 
b) en månads avgift i förskott; 
c) borgen av godkand person för avgiftens beta- 

laiide under den tid, patienten kan komma att 
I kvarligga å sjukhuset. 
! A v g i f t e n för betalande sjuka år: 

Om den sjuke äger hemortsritt i Stockholm: 
1) i hel-enskilt rum ............. . 12: 50 kr. p r  dag 
2) i halv-enskilt rum . . .. .. . . .. . 6: - ,, » 
3) i allmänt rum . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 50 » B u 

Om den sjuke ieke iiger hemortsriitt i Stockholm: 
1) i hel-enskilt rum . . . . . . . . . . . . 20: - kr. pr  dng 
2) i halv-enskilt rum . ... ....... 13:- ,, ,, 
3) i allmänt rum . .. . . . . . . . . .. . 8: - . . ,> 

B. För personer, som lida av tuberkulos: 
obs.! Uteslutande sådana. som tillhöra Stock- 

holms kommun, 
hf o t t a g n i n g å med. tu]>erkiilosavdelliingcli: 

kl. 1/~11-11 fm. 
B e ö k s t i d : Söndagar lI21-2 rnidd., tisd. o. 

torsd. kl 10L1212 fm.; å övriga tider blott med 
lakarens 'sarskilda tillstånd, 

i För vinnande av inträde å tuberkiilosavdel(kn- 
/ garna gälla samma villkor, som ovan äro stadgade 
för patienter, som ej lida av könssjukdom. 

Avdelningen för behandling av kirurgisk tuber- 
kulos (höftsjuka, puckel, körtlar o. s. v.) mottager 
sjuka till 16 å r  (undantagsvis äldre) varje söcken- 
dag kl. '1212. Undersökning av ben- och ledsjiik- 
domar varje onsdag kl. 3-ll24. Avdelningen har 
egen Röntgenapparat. 

B e S ö k s t i d e r : Sönd. o. torsd. 10-11212 fm. 
A v g i f t e n för betalande är  1 kr. p r  dag. 
C. För personer, som lida av lupus, finnes en 

Finsenavdelning, varest aven lämnas, röntgen-, ra- 
dium- kvartslampe- och kolsyrebehandling fór 
hudsiulcdomar m. m. 

Obs.! Rådligast ä r  att först efterhöra huruvida 
någon plats å r  ledig, intian den sjulie fiires till 
sjukhuset. 

1 
1 L33 381 Maria sjukhus. 

Bitr. maskinist: Appelgren, C.A. l 
vaktmästare: Häll, H.; Lindhe, C.J.; Melanoz, G. 1 (Volmaryxkullsg. 25.) 
Husmoder: Jonson, Gnnhild. Styrelse: se [l7 551. 
Kontorsskriv.: Johansson, E.V.; Knafvc, S. 
A. För personer, som lida av könssjukdom, hud- 

sjukdom eller sjukdom i urinvågarna: 
M o t t a g n i n g s t i d (tillsvidare): vardagar: 

kl. 1/21>1/~1 för män och kl. 1/21-1/22 för kvin- 
nor. För könssjukdom dessutom månd., onsd. o. 
fred. kl. 1127-7 em. Obs.! Under dessa mottag- 
ningstider meddelas åven kostnadsfritt råd och be- 

Sjukhusdir.: Key, E.S.H. 
Uverläkara å kirurgiska avdeln.: Key, E.S.H. 
Overlåkare å medicinska avdeln.: Tillgren, J. 
Overläkare å röntgenavdeln.: Hkerlund, LO.  
Underlakare: Söderlund, G.; Bager, Bertel; Liind- 

bcrg, S.I.; Lind, T.H.; Wadsten, G. 
linderläkare å röntgenavdeln.: Renck, G. 
Obducent: Renterwall, O. 

handling åt medellösa sjuka, vilka ej behöva in- Syssloman: Olsson, Ernst. 
lagas å sjukhuset. 1 Predikant: Ankar, Gustaf. 

B e s ö k s t i d : A allmänt rum vårdade m 2 n I Iiontorsskriv.: Sunne, N. 
få  mottaga besök lörd. kl. 10-11 fm. och h v i n- M o t t a g n i n g s t i d å medicinska avdeln. 
n o r onsd. kl. 10-11 fm. Desutom för hudpatien- 9-10 fm.. å kirurgiska L~1-',22 .m. 
ter sönd. kl. 2-3 ein. Patienter i halvenskilt rinn För vinnande av intradc å f r i p l a t s fordras: 
få- mottaga besök onsd., Iörd. o. sond. 1c1. 1-21 a) Iåkarehetyg; 
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7. Hälso- och sjukviirden. [33 38-33 41 
b) att den sjuke ar  medellos. Ansokan dm befri- 

else fran att erlagga avgift inlamnas å sjukhusets 
kontor och provas av sjukhusavgiftsdelegerade; 

c) prastbetyg eller annan handling som utvisar, 
var den siuke äger hemortsratt. 

For b e t a l a n d e sjuka fordras: 
a) läkarebetyg; 
b) ansvarsförbindelse av vederhaftig person eller 

annan sakerhet for all sjukvårdskostnad avensom 
for begravningskostnad i fall densamma skulle 
kcmma att av sjukhuset bestridas. 

Avgiften for betalande sjuka ar: . 
a) om den sjuke. t i l 1  h o r S t o C k h o l m s 

kommun: 
1) i enskilt rum . . . . . . . . . . .  12: 50 kr. p r  dag 
2) i halvenskilt rum ........... 6: - . , D 

3) i allmant rum ............... 2: 50 B S B 

b) om den sjuke i c k e t i l l h o r S t o c k- 
h o l m s kommun: 
1) i enskilt rum . . . . . . . . . . . .  20: - kr  p r  dag 
2) i halvenskilt rum . . . . . . .  13: - . . .  
3) i allmänt rum ............ 8: - . . .  

Olycksfall emottagas alla tider på dygnet; dock 
bbra ovan foreskrivna villkor i avseende å betyg 
eller betalning av den sjukes anhoriga ,,iler mals- 
rian ofordrojligen fullgoras. 
ii allmant rum vardade sjuka få mottaga besok 

alla daqar mellan kl. 1-2 em. 

[33 401 Garnisonssjukhuset i Stoekholm. 
(Hantverkareg. 25.) 

khnde d r  forbjudet alt utan Lkarens medgivanae 
medfora fortäring till patienterna. 

3) For anlioriga finnes tillfillp att efter erhållet 
tillstand i besoksrummen kl. '/z1 em. under högst 
' / r  timme sanitala med de patienter, vilkas till- 
stand det medgiver. 

4) Besokande vare skyldig stalla sig till efterrat- 
tdse sjukhusets ordningsregler ävensom att under- 
kasta sig de sarskilda forsiktighetsmatt, som fore- 
skrivas till forhindrande av smittas spridning frän 
sjukhuset. Den, soin haremot bryter, kan forvag- 
ras vidare tilltrade till sjukhuset. 

5) Upplysningar om patienternas tillstånd med- 
delas till anhoriga varje dag kl. l121 av sjukhusets 
Idkare å mottagningssalen. 
6) Anhoriga till sjuka, som jdmte dessa aro in- 

tagna p& de enskilda rummen, vare skyldiga att 
i allt folja sjukhusets ordningsregler. 

Patientcr intagas alla tider på dygnet. 
Endast lakarebetyg fordras for intagande ä sjuk- 

huset, men skola sedermera skyndsammast inlam- 
nas övriga handlingar enligt nedanstående regler. 

Patienter, som insjuknat i Stockholm i smitto- 
Sam sjukdom, vårdas fritt å allman sal. Vid in- 
tagningen skall avlamnas läkare- och prästbetyg. 

Avgiften for betalande sjuka ar: , 
for personer tillhorande Stockholm: 

........... 1:oj i hel-enskilt rum 10: - kr. p r  dag 
2:o i halv-enskilt rum ......... 5: - . » ,> 
3.01 allmant rum .......... 2: 50 n u n 

for personer, som icke tillhora Stockholm: 
l:o) i hel-enskilt rum .......... 20. - kr. pr  dag 

Besökstid %3. / 2:o) i balv-enskilt rum . . . . . . . .  13: - . ,, s 

Chefläkare: AIeman, O., kir. avd ,3:0) i allmant rum ............ S: - r I 

Overläkare: Lindstedt, E.F., med. avd For åtfoljande värdarinna eller sarskild sköter- 
Overlakare för avd. o. forestandare for polikli-' \ka till betalande patient ä hel- o. halv-ensk. rum 

niken for hud- o. könssjilkd,: Bengtsson, J.H.B. 
Forest. for polikliniken for öron-, nas- o. hals- 

sjukd.: Rudberg, D. 
Förest. for polikliniken for ögonsjiikd.: Polman, 

1i.G. 
Forest. för Rontgenavdeln.: Lundgren, G.F. 

betalas en avgift motsvarande 30 procent av den "' patienten avgiften. 
For betalande sjuka fordras. 
a) Idkarebetyg; 
b) prastbetyg eller annan handling, som utvisar. 

var den 'Iuke ager 
rorest. for tandpolikliniken: Bergman, P H. n $ i ~ e n n ~ ~ ~ ~ ~ ~ S " " g i f t  i forskott, avgift 
Obducent: Sundberg, C.J.G. 
Intendent: Thyhrg,  K.P., kapten. / d) borgen av godkand person för avgiftens beta- 
Apotekare: Bredenberg, J.A.W. . j  lande under den tid patienten vardas å sjukhuset 
Bitr. apotekare: Ramén, S.J.O. 
Sjukhuspredikant: Elmqvist, H. 
Husmoder: Peterson, H. 
Sjukhusvabel: Erikson, E., fanj. 
hoksförest.: Norstedt, A.F., styckj. 
1nt.s bitrade: Eriksson, F.II., und -1ojtn. 

133 421 Epidemisjukhuset. 
(N8ra Roslagstull, uppfartsvag från Ingemarsq) 

Styrelse: Halsovårdsnämnden. 
Uverläkare: Lichtenstein, Adolf. 
Underläkare: Ericsson, Alfred, Tornell, Erik; 

Baarnhielm, Ragnar. 

samt för begravningskostnader, om patienten å 
sjuhhuset avlider. 

Nedsattning i avgifter kan på framställning ii11 
~jukhusavgiftsdelegerade medg~vas. 

E p i d e m i v a g n erhålles genom prakt. l ika- 
res forsorg eller genom att uppvisa läkarebet3.g 
p i  ndrmaste poliskontor. 

T e l e f o n s v a r rorande patienterna lämnas 
k'. fm. och em. 

[33 441 Diakonissanstsltens sjukhus. 
(Erstag. 2.) l 

Ssssloman: Ahlin, Arvid Hj. , Styrelse: Se Diakonissanstalten [22 551. 
Bokhållare: Marchander, Tore / Overlakare: Silverstolpe, T. 
Predikant: Hansson, O. Bitr. medicine lakare: Nauclér, R. 
Husmoder: Hamilton, Aloysia. / Underläkare: Ljunggren, E. 
Köksförest.: Almgren, Konstance. 
Tvatfförest.: Jonsson, Amelie. 
B e s k s t i a : *lz1 em. K o n t r s t i a : l  

kl. 9-2. 
Ordningsregler för besokande: 

l) På det att smitta icke må spridas i staden ge- 
nom dem, som besöka sjukhuset, måste besok dar- 
stades så mycket som mojligt undvikas. 

2) .I sjuksalarna fä besok icke ske utan tillstånd 
av sjukhusets läkare. Tillstånd lämnas endast, nar 
sirskilda omstandigheter ddrtill foranleda. Resö- 

Syssloman: Andren, Sigfrid. 
A detta sjukhus intagas å såvzil friplats som å 

betalande plats, i enskilt eller allmant rum, pa- 
tienter, som e j  aro behaftade med obotlig sjukdom 1 

eller sidan sjukdom att fara far smittas spri- 
dande inom sjukhuset kan uppkomma genom de 
sjukas intagande därstädes. S j u k v å r d s a c- 
k o r d utgår: 

Priset & allmänt rum p r  dag 4: - kr. 
, 5 tredelat , ,, ,, 8: - s 
,, ä halvenskilt . . >, Il:  - ,, 
, enskilt . . .  16: - 

VIKING SRQRR#M INDUSTRI~AXTIEBOL. VIKING 
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[33 44-33 501 C. Övriga allmaniia inrättningar. 

143 481 Barnsjukhuset Samariten. / r33 601 Kronprimessan Lovisas vArdanst4t för 
(Ringvägen 21.) sjuka barn. 

Avgiften ä r  lika för stockholmsbor och lands- c) borgen av godkind person för avgiftens beta- 
ortsbor. i lande under den tid, patienten kan komma att 

P o l i k l i n i k for kirurgiska sjukdomar hålles K\  arligga å barnsjukhuset. 
öppen för obemdlade sjuka vardagar kl. 9-101 
fm. För f r i vård fordras medelst rotemansbets-gl [33 491 ~~~h~~~~~ shkavdelning. 
eller på annat sått styrkt fattigdom. Ovriga hjalp-l 
sökande mottagas i den mån Pikarna pröva detla/ (Norrtullsg. 14.) 
lampligt, och betalas i sådant fall tilk sparbossan 
for fattiga sjuka minst 2 kr. för varje besok. 

[J3 461 Asö siukhus 
(f. d. Provisoriska sjukhuset). 

(Asbgatan 97.) 
Nottagningstid for intradessökande 10-11 fm. 

Besokstid Z-3 vardagar, son- o. helgdagar 1-3 em 

Sturelse: se [17 551. 
~i=ek tör :  Kahlmeter, G. 
Overläkare: Kablmeter, G. 
Underläkare: Berg, HJ. 
Syssloman: Johansson, Karl. 
Predikant: Ahlfeldt, R. 
För vinnande av f r i p l a t s fordras: 
a] läkarintyg om sjukdomens beskaffenhet; 
b prastbetyg d le r  annan handling, som utvisar 

var den sjuke ager hemortsratt. 
För b e t a l a n d e s~uka,  som s0ka intråde 

fordras: 
a] likariptyg; 
b en manads avgift i förskott; 
c) borgen av godkänd person för sjukhuskostna- 

dernas betalande utover tid (blanketter for 
ifyllning erhållas hos vaktmästaren). 

Avgiften per dag ar: 
tilll,örande S,ockholm allmänt rum 

2: 50 kr. 
for icke tillh8rande Stockholm å all- 

mint rum 8 kr. 
Onskas nedsättning i eller k f r i d s e  fran sjuk- 

vårdsavgiften skall ansokan enligt faststallt formu- 
lar vid intagning å sjukhuset ~vkmnas .  

Direktion m. m.: se under [34 011. 
Overlakare. Professor I. Jundell. 
Vid intagning av sjuka barn skola avlämnas 

följande handlingar: 
a) lakarebetyg, 
b) åldershetyg för barnet samt, av betalande, 
c) ansvarsforbindelse. 
Mindre bemedlade s t o c k h o l m s b o r skola 

ifylla ansökan om nedsättning eller befrielse från 
erlaggande av sjukhusavgift, vilken ansökan prö- 
vas av Stockholms stads sjukhusavgiftsdelegerade, 
och mindre bemedlade l a n d s o r t s b o r skola 
apskaffa ansvarsförbindelse från vederborande fat- 
tigvårdsstyrelse. 

D a g a v g i f t e n är  6 kronor. Den kan i vissa 
fall e f t e r  ö v e r l ä k a r e n s  b e p r ö v a n -  
d e sänkas intill 3 kr. p r  dag. För barnet Mol- 
jande vårdarinna ä r  dagavgiften 5 kr., vilken i 
vissa fall kan sänkas intill 2 kr. 50 ore. 

Intagning av sjuka barn ar  beroende av över- 
läkarens tillstyrkan. Innan barn, for vilket inträde 
sokes, infores till barnhuset, bUr förfrågan göras, 
hiiruvida plats finnes for detsamma. Intagnings- 
tiden ä r  kl. 10-11 fm. Om dröjsmål med bar- 
nets intagning kan medfora synnerlig våda för 
barnets liv eller hälsa, kan barnet intagas alla 
lider på dygnet, även om föreskrivna handlingar 
saknas. 

Besökstid: tisd., torsd., sönd. kl. ZL3 em. 
Telefontid för forfragningar om patienter kl. 

< ~ , " t ~ ~ s t i d  1 0 - 4  (under sommarmän. 10-3,. 
~ ~ l ~ f ~ ~  208 25 och 8 Z5 

Inträdessokande: kl. 10-11 fm. 
Telefontid: förfrågningar om patienter endast 

kl. 11-12 fm. 
Besokstid: sönd. kl. 10-11 fm,, onsd. o. fred. 

kl. 2-3 em. 
Husmoderns telefontid endast kl. 1 6 1 1  fm.. 

tlf 94 60. 
S+yrelse: Andersson, Ivar, ordf.; Ericsson V, v. 

ordf,; NordgrenR.E., overläkare; Bille, Ed;,, kas- 
saforvaltare; Snnnerdhl, Magna; Almén, Ina; Ah- 
len, J.P.; von Porat, T. 

Sekr.: Gyllensvärd, V. 
Overläkare: Nordgren, R.E. 
Ogonlikare: Bostrom, C.G. 
Kirurg: Edholm, E. 
Underlakare: Böttiger, E. 
Syssloman: Olsson, E. (träffas å Maria sjukhus 

c9-10 fm.). 
Overskoterskor: Fischer, I.; Gustafson, K. 
Till vård emottagas sjuka barn i åldern 1-12 ar. 
För vinnande av inträde fordras: 
6 f r i p l a t s :  
a) läkarebetyg, 
b betyg om medelloshet, 
c) prastbetyg eller annan handling, som utvisar 

var den sjuke äger hemortsratt: 
för b e t a l a n d e sjuka: 
a) läkarebetyg, 
b) en sjukvårdsavgift av 2 kr. p r  dag för barn 

fr in  Stockholms kommuner, for andra 5 kr. som 
m 2 3 s  erlagges i förskott; 

(Polhemsg. 30.) 
l)irektion: ~ ~ l k ~ ~ b ~ ~ ~ ,  L., frih:a, f. ~ k ~ ~ ~ ,  ordf.; 

b17en9 H., f. von Julin; Berg, M.L., f. Santesson. 
Rossander, W., f. Forsgren; Klingspor, M., f. We- 
b e r  Santesson A. f. Fränckel Drakenberg E., f 
o ~ $ ~ ~ ~ ;  ~ ~ l ~ ,  M., 'f. wallden; Frölich, E,, f: 

bedyhll; Blomstedt, E., f .  Adelsward; Swartz, D., f. 
Lundström; RundQuist, E., f. Klingspor; Tiselius, 

E ' ~ & b , " ~ ~ ~ ~ i  ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ,  j.0. 
Läkareledam.: Franzkn, M.O. 
Kassaforvaltare: Carlson, M. 
Direktör: \17ernstedt, W., professor. 
Overlakare: Wernstedt, W., medic. avdeln.; Flo- 

deius, B., kirurg. avdeln. 
Förest. vid med. polikliniken: Billpvist, O. 
~ ~ ~ ~ ~ t .  vid rontgenavdeln.: ~ ~ ~ h ~ l ~ ,  E. 
Medic. avdeln.: Underlakare: Hjarne, U.; Hell- 

ström, S.G.; Nordgren. C. 
~ i ~ ~ ~ ~ .  avdein.: tf. underkirurg: johnson, R, 
Amanuens: Ygberg, N H. 
Foreståndarinna: Hellström, Elisabet; tlf 30-1 37 

o. 304 38, Norr 2 74, kl. 10-12 fm. 
Kommissarie: Edhman, C.W. 
M o t t a g n i n g s t i d för inträdessökande: å 

mcdicinska och kirurgiska avdelningarna vard. 
10-11 fm. 

A polikliniken lämnas räd kostnadsfritt för barn 
till föräldrar som styrka sig vara medellösa och 
för mindre bemedlade mot en av direktionen fast- 
slalld avgift, for invartes sjuka alla helgfria dagar 

MASTERSAMUELSGATAN 22 A.-B. SVENSKA METALLVERKEN se annons a sid. 27. 



7. Hälso- och sjukvlrden. C33 50 - 33 591 
10-11 fm, @ch f ö r  ut-rtes kjhka tisd., torsd. och 
lord. 10-11 fm. 

For vinnande av k o s t n a d s f r i v å r d 
e l l e r n e d s a t  t n i n  g a v s j u k v å r  d s -  
a v g i f t. erfordras: läkarebetyg, prästbetyg eller 
arinan handling, som utvisar var barnets föråldrar 
äga hemortsratt, och för barn f rån Stockholms 
kommun skriftlig ansökan om befrielse från eller 
nedsattning av sjukvårdsavgift, vilken ansokan 
ifi.lles på härfor faststalld blankett och provas av 
Stockholms stads sjukhusavgiftsdelegerade; for barn 
från landsorten skall medföras ansvarsförbindelse 
från vederborande fattigvårdsstyrelse. ' 

F ö r b e t a l a n d e s j u k a i a l l m ä ? t 
r u m fordras: lakarebetyg, prästbetyg, en avgift 
av 2 kr. p r  dag for barn från Stockholms kom- 
mun, for andra 5 kr., som erlägges for 30 dagar 
i forskott, ansvarsförbindelse av vederhäftig per- 
son för all ytterligare sjukvirdskostnad, ävensom 
för begravningskostnad, ifall sådan skulle komma 
att av vårdanstalten bestridas. 

Fbr åtföljande ammande moder till betalande 
Patient i allmant och enskilt rum ä r  avgiften 2 kr. 

I h a l v e n s'k i l d a r u m ä r  avgiften for 
patient 6 i 10 kr. och för åtfoljande vårdarinna 
5 kr. 

I e n s k i l d a r n m finnas platser för 10-18 
kr.. avgmen for åtfoljande vårdarinna a r  5 kr.  

Kontorstid 10 fmLjz2 em. Tlf 304 37 o. 304 38, 
Norr 2 74. 

Besokstid: onsd. o. fred. s 3  em.. sen- o. helgd. 

Unskas nedsättning eller befrlelse från stadgad 
.gift skall vid intagning å sjukhuset ansökan en- 
hgt fastställt formular harom ingivas till sjukhuset. 

A allmant rum vårdade sjuka få mottaga b e- 
s ö k onsd. o. sönd. kl. l/slL/z2 em. 

[3% 521 Sjukhuset ~ i r a .  (Hantverkareg. 13.) 
Direktion: Ordf.: Uverståthållaren eller i hans 

iiånvaro Underståthällaren. Av ~tockhol&s stads- 
fullm. vilda ledamoter: E d h r g ,  K.Th.; Anderson, 
B.John F.; Lindhagen, Anna; S j~ho im,  G.E.; suppl.: 
Kall, Karin; Steen, Elin. Av Stockholms läns lands- 
ting valda Jedamöter: Andersson, Martin, o. Janse, 
Alb.; suppl.: Sjostrom, Nils; von Stedingk, L.R.; 
samt förste stadslakaren i Stockholm o. förste pro- 
vinsiallakaren i Stockholms distr. 

Uverlakare: Schlasberg, R.I. 
Underlakare: .Evelius, Harald R. 
Syssloman o. protohollsförare: HUbner, L.O.J. 
Predikantl Hannerz, N, 
Mottagningstid: vardagar kl. 12-2. 
Hesokstid å allmänt rum: sönd. o. ousd. kl. 10-11. 

[33 641 Vanföreawtatiet~. 
Grevtureg. 59, 61 ,L% 63. Braheg. 40. 

Direktion: Forens  for bist. åt lytta och  anföra 
styrelse 136 811. 

Poliklinik: 
fisd., torsd. O. lord 10-11 fm. 

10-11 fm. 
Telefonmeddelanden om patienter lämnas 10-11 

fm å namnda telefonnummer. 

Klinik (sjukvårdsavdelning): 
overläkare: HaglundP., 
Andre lakare: Silfverskibld, Nils, med. lic. 

[33 511 B.arnsjukhuset Simon o. Matilda Sachs minne. 
(Arstalunden.) 

Styrelse: Ordf.: Medin, O. Ledam.: Moller, C.0 , 
v. Ordf.; Almstrom, O.H.; Ernberg, H.; Carlsson, 
Anna, fm; Sachs, J.E.; Thiel, A.S. 

Uverlakare: Ernberg, H. 

Ortopediskt bandageri, 
Mindre bemedlade kunna erhålla bandager på 

bekostnad av Hariet Philipsons, f. Franckel, stif- 
telse, se (46 861. 

Yrkesskola och eleuhem. 
Foreståndarinna: Höjer, Sigfrid, fröken. 

M o t Q a g n i n g s t i d : vard. kl. 10-11 fm. 
För vinnande av inträde å f r i p l a t s er- 

fordras: 
a) läkarebetyg 
b) prästbetyg eller annan handling, som utvisar 

var den sjuke äger hemortsrätt. 
För b e t a l a n d e sjuka fordras: 
a] iikarebefyg; 
h prastbet~g; 
C) en manads sjukvårdsavgift i förskott samt an- 

svarsforbindelse av vederhaftig person for all yt- 

Underläkare: Gyllensvard, Curt Elof. Kontoret oppet kl. 9 fin.-4 em, 
Sekr. o. syssloman: Herrman, Nils V.A. 
Husmoder: Brandt, L. 1 13s AUnlnna barnbördahus~t. (Sofiavagen.> 

Direktion: Ordf.: Thomasson, Åke. ovriga leda- 
mrter: Grill, A.5.; Forssner, J.Hj.; Ahlstram, E.O. 
M.; Andersson, Ivar; Edén, Marja; Thorkn, Thor. 

Direktor: Forssner, J.Hj. 
Syssloman: Holmgren, K.G. 
Sekr.: Cygnzus, A.W. . 
Predikant: Rogberg, Olof. 
Underlakare. Wetterdal, Per; Zacharias, J. 
'manuens: Holtz, Folke. 
Kontorsskrivare: Ulltin, M. 
Husmoder: Edman, Signe. 

terligare sji~kvårdskostnad, avensom for heerav- 
ningskostnad, ifall densamma skulle komma att av 
sjukhuset bestridas. 

Avgiften fGr betalande sjuka år: 
a) Om den 'juke t i l l h r S t c k h l m s 

l i r r i i m i i n  

133 571 Asylen för fattiga barnaföder~kor oeh de- 
ras barn. (Plantedagsvagen o. Prastgårdsg. 31.) 

Styrelse: Samma som for Allm. barnb0rdshuset. 

[33 591 Kungl. Siillskapets Pro Pafria barnbörds- 
m" ....L. u... 

1) i enskilt rum 12: 50 kr. p r  dag ................ 
för moder ell. åtfolj. sköterska 4: - » » . . .  2) i halvenskilt rum ............ 6: - 
för moder ell. åtfolj. skoterska 4: - ,, » >, . . .  ............... 3) i allmänt rum 2: 50 
b) o m  den siuke i c k e t i l l h o r S t o c k- 

och barnhas. 
Sveavägen 40 (f. d. 22 Stora Badstiigatan). 

Direktor o. overlakare: Lindstrom, GGsta. 
Eitr. läkare: Forssell, Olof H:son; Gårdlund, Wal- 

demar. 
Forestånderska: Westerberg, Ellen. 

h 0'1 m s kommun: 
1) i enskilt rum 20: - kr. p r  dag ................ 

for moder ell. åtfölj. skoterska 6: - S » V 

2) i halvenskilt rum 13: - » » r ............ 
för moder ell. åtfölj. skotersk 6: - ,, a B ................ 3) i allmant rum 8: - B ,, g 

Ordningsstadgar 
rorande Kungl. Sallskapets Pro Patria barnho-ds- 

hus i Stockholm, Sveavägen 40 å Norr. 
I. Kvinnor, som vanta sin nedkamst, mototgas 

B barubordsliuset antingen kostnadsfritt på s. k. 
- .  
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dagliga rond å barnbördshuset. X, Tobaksrökning inom barnbordshuset är for- i33 651 Stockholms hospital för sinnessjuka. 
hiilarin (Konradsberg.) 

[33 59-33 651 C. Övriga allmänna 
friplats eller mot av  Sällskapets direktion fast- 
stalld sjukvårdsavgift. 

II. For  vinnande av inträtte å barnbördshuset er- 
fordras att till dess overlakare avlämnas: 

1. då  friplats sokes: 
a) åldersbetyg; 
b) intyg om medellöshet, utfirdat av överstål- 

hållareambetet eller Vederborande prästerskap el- 
ler roteman; 

c) klader till det vantade barnet och linne för 
patientens egen del. 

2. då  plats mot avgift sökes: 
a) av vederhaftig person utfardad ansvarsförbin- 

clclse enligt faststallt formular för galdande av 
sjukvärdskostnaden m. m.; 

b) åldersbetyg, fullståndigt prästbetyg eller 
"fiyttningsbetyg" för personer kyrkskrivna i Stock- 
holms församlingar och "åldersbevis för äkta ma- 
kar" för personer skrivna i landsortsförsamlingar; 

c) linne for patientens egen del och kläder till 
det vantade barnet, 1 hekto sterila gaskompresser, 
1 hekto steril bomull; 

d) anmälningsavgift, 25 kr., som vid utskrivnin- 
ger. avraknas från kostnaderna eller, vid anmälan 
om forhinder senast t re  veckor fore beriknad tid 
for förlossningen, återställes. 

III. Sjukvårdsavgiften utgör: 
a) for vård i helt enskilt rum 15 kr.  p r  dag; 
b) for vård i enskilt dubblettrum, det inre, 12 

k r  p r  dag; det yttre 10 kr.  p r  dag: 
c) for vård i delat rum ( 2 4  patienter) 5 kr.  

p r  dag. 
IV. sjukvårdsavgift erlägges genast vid inträdet 

å barnbordshuset i förskott for tv& veckor, 
ket forskott fornyas före ingången av varje ny 
period av två veckor; och utgår avgiften frhn och 
med den dag, plats ställts till patients förfogande, 
och till dess hon lamnar barnbordshuset; dock att 
utskrivningsdagen ej raknas, såvida ej patienten 
hyarstannar efter kl. 12 middagen, då  aven den 
dagen raknas som hel dag. 

V. Avgiften utgbr ersättning för bostad, kost 
och fullstandig värd under och efter forlossningen; 
dock att patienter, som vårdas å de enskilda runi- 
Iilen, sjdlva fa bekosta medikamenter och begard 
narkos (bedövning) vid forlossningen. 

VI. Anhbrig eller skijterska, som åtfoljer patient 
5 rum, kan, såvida omstandigheterna det 
mrdgiva, få därstades plats och kosthåll mot en 
avvift av 7 kr. p r  dag. 

VII. Patienter få mottaga besok i enskilt rum 
från kl. 11 fm. till kl. 6 em. och i allmänt rum 
från kl. 11 fm. till kl. 5 em. 

VIII. Drickspenningar eller annan vedergällning 
for lämnad vård vid forlossning få ej av forestån- 
darinna eller skoterskor avfordras de  på barn- 
bördshuset intagna patienterna. 

IX. Iilagomål mot foreståndarinna, sköterskor, 
koith3ll o d anföres hos overlakaren vid hans 

inrättningar. 
[33 611 Södra barnbördshuset 

(Stockholms sfads bornbordslius). 
(Volmaryxkullsgatan 27.) 

Styrelse: se [l7 551. + 

Direktör o. Överlakare: Bovin, K.E. 
Bitr. läkare: Lundqvist, Birger. 
Underläkare: Pers, Set. 
Obducent: Reuterwall, O. 
Syssloman: Olsson, Ernst. 
Predikant: Ankar, Gustaf. 
Bokhallare: Zettergren, E.R. 
Kontorsskrivare: MalmstrOm, E. 
Overbarnmorska: Riben, H.U. 
Assistentbarnmorska: Berg, Elisabet. 
Husnioder: Vickstrom, A.V. 
patienter mottagas alla dynet. 
F,, intagning å friplats fordras: 
a) att den ager hemortsrätt i ~ ~ ~ ~ k b ~ l ~ ;  
b) 
c) att den är ~~~~k~~ om be- 

frielse från att erlägga avgift inlamnas å sjukhu- 
sets kontor och provas av s~ukhusa,,giftsdeleperade. 

 if^^^ for betalande ar: 
a) om den sjuka t i l l h o r S t o c k h o l m s 

kommun: - 
................ 1) i enskilt rum 12: 50 kr.  p r  dag 

2) i halvenskilt rum ............ 6: - 
3) i allmant rum ................ 2: 50 ,, 

b) om den sjuka i c k e  t i l l h o r  S t o c k -  
h o l m s kommun: 

................ 1) i enskilt rum 20: - kr. p r  dag 
2) i halvenskilt rum ............ 13: - » » » 
3) i allmänt rum ............... 8:- >i » ,, 

För ovrigt gälla samma bestammelser som for 
Stockholms kommuns ovriga s~ukhus. 

Besokstid: å enskilt och halvenskilt riim alla 
dagar kl. 10-2 samt 6-8 em.; å allmant alla 
dagar kl. em. 

133 631 Söderby slukbus. 
(Stockholms sfads tuberhulossd'ukhus.) 

Adr. Uttran. 
Styrelse: se 117 551. 

Direktör o. bverlakare: Gullbring, A.G. 
Bitr. overläkare: Leffler, J.K.F. 
Underlakare: Engstrbm, R.; Wallén, Hans FoIl<e; 

Åkerberg, Carl Leonard Iinutsson; Erlandsson, Sven 
Gunnar Georg. 

Syssloman: Ostergren, P.A. 
Predikant: Uddin, J. 
Bokhällare: Holst, Karl Gunnar. 
Husmoder: Broman, Ulla. 
\-id sjukhuset emottagas endast tuberkulospa- 

tienter. For erhällande av inträde som patient 
fordras att hava hemortsrätt i Stockholm. Avgif- 
ten for  betalande sjuka ä r  p r  dag: i hel-enskilt 
rum 10: -, i halv-enskilt rum 5: -, i allmän 
sal 1: -. 

1 6  H A M N G A T A N  1 6  - - 

.,.,....-.*. 
XI. Hundar få ej dar  införas. 
XII. Direktionen förväntar, att å barnbördshii- 

set intagen patient i allo iakttager ordning och 
stillhet samt med skyldig aktsamhet handhaver 
barnbordshusets tillhiirigheter. 

XIII. Uvriga upplysningar lämnas av förestån- 
darinnan, som traffas i barnbördshuset vardagar kl. 
11 fm.-l em., eller för sarskilda fall av överlika- 
ren, d r  Gösta Lindstrom, som träffas i sin bostad, 
Adolf Fredriks kyrkog. 12 (hörnet av Drottningg. 
92), vard. kl. 2-1/24 em. 

Direktion: 
Ordf.: Uverståthållaren eller, vid förfall för ho- 

nom underståthållaren. 
viLe ordf.: von Oelreicb, C.kW. 
Ovriga ledamoter: Carlson, F.; Forssner, J.Hj.; 

Ttiolin, C.E.; Overläkaren. 
Sekr.: Rydholm, Knut J.K. 
Overlakare: Gadrlius, B.E., traffas i tjänsteären- 

den tisd. o. fred. 1/212/22 em. Vid samma tid må 
patienter efter överlakarens beprövande av an- 
hbriga besökas. 



Hospitalsläkarer P.,kln-*F"et&n, &ifrar. " 
Hospitalsläkare ,II kl.: !Elander, G, 
Amanuens: Vakant. 
Predikant: Hannerz, N: 
Syssloman: Blom, Sv. 
Bokhållare: Sjunnesson, N, ' 

Kassör: Andersson, K. 
Kanslibiträde: Zetterlund, Eda. 
Hospitalskontoret hhlles roppet söckend. 10-2. 
Sjukvårdsavgiften ä r  i l:a kl. 5:-, 2:a kl, 2;65, 

3:e kl. 1 10. 

133 661 Sjukhueet vid Långbro. 
(#lvsjo.) 

Styrelse: se [i7 551. 
Dir. o. overläkare: Kinbefg, O.V. 
Bitr. overlak.: HuMrt, T. 
Bitr. lakare: Gip, J.; Wahlhn, A.E. 
Underlak.: Franke, C.; Sahlin, L. 
Syssloman: Svenson, S.A. 
Predikant: Uhman, D. 
Bokhåll.: Alstrom, H. 
Kontorsskrivare: Olsson, A.P.M.: Olsson, E.I. 
M o t t a g n.-t i d: för vinnande av upplysniii- 

gar angäende sjukas intagning kl. 12~5-I. 
I Övrigt intagas patienter alla tider på dygnet. 
R e s o k s t i d : sond., tisd. o. torsd. kl. 1121- 

i122 middagen. 
E x p.-t i d : å sysslomanskontoret kl. 10 fm. 

-2 em. 
För intagning å sjukhuset erfordras foljande 

handlingar m.m.: 

b) remi*, utfärd@d*av goliskammaren *Uer för- 
ste stadslakaren; I .  

C) bil. B. till Kungl. 8Maj;ts förnyade nädiga 
stadga ang, sinnessjuka den 14 juni 1901; 

d) prästbevis enl. Kungl. Maj:ts forayade nädiga 
stadga ang. sinnessjuka den 14 juni 1901; 

c) ansvarsförbindelse eller annan sakerhet för 
sjukvärdskostnaderna. - Kan sakerhet icke stal- 
las, skall ansökan om nedsattning av eller befrielse 
från sjukhusavgift sokas enl. sarsk. formulär hos 
"Sjukhusavgiftsdelegeratle'', Vasag. il. Sådan ned- 
sättning kan ej medgivas person, som icke ar 
hemortsberättigad i Stockholm och i fråga om 
vilken icke heller sådana särskilda omständigheter 
foreligga, som foranleda, att den for stockholmsbo 
gsllande taxan må äga tillämpning. 

Av ovanstående handlingar måste remiss och 
lakarebetyg avlamnas vid inskrivningen och ovriga 
handlingar skola därefter insändas fortast möjligt. 

[33ô8] Sinnessfukhusef, 'Hornsgatan 82. 
För kvinnliga patienter. ' 

Styrelse: gemensam för alla stadens sfikhus. ' ' 
Overläkare: Enestrom, H,E. 
Underlakare: Rosenström, E. 
Redogorare: Mathson, E. 
Foreståndarinna: Löfgren, Maria: , 
Patienter fä  bedkas: sond., tisd. o. toksd. l122- 

l123 em. 

a) lalrarebetyg, utvisande att den sjuke i r  i 
trangande behov av vård ä sinnessjukhus; 

b) remiss, utfärdad av poliskammaren, förste 
stadslakaren eller overlakaren vid Sjukhuset; 

c) bil. B. till Kungl. Maj:ts förnyade nådiga stad- 
g~ angäende sinnessjuka den 14 juni 1901; 

d) prastbevis enligt Kungl. Maj:ts fornyade 
Giga stadga angående sinnessjuka den 14 juni 1901; 

e) borgensforbindeIse, utfardad av vederhaftig 
person, for avgiftens erläggande under den tid, 
patienten kan komma att vårdas a sjukhuset, eller 
for medellösa ansokning till sjukhusavgiltsdelege- 
rade om nedsittning i eller befrielse fran avgif- 
tens erlaggande; 

f) av betalande patienter avgift i förskott. 
Av handlingar maste remiss och 

likarebetyg avlämnas vid inskrivningen, varemot 
bvriga handlingar sedermera, dock fortast möjligt, 
kunna insandas. 

Danviks hospital, se [35 131. 

133 671 Katarina sjukhus f ör, sinnessjuka och perso- 
ner lidande av delirium tremens. 

(Nya Sandbergsg. 1.) 
Slyfelse: gemensam för alla stadens sjukhus. 

' 

Overläkare o. dir.: Enestrom, H.E. 
. Underlakare: Boije. Bengt. 

Syssloman: Mathson, Ernst. 
Föreständarinna: Hellberg,'Signe. 
Overskoterska: Bergvall, Anna. . 
Predikant: Ahlfeldt, R. 
B e s ö k s t i d : sönd., tiSd. o. torsd. '/aZ1/23 

ein. Uverlakarens mottagningstid: l/zlOJ/zll fm. 
E x p.-t i d : & sysslomanskontoret kl. 9 fm.- 

lln5 em. 
S j u k h n s a v g i f t : 2: 50 kr. för stoekholms- 

bo, 8 kr. for landsortsbo. 
För intagning av sinnessjukc erfordras följande 

handlingar: 
a) lakarebetyg, utvisande att den sjuke ar i krlin- 

gande behov av vård å sinnessjukhus; 

[33 691 Sinnessjukhuset, Bondegatan 6 4  f. d. 34. 
För kvinnliga' patienter. 

-Styrelse: gemensam för alla stadens sjukhus. 
Overlakare: Enestrom, H.E. 
Underläkare: Rosenström, E. 
Redogörare: bIathson, Ernst. 
Foreståndarinna: Bergstrand, Ester. 
Patienter fä besökas: sond., tisd. o. torsd. 

l/222/23 em. 

Sinnessjukhuset, ~ödermanmdatan 13. 
For kvinnliga patienter. 

Styrelse: gemensam för alla stadens sjukhus. 

~ ~ , " ~ ~ e : E ~ ~ ~ $ ~ , E ~ .  , 
Redogorare: Mathson,Ernst. 
Foreständarinna: Lilja, Helena. 
Patienter få besokas: sönd., tistl. o. torsd. 

1122-1123 em' 

Sinnessjukhuset, Norrtullsgatan 14. 
For kvinnliga patienter, 

Styrelse: gemensam for alla stadens sjukhus. 
Overlakare: Enestrom, ILE. 
Underläkare: Rosenström, E. 
Redogörare: Mathson, Ernst. 
Foreståndarinna: Andersson, Oka. ' 
Patienter få besokas: sond., tisel. a. torsd. 

V22-1/23 em. 

Sinnessjukhns@t, Rt Gtari. 
För kvinnliga pafienter., 

Uverläkare: Elfeström, M.E. 
Underläkare: Rosenstrom, E. r 

Redogorare: Mathson, Ernst. 
for est ån dar in no^ Lindhdm,'knny; Dam&lof;Riit. 
Besokstid: som ovan. 

VIKING SKO  KR#^' ' INDUSTRI~.AKTLEBOLP VfK'LWFG 
O R E B R O  



U p p ' l ~ s n i n n a r :  
A. Om sjukhemmet och om sjukas intagning och 

vård därstädes: 
Föreståndarinnans mottagn.-tid kl. lL/25. 
Kamrerarens exp.-tid kl. 9-12 fm. o. 2-4 em. 
Sjukhemmet erbjuder åt sjuka u r  alla samhälls- 

klasser ett efter nutidens fordringar ordnat hem, 
där in- och utvärtes sjuka kunna bliva intagna och 
vårdade. De sjuka vardas på egen bekostnad av 
den läkare de själva välja. 

I sjukhemmet emottagas till behqndling, så Ihngt 
utrymmet medgiver, sjuka av alla slag, med un- 
dantag av dem, som kunna vara störande för öv- 
riga inom Hemmet befintliga patienter eller som 
lida av så beskaffad sjukdom, att fara för smittas 
spridande inon1 Heminet kan uppstå. 

Vid inträde erlágger den sjuke sjukvårdskostnad 
i förskott för två veckor. och detta förskott för- 
nyas vid varje ny period av- två veckor. 

Betalningen utgår från och med den dag plats 
beviljats och till dess IIemmel lämnas, dock att 
iitskrivningsdagen ej rliknas, såvida ej den sjuke 
stannar kvar å Hemmet efter .kl. 12 middagen, då 
auen denna dag beräknas. 

Betalningsvillkoren åro: 
I Avdeln.: A i enskilt rum 15, 18, 20, 22 kr. p r  dag. 
I Avdeln.: B i halv-enskilt rum 12-14 kr. p r  dag. 

» C i rum för mera än 2 natienter 10 kr. 

[33 71-33 731 C. Övriga allmänna inrättningar. 

133 731 Stoekholms sjukhem. 
(Kungsholmen, Drottningholmsvagen.) 

Beståmt for vård av personer, lidande av lång- 
varig eller obotlig sjukdom, foretradesvis från hu- 
,udstaden och, endast d% utrymmet så medgiver, 
fiån andra orter. 

Patienter intagas å såval friplatser som mot 
betalning. 

Sjukhem. 

(33 711 Sophiahemrnet. 
(Valhallavagen.) 

Sophiahemmets råd: 
Ordf.: H. M. Drottningen. 
v. Ordf.: H. K. H. Hertigen a? Narke. ovriga ledamoter: Andersson, Ivar, dr, 

Bille, von Eckermann, 
f. von Hallwyl, fru, Falkenberg, Louise, f. 

E ~ ~ ~ ~ ,  friherrinna; Forssell, Gösta, prof.; 
prof,; Giertz, K.H,, dr, lasarettsla- 

kare; Gronwall, Fr,, fil. dr; Hedenlus, I., prof.; 
H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Thure, prof.; von Hofsten, f. 

Evers, statsfru; Holtermann, O., kabinettskammar- 
herre; Karlsson, Wictor. borgarråd; Lagerbieke, 
Johan, hovrattsråd Linder, Anna f. Pfeiff, fru; 
Linder, Elin, f. ~ f e i i f ,  f ru;  Lundh&, Karl L ,  heri,  
von fiosen, M ~ ~ ~ ,  f ,  T ~ ~ ~ ,  grevinna; Rosenblad, 
C., overkammarh., Stlerncrona, Thomasine, hov- 
fröken; sundberg, C , prof.; Sunnerdahl, Magna, 
froken; Tdmm, Thrrkse, froken; Wdlin, Bertha, 

' froken; Wall, C.J A., regeringsråd; Wallenberg 
Alice, fru; Wallenberg, Amalia, fru, ~e idenh ie lm:  
E.G., kabinettskammarh.; .\kerman, J,, professor. 

Sophiahemmefs stjlrelse: 
Moltermann, O., kabinettskammarh., ordf.; La- 

gerbielke, Johan, hovrattsråd, av Kungl. ~ ~ j . t  for- 
ordnad samt v. ordf.; von Rosen, Maria, f. T ~ ~ ~ ,  
grevinna; Bille, Edvard, kapten; Hellstrem m . ,  
prof.; Wellin, Bertha, froken, Giertz, 1C.H , d;, la- 
sarettslakare. 

Suppleanter: Bovin, Emil, prof.; lledenins, I,, 
prof.; von Hofsten, I., f. Evers, statsfru. 

Predikant: Bergman, Erik. 
Kassaförvaltare. Billc, Edvard. 
Sekr.: Lowenhielm, Carl Axel. 

Avgiften är: 
i gamla hemmet: 5: - p r  dag för allmint rum, 

8 .  - ,, för 2-sannsrum. 

I I  Avdeln.: A i enskilt rum t2 kr. p r  dag. 
A i halv-enskilt rum 8 kr. p r  dag. 

, B i rum for 3-8 patienter 6 kr. p r  dag. 
For denna avgift erhålla de sjuka: 
Rum, kost och sjnkvard. Patienterna debiteras 

för medikaments- och forbandsartiklar i inån av 
forbrukning. Underlakaren a r  skyldig att i sjuk- 
%ården inom Hemmet tillhandagå och assistera 
dar praktiserande låkare. For transporten till c rh  
fran sjukhuset har  den sjuke s~ä lv  att sorja. Till- 
fallig patient, som ankommer till Sophiahemmet 
for undergående av operation, erlagger for den- 
Samma särskild avgift och ersatter forbandskost- 
naderna rakning. "phiahemmet ut- 
skriven patient, som efteråt fordrar forbindning å 

en krona for varje 
Såvitt utrymme orh omståndigheter i övrigt s j -  

dant medgiva, ma i enskilt rum intageri patient 
tillåtas i sitt rum medtaga en anforvant eller tid- 

och utgår i sådant fall harfor en avgift av 
3 kr.  for bädd och te eller välling på morgonen 
I Avdeln:~ patienter uti enskilt sjukrum få emot- 

taga besök mellan kl. 10 fm.-6 em., 
ut1 halvenskilt rum 1-3 o. '125-6 em., 

U uti for patienter 12-3 em, 
II Avdeln:~ patienter få emottaga besok i sjukrum 

för flera patienter mellan kl. 2-4 en;. 
samt i enskilt rum kl. 10 f m . 4  em.; 
i halvenskilt rum 11-1, 2-4 < 

De å sinkhemmet intagna sjuka ha i ovrigt att 
stalla sig till efterrättelse de for ordningen dar- 
'"om faststallda ordningsregler. 

B. Om den privafa sjukvdrden: 
Sjukskoterskor for vård av sjuka i   riva ta hem 

såvdl i Stockholrn som landsorten erhållas efter 
anmalan tlf 755 82. 

C. Om elever: 

11: - 
i nya hemmet: 8: - 

13: - 
Patienterna aga rätt  

tiden mellan kl. 10 fm. 
av måltidstimmarna kl  

Foreståndarinna: Terserus, Ebba, froken. I Den ordinarie elevkursen omfattar en tid av 
Husläkare: Furstenberg, A., med. dr. 3l/2 år. 
Underlakare Bermark, Th., med. lic. Prospekt erhålles på begaraii av foreståndarin- 
Kamrerare: Moller, Otto 1 nan. 

for enskilt rum, 
, for 2- o. 3-sangsrum, , for enskilt rum. 

att mottaga besok under 
o, kl. 7 em. med undantag 
. 1-3. 

S t v r e l s e :  
Ordf.: Carlson, K.G.- 
Vice ordf.: Hoglund, Otto M. 
Kassadirektör: Kinberg, Henning. 
Verkst. direktor: Lindqvist, Erik. 
Lakareledamot: Sjogren, Tage. 
Ledamoter: Kinberg, Henning; BjOrklund, E.O. 

J.; Lichtenstein, Adolf; Holmberg, Gosta; 4ker- 
rnan. J.: Fiissler. J.G.: Stenhammar. Ernst: Ek- 
lund, Martin. 

Uverlakare: Holmin, Nils, mottager vard. kl. 
3-4 em Davidbasareseatan 3 ansökninear om 

p r  dag. / htagning å sjukhekmec 

MASTERSAMUELSGATAN 22 A.-8.SVENSKAMETALLVERKEN .se..n,a,,z 
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i% A.=B. HJ. WALLIN & C:o I ,l Jarn- & Redskapsaffar -1 
Klarabergsgatan 52, STOCKHOLM 

I Rikstelefon 27 03, 27 21 

I 
I I 

I , . Valsorteradt lager af ' I 
JÄRN,  SPI^, PLAT, LANDTBRUKSMASKINER, 1 

I alla slags BYGGNADS-SM I DEN,  BOSATTNI NGS- 

ARTIKLAR m, m. I 
1 , I 
&-~--~--~m---s14a 

\ 

SKYDDSVARNETS 
SKRIVBYRA 
L A S T M A K A R E G A T A N  6, I TR.  

'Telefoner . . . . 8 66 6 62 63, Norr 62 63 
1111111111111111111IIUIIIIIIIII 

Skrivbyrdn är upprätfad för att bereda arbetstillfalle St bildade arbetslösa. 
A byrån utföres allt det arbefe, som till en välordnad skrivbyrå hör. 
Order utföras fort, väl och billigf samt avhämtas tacksamt efier påringning 

Skrivbyrån, som uteslutande arbetar för ;älgörande andas 
mål och ej  f ör att bereda vinst åt enskild person, vågar 

l därför till det bäsfa anbefalla sig i allmänhefens åtanke. 
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tlf 22993, mottager barn med medfodd syfilis. 
Avgift 30 kr. i mänaden eller för obemedlade 
kostnadsfritt. Ansokan göres hos overläkaren. 
Styrelse: haradshdvd. O. Kinnander., ordf.; not. 
publ. U. Oldenburg, v. ordf. o. kassaforvaltare; 
professorskan Salla Welander, dr  H. von MaFern 
o. dr  Karl Marcus, overlákare o. direktor. 

l 

[33 781 Hemmet för lupussjuka. 
(Mariedal, Igeldamsg., K.) 

Stiftat gehom insamiing av frivilliga bidrag for 
att bereda ett hem åt lupuspatienter under den 
tid, då de måste vistas i Stockholm for sjukhus- 

" ' 7. Hdlsb- 

Underläkai-e: Sundstedt, kcob. 
Kamrerare: Hermelin, Th., frih. Kontor Gamla 

Sjukhemmet, Drottningholmsvagen. Oppet vard. 
kl. 10-2: 

Kontorist: Sc%önmeyr, Frida, fru. 
Husmoder: Pihl, August&, froken. 

[b 751 Svenska Röda korkets siukhem. 
5 (Kammakareg. 66, 1 o. 2 tr.; 1 tr. tlf 5255; 

2 tr. tlf 96 63.) 
Detta sjukhem erbjuder åt sjuka ett efter nuti- 

dens fordringar ordnat hem, dar in- och utvartes 
sjuka kunna bliva intagna och vårdade, De sjuka 

å egen bekostnad av den lakare, de sjalva $e?. sjukhemmet mottagas till behandling, sh 
långt det begränsade utrymmet medgiver, sjuka 
av alla slag med undalitag av dem, som kunna 
rara  störande for ovriga inom hemmet befintliga 
patienter eller som rida av så beskaffad sjukdom, 
att fara for smittas spridande inom hemmet kan 
u~>pstå. 

Vid intride erlagga bestPmd sjukvärds- 
avgift i förskott fbr 2 veckor, vilket förskott for- 
nyas vid varje ny period av 2 veckor. Forbindelse 
av  vederhaftig person fOr alla omkostnader i och 
for den sjuke skall även avlamnas vid ankomsten 
till sjukhemmet. Betalningen utgår från och med 
den dag plats beviljats och till dess sjukhemmet 
lamnas. 

Betalningsvillkoren aro: 
kr- 15, for dygn. 

Rum for 2 pers. kr. l1  för dygn. 
For denna avgift erhäller den sjuke rum, kost 

och sjukvård, men debiteras sarskilt för medika- 
menter, forbandsartiklar, vin m. m. 

Tillfällig patient, som ankommer till sjiikhem- 
met för att nndergi operation eller behandling, 
erlagger darfor avgift enligt sarskild taxa. 

For transport till och från sjukhemmet har den 
sjuke själv att sorja. 

De å sjukhemmet intagria sjuka hava i ovrigt 
att stalla sig till eflerrattelse de for ordningen 
därinom faststallda regler. 

Anmalan om rum och operationer gores hos 
föreståndarinnan 3 tr. Tlf 1 92, Norr 81 86. 

[33 771 Lilla Hemmet. (Knngsholmsg. 106 ) 

behandling. 
Styrelse: Larsson, Wilh., kyrkoh., ordf.; Tho- 

rell, Axel, syssloman, kassaförvaltare; Liljenstolpe, 
.Ellen, froken; Schaurnann, J., dr; Kempe, Eva, fru. 

I-orestindarinna: Rydstrom, Anna. 

och ~jukvLrd. [33 73-33 971 
[33 821 Aktiebolager. Ssaaforievård. , 

Syfte: lungsotens bekämpande. Har till detta 
äridamal uppfort ett första klassens sanatorium å 
egendomen Romanas, adress Rorhanas. Adress i 
Stockholm Bankirfirman C.G. Cervin. 

Styrelse: Ordf.: Alexanderson, A., bankdir.; , 
U'adstein, E., med. dr; von Bahr, Julia, froken; 
Cervin, Aiice, f. Dickson, fru; von Rosen, A., med. 
lic., bolagets óverlakare o. verkst. dir. 

Suppleanter: Rissler, J., med. dr; Luddberg 
Matbilda, med. lic.; Herlitz, Karl, v. hiradshovd: 

133 831 Solna Sjukhem. 
(Värdanstalt för sinnessjuka.) 

Solna sjukhems styrelse: Marcus,Karl; Nord- 
gren, R.; Marcus, M.; Jacobkus, H.C.; Hirsch, Fr.; 
'Iarcus3 Henry. w 

Lidin, E'o.; "j. 

H ~ g y ~ f t s d r ~ r O f ~ ~ ~ , " r ,  Och 
Mottagning å sjukhemmet tisd. o. fred. 1-2. 
Bitr. lakare: Th.y med. lic. 

'jukhemmet 12-'. 
Besokstid: 

dagl. 12-1. Tlf Sundbyberg 70 o 
l 2  25' 

Post- 0. M.-adress: Solna sjukhem, Sundbyberg. 

Kilsovård. 
133 871 Stockholms badhusaktiebolag. 
(stureg. 4.) Styrelse: Frestadius, Otto? Nycander, 
Oscar; Fries, Hjalmar; Wetterdal, H.; Curman, 
Sigurd; Tjerneld, John, verkst. dir.; Lamby, H., 
v. verkst. dir. 

1 [33 911 Sahhatsbergs brumslasarett. 
Direktionens ordf.: Lagergren, J.E. 
Kassaforvaltare: Smerling, C.O. 
Brunnsintendent: Schager, W. 
Kamrerare: Weidenhielm, A. 
Sekr.: Wolfbrandt, E.G., pastor. 
Ovriga direktionsledamoter: v. Rosen, R., greve; 

Eklund, M.; Rosenström, A.M. . 
i33 931 Gymnastiskt-Ortosediska Institutet. 

Overflyttades under å r  1925 till Kungl. Serafi- 
merlasarettet. 

[33 941 Institutet for Kvinnliga Läkareassistenter. 
Nytorgsg. 23 k Tlf 217 75. 

FOrest.: Med. dr  C.A. Oberg, f.d. prov.-Iak. 

[S 95 a] Doktor Aug. Karsten. Medicinskt Bektri- 
eitcts-, Ljus- och Röntgeoinstitut. 

Kungsg. 60; tif 73 06. 

133 95 b1 Zanders medikomekrniska gymnastik- 
institut. (Stureg. 4, tlf. Osterm. 28 99.) 

Läkare: dr  Emil Zander, förest.; dr  Alfr. Berg- 
hel; dr  Axel Hellstenius. 

[33 95 d] Doktor Elin Beckman Hetluftsinstitiit. 
Barnhusg. 12; tlf 105 52. 

[33 791 Stockholms Konvalescenthem. 
(Södertörns villastad.) 

Siyrelse: Thulin, G., ordf.; Moll, V.O., kassa- 
forv.; Sebardt, Carl, hemmets läkare: Borg, Oskar, 
baradshövd.; Reuterskiold, Lotten, froken; Herzog, 
Edith, fröken. 

Foreitåndarinna: Lindberg, Lotten, froken. 

[33 971 Saltsjöbadens Badhotell (Sanatorim). 
(Ila timmes vag fr. Stockholm.) 

Sanatorium för behandling med alla former av 
bad, gymnastik, massage, elektricitet, hbgsolsh- 
h~ndljng, finsenbad m.m. Speciellt for hjartsjuka, 
nervsjuka, reumatiska, mag- och tarmsjuka samt 
konval~scenter. Overläkare: dr  O.F. AbergL 

BETALA UTAN KONTANTA . 
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[34 01-34 O31 C. Övriga allmänna inrättningar. 

6. 
Vård- oeh uppfostringsanstalter iör  barn, Ar- 

betsstugor, olika slags nHem» oeh Asyler samt 
n5gra Stiftelser oeh Stipendiefonder. 

134 011 Allmänna Barnhuset. 
(Norrtullsg. 14; tlf 8 25, Norr 267 52.) 

Direktion: 
Ordf.: Hasselrot, B.C., regeringråd. 
Ovriga ledamoter: Lagercrantz, C.G.; Fries, O. 

H.E.; Almén, Gunhild; Stanler, K.R.; Widner, N. 
Intendent: Jacobson, T.A. 
Ldkare: Warfvinge, E. 
Kamrerare o. kassor: Holmin, H. 
Predikant: Wiklund, E.V. 
Assistent: Rosin, P.A.V. ' 
Bokhållare: de Berg, C.F. 
Inspektor över barnhusbarn i Stockholm: Clei- 

berg, P.J., tillf. 
Kontorsskrivare: Marcus, J.G.A. 
Amanuens: Bergman, P.G., tillf. 

Vid sjukudrdsanstalten: 
Uverlakare: Jundell, I. 
Undervakare: Höjer, A. 
Amanuens: Wejdling, K. 

Underratteiser: 
Allmanna Barnhuset ä r  en stiftelse, som har  till 

äiidamål att i enlighet med bestäminelserna i av 
K. Ma]:t utfardat reglemente (se Sv. Forfattn.- 
saml. N:r 125 å r  1910, N:r 174 å r  1924) lamna 
vård och uppfostran åt varnlosa barn. Som bar- 
naföderskor icke emottagas å Barnhuset, må det 
icke forvaxlas med barnbördshus i huvudstaden. 

I n t e n d e n t s e x p e d i t i o n e n o. K a m- 
r e r a r e k o n t o r e t hållas oppna helgfria da- 
gar kl. 10-3. 

Intendenten mottager alla till Kungl. Direktio- 
nen ställda handlingar, liksom ock anmalningar 
rorande såväl barns inlosen å barnhuset och utta- 
gande till fostervård som ock alla med utackor- 
derade barnhusbarn intraffade förandringar. 

I Barnhuset inloses icke något barn, som a r  över 
6 år. Barn under denna ålder, vilka ej aro be- 
11;iftade med allvarlig sjukdom eller vasentlist lyte, 
intagas efter ansokan av barnavårdsnämnd eller, 
betraffande av fattigvård utom Stockholm omhän- 
dertagna barn, av fattigvårdsstyrelser, mot en in- 
lösningsavgift av 2,000 kr., att erlaggas på en gång 
eller avbetalningsvis i bestimda terminer. 
varje helt levnadsår, som barnet uppnått vid an- 
tagandet, avraknas 100 kr. å inlosninqssumman. 
Om barnhusbarn dbr eller adopteras fore fyllda 
16 år ,  återbetalar barnhuset till kommun, som 
inlost barnet, 100 kr. for vane helt år, som åter- 
stått for barnet till fyllda 16 år. AnsOkan skall 
Atfbljas av åldersbetyg samt upplysningar om vissa 
andra barnets förhållanden. 

Barn, tillhorande Stockholms stads fattigvårds- 
samhälle, få av stadens Fattigvårdsnämnd inlösas 
mot den nedsatta avgift, som för varje å r  av 
Kungl. Direktionen bestdmmes. 

Barnhusbarn utlämnas för fostervård till val- , f~e jdade  och med eget hushåll forsedda personer, 
vilka genom intyg av vederborande prästerskap, 
fosterbarnsnamnd eller trovardiga personer styrka 
sin lämplighet for fosterforäldrakallet. 

För övervakande av utackorderade barnhusbarns 
värd och uppfostran aro anställda inspektörer, 
varjämte det åligger kyrkoherde i församling 

JONKOPING8 

~al~örenhetsinrattnin~ar. 

utom Stockholm att hava noga inseende över 
barnhusbarnens iippfo~tran och vård. 

Fosterlon for utackorderade barn utgår t.0.m. 
15:e levnadsåret for barn, som under 1925 fyller 
14 å r  samt t.0.m. 16:e levnadsåret for barn, som 
under 1926 eller senare fyller 14 år. For barn med 
bestående kroppslig eller andlig brist eller svag- 
het kan tillagg beviljas till den vanliga fosterlonen. 
I undantagsfall ldmnas till forutvarande barnhus- 
barn, vars anlag finnes foranleda fortsatt utbild- 
ning efter fyllda 16 år, bidrag hartill. Klader 
lamnas åt barnet vid detsammas uttagande (två 
omgångar), liksom ock tyg till bekladnad vid 
tiden for barnets konfirmation. 'Fri lakarevårcl 
och medicin avensom lärobocker for skolan lim- 
na-u. Premie samt beloning i penningar utbeta1.i~ 
under vissa villkor. 

Fosterforaldrar, vilka, efter att hava lämnat 
barnhusbarn sardeles god vård, genom gåvor eller 
på annat satt betrygga deras framtida utkomst, 
kunna erhålla Barnhusets beloningsmedalj av sil- 
ver att pä brbstet baras eller Bibel i praktband 
eller någon av vissa andra bocker av religiost 
innehåll. 

Barnhusbarn, som icke vårdas å barnhusets 
sjukvårdsanstalt (se nedan) eller annan anstalt, e j  
heller aro overlamnade till fosterhem, vårdas i 
av barnhuset upprattat barnhem (Rålambshovs 
barnhem) eller i av barnhuset sarskilt anordnat 
fosterhem (småhemmet vid App~lviken). 

A barnhusets spadbarns- och s~ukvärdsavdelnin- 
gar (sjukvårdsanstalten) med plats for 80 barn, 
emottagas sjuka barn till provisorisk v i r d  och 
för klinisk undervisning. A sjukvårdsanstalten 
vårdas aven friska spada och sjuka barnhusbarn 
samt till barnhuset genom poliskammaren över- 
lamnade friska späda och sjuka barn. 

Ammor antagas med hänsyn till sjukvardsan- 
staltens behov av ammor och deras lämplighet 
att åt splda barn lamna föda och vård. . 

[ ~ p  031 Frimurarebarnhuset. 
(Stiftat 1753, för uppfostran av. värnldsa barn 

mellan 6 o. 10 ar. F. n. undervisas 120 gossar 
o. 50 flickor dels i lasämnen, dels i varjehanda 
arbeten (tra- och inetallslojd, skradderi, skoma- 
keri, trädgårdsskötsel o. massingsmusik m.m. for 
gossarna  samt^ handarbeten, matlagning o. andra 
hnshällsgoromal för flickorna.) 

Ordf.: I-I.K.H. Kronprinsen. 
v. Ordf.: Strom, C.M., f.d. landshovding. 
Ledamoter: Kolmodin, A.; Hay, B.; Carlsson, 

Fr.; Dickson, C.R.; Jacobson, E.; Wisén, Y.: Bot- 
tiger, P.A.H.: Larsson, C.F.; Pahlson, J.E.B. 

Sekr.: Bergö, Carl, hovpredikant. 
Fdreståndare: Bergo, Carl, hovpredikant. 
Lakare: Stridsberg, W. 
Husmoder: Dillman. J. 
Lararinnor: Fredriksson, Elvira; Widmark, Karin. 
Lirarinna i handarbete: Ekelund, S. 
Lärarinna i huslig ekonomi: Hellman, Signe. 
Sjukskoterska: Palm, Karin. 
Lärare: Bohman, J.A., i träslöjd; Martinelle, C. 

A., i skrädderi; Hellstén, G.A., i skomakeri; va- 
kant i metallslöjd; Karlsson, Th.. i trädgiirdssköt- 
sel: Fredin,A.W., i musik; Wikstrand,Conny, i sång. 

Maskinist: Jansson, A. 
Ordningsman: Cedergård, J.F. 
Vaktmastare: Nilsson, J.P. 
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Eugeniahemmet. 
för fattiga barn, ,p& 

Styrelse: Uverståthållaren: Tamm, V.; Widner, 
N.: Hårleman, G.R.; Aspelin, M.; Wretman, W.; 
v. Schhele, Fr.; Cederlund Jrr, Edv.; Backström, 
W.; Bergo, C.; Arnberg, Carl; Dickson, Ch.; Carl- 
son, Fr.; Almstrom, H.; Francke, O.; Scharp, J.; 
Johnson, H. A:son; Nordlund, K. 

Sekr.: Grafström, Hj. 
Forest. för  inratmingen På Gålön: Hydbom, c. 
Malmqvistska baniuppfostringsanstalten: Styrel. 

se m. m., se [36 221; fonder, se [46 641. 

134 081 Muriteckska Stiftelsen. Jfr  [46 651. 
(stiftad i756 av P. Murbeek, som redan 17'7 

borjat insamla medel, såsom friskola för fat!iga 
barn med underhåll åt föräldralösa. Senare g ~ o r d  
till ett barnhem har stiftelseb numera till anda- 
mal dels att sorja för fattiga flickors uppfostran, 
dels att åt aldre (över 60 år), torftiga kvinnor 
lamna varaktigt understod. , Stiftelsens skyddslin- 
gar och understödstagare skola tillhöra Stock- 
holms kommun. Tillgångar 406,107 kr.) 

Ordf.: Montelius, Oscar. 
Verkst. dir. o. kassaforv.: Brolin, Elof. 
Vårdare: W a d n ,  Amy, fni; Bachman, Agnes, fru. 
Sekr.: Molin, Olof. 
Ombudsman: Montelius, Oscar. 
(Ivriga ledamöter: Eklund, K.A.; Hirsch, O.; 

Lamm, C.R.; Barkman, Lars; Nilsson, Enok; Mon- 
telius, Carl; Edberg, Einar; Montelius, I., fru; Sall- 
brr&, A., fru; Berg, H., fru; Rosengrh Clara, frii: 
Boije af Gennäs, A., f ru Morltelius, L., fru; Janse, 
K., frii; Molin, A., fru; Montelius, C., froken. 

[N 101 Stoekiiotms stadsmissions barnhem 
för uppfostrqn av fattiga vanvårdade gossar från 
Stockholm, stiftades 1863, underhålles nu mest 
genom fondavkastning. Adr. Boxtorp, Stjarnhof. 

Ordf.: Blomqvist, Axel, överlär. 
v. Ordf: Sjoholm, A., folkskollär. 
Sekr.: Cai-lson, Herman, folkskollär. 
Kassör: Jansson, Alfred E., köpman. 
Uvriga ledamöter: nfontell, V., kyrkoh.; Johns- 

, son, Joh.W., pastor; Johansson, Emil, byggm.; An- 
dersson, Ebon, 1ar:a; Sebardt, C., med. dr. 

Förest.: Carlson, Herman, folkskollär. 
Husmoder: Ostergren, Elin, fröken. 

[34 111 Stockholms stadsmissious arbeishem. 
(Kungsholmsg. 70 & 74.) 

Styrelse: Montell V., kyrkoh., ordf.; Jansson, 
A., grosshandl.; J & ~ $ ~ ~  E., slottsbyggm.. sjo- 
ht!m A. folkskollir: o oh&^^^^, J&. V., Gastpr; 
~ å h l & a <  A.E., stadsihg. 

Om Stoekholms stadsmission, s e  L35 88). . , 

Läkare: Asplund, G.; Hedbofg, T. 
K ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  L ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  G. 

va*ör* se [33 541, 

L34 181 Kungsholms barnhem. 
(Drottningholmsvägen.) 

Grundat 1893 för att intill 18 års ålder ktistli- 
g,n uppfostra fattiga, värnlösa flickor f r å n ~ u n g s -  
h ~ l m s  forsaml., foretradesvis till tjanarinnor. 

Ordf.: Borgströin, A., justitieråd. 
v. Ordf.: Stedt, Louise, f. Edholm, överstiana. 
Sekr.: Seedoff, Axel, fabriksforvaltare. 
Skattm.: Sjoholm, G.E., grossh. 
Ovriga ledam.: Folcker, E., fröken; Sjöholm, 

Svea, fröken. 
Suppl.: HUbner, L., kapten; Ugglas, E., fri- 

herrinna. 
Hemmets läkare och sj&lvskriven ledamot i 

styr.: Ljungstrom, V., dr. 
Forestandarinna: Westrup, Gärd, froken. 

[a4 201. Adolf Fredriks barnhem Rir flickor. 
Grundat genom insamling av A.W. Staaff och 

M.F. Wallin, oppnat 1877, uppfostrar nu hogSt 15 
folkskoleflickor till tjänarinnor. 
Adr. Saltmatareg. 3 A. 
Ordf': Eidem' fru' 
V' Ordf': Jansson' 

K",~;fö~;~~;;~d,"m~I~;~inikter~ 
uvriga ledamoter: 0lin, M ~ ~ ~ ~ ,  fru; L ~ m s t r ~ m ,  

E ~ ~ ~ ,  fru; ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ l d ~ ,  fru; B ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ f i ~ ~ ,  
fru; ledamöter 

Föreståndarinna 1Br hemmet: Stridbeck, Sophie 
froken. 

[34 251 Hemmen vid Vita Bergel  '. 
Foreståndarinna: fröken ~~~i~~ ulff, 
B i b e l k v i n n o h e m m e t  6 Borgmästareg. 

Fbreståndarinna, hennes h i ä l p a r i n n a ,  husmo- 
der och 16 elever. 

F y r a b a r n h e m, ett i Stockholm, 53 
VärmdSgatan, och ett på landet i Várdinge soe- 
ken, adress: Alphyddan, M ö l n b o. Ett i Frus- 
tuna, adress: Furulid, G n e s t a., Ett i Grödinge. 
adress: Lillgárden, U t t r a,n. Husmödrar, bitra- 
den samt inalles mellan 5-13 barn, 

[34 261 Sp3idbarnsbemmet P. t. ~urenii'lbfiniw. , 
(Skåneg. 118.) $ t  

H e m ~ e t ,  51- grundat P& av Y @ r ~ ~ h .  
P.L. E u r d u s  gjor% donafion tili StOck~olms st&, 
mottager tir1 vård späda, speciellt klena, barn 
samt är  läroanstalt i barnavård. 

Styrelse: Ordf.: .Tundeil, I., ptof&&or, 6vei-13- 
kare; v. ordf.:, Karlsson, W.E, borxarrkd: sekr.: 

VIKING S K O K R ~ ~ M -  I N D . U S T R I A K ~ B ~ .  V I K I N G  
O R E B R O - _  __ __, _._- ' 



[34 26-34 47j C .  Övriga allmänna inrättningar. 
Barkman, Lars, konsulent; l~assaförv.: Fiireten- 
berg, Mary, fru; lakare: Heineman, I., distrikts- 
lakare. Uvriga ledamoter: Bentzel, Maggie, frö- 
ken; Bohman, Hans, civilassessor; Nordfeldt, Georg, 
fattigvårdsinsp.; Oldberg, Greta, frbken; Stenbeck. 
Dagmar, fru; Stromer, Cecile, froken; Sylvén, 
Ester, fröken. 

Föreningen S. de C:s sjukhem m. m., se [36 291. 

v. Ordf.: vakant. 
Sekr.: Lundberg, Hilda, froken. 
Kassaforvalt.: Boheman, Ingrid, frbken, Schee- 

legataii 13. 
Ledamoter: Fries, Nanna, professorska; Afze- 

lius, Harriet, froken; Svedelius, Eva, froken. 

134 39 bl Enskede arbetsstuga. 

134 371 Adolf Fredriks arbetsstuga. I kammarrattsråd. 

[34 361 Arbets~tugor för barn 
(de forsta stiftades är  1887 genom Stiftelsen Lars 

Hiertas minne). 
Andamål: att giva barn håg för praktiskt arbete 

och undervisning dari samt darigenom f o r e- 
k o m m a syssloloshet, fattigdom och tiggeri. 
S&som lon for sitt arbete bespisas barnen. 

Centralkommittbn. Exp. Hollandareg. 16, tlf Norr 
63 38. Inspektrisens mottagn.-tid månd. o. torsd 

kl. 11-1. 
Ordf.: Smerling, C.O., kammarrättsräd. 
\. Ordf. o. Kassaförvaltare: Zethelius, Otto, ma- 

jor, Barnhusg 4. 
I~spektr is :  Thlel, Elisif, fru, Appelviken. 
Sekr.: Palm, Axel, kapten. i 

Ledamoter: Afzelius, Harriet, froken; Almén, Ina, 
froken; Almstrom, Agda, f ru;  Bergh, G., slojd- 
insp.; Bergqv!st, J.A., ave-arare; Eldem, Eva, f ru ,  
I-Iellstenius, Minna, fru; Hirsch, Oscar, ing.; Sund- 
strom, Inger, froken; Klason, Marie Louise, fru, 
Lagergren, C H , grossh.; Malmgren,Wilh., grossh.; 
Netzel, Malin, froken: Palm, Axel, kapten; Santes- 
son, Hedvig, fru; Smerling, Eva, fröken; Stalfors. 
Karin, fru; Svedelius, Eva, froken; Svedelius, Jiilia, 
fru. Soderstrom, Elsa, froken; Theel, Elisif, fru; 
Wellin, Bertha, froken; \Iriberg, Ingrid, fru, Wide- 
fors, Gustaf, folkskollär.; Wihlander, A.G., over- 
laiare; Akerhielm, Mathilda, friherrinna; Aker- 
man, Thyra, fru; Ustrom, Nils, fattigvårdsinsp. 

(Enskede, Källvigen ) 
Ordf.: Edman, E., overlarare. 
v. ordf,: vakant. 
Kassaförvaltare. Jansson, E., frbken. 
Sekr.: Lagerkrantz, John, pastor. 
Ledamoter: Lantz, Verner, tulltjänstem.; 'Wi- 

berg, I., fru. 

[34 401 Gustaf Vasa arbetsshiga. 
(Västmannag. 63.) 

Ordf.: Hallberg, H.E., kyrkoh. 
Sekr.: Abenius, HJ., överlårare. 
v. Ordf. o. kassaförvaltare: Lundbergh, G.II., 

grossh., Observatorieg. 8. 
Ledamöter: Eidem, Eva, fru; Heimburger, Elin, 

fru, Ekman, Sophie, fru, Ilalldin, Ebba, fru; Enell, 
Emma, fru. 

[34 411 Jakobs och Johannes arbetsstuga. 
(Davidbagaresg. 21.) 

Ordf.: Tamm, Anna, fru, f. Bergendahl. 
v. Ordf.: Smerliiig, C.O., kammarrättsråd. 
Föreståndarinna for husl. ekonomi: Lundh, In- 

geborg fru. 
~ i r e i t r i s :  Åkerhielm, Mathilda, friherrinna. 
Kassaforvaltare: Smerling, Eva., froken, Hollan- 

dareg. 27. 
Sekr.: Vretman, Fr., notarie. 
Ledamoter: Fundin, V., froken; Jonsson, Arthur, 

pastor: Lindmark, Anna, froken; Hallberg, E., 

(Hollandareg. 16.) 
Ordf.: Tfiéel, Elisif, fru. 

' 
v. Ordf.: Lagergren, C.H., grosshandl. 
Sekr.: Palmqvist, Augusta, frbken. 
Kassaförvaltare: Sifvert, Ebba, froken, Lislma- 

kareg. 27 A. 
Ledamöter: Appelqvist, Pauline, fru; Beckman. 

Elin dr; Hellgren, R., arkitekt; Sterner, I.L., 
ouerlärare. 

[34 J8 a] Bromma arbetsstuga. . (Arbetsstugan, Ulusunda.) 
Ordf.: Bergh, G., slojdinspektör. 
v. Ordf.: Theel, Elisif, fru. 
Kassaforvaltare: Sandstrom, W., överlirare, Al- 

t iks  skola, Appelviken. 
Sekr.: Sandstrom W., överlarare, Alviks skola. 

Rend;hl, Signe, fru; Nilsson, M,, dir. 

[34 18 b] Bromma arbetsstuga vid Billsta. 
(Ballstalund, Sundbyberg.) 

Ordf.: Videfors, G., lärare, Bromma klockar- 
gi rd ,  Sundbyberg. 

v. Ordf.: Videfors, Anna, fru. 
Kassaforvaltare: Svensson, J.A. 
Sekr.: Carlsson, L., maskinist. 
v. Sekr.: Andersson, Hulda, fru. 

[34 39 a] Engelbrekts arbetsstuga. 
(Valhallavagen 63.) 

Ordf.: Branzell, A., f.d. overlärare. 
- -  

[34 431 Johannes norra arbetsstuga. 
(Dbbelnsg. 38 A o. B.) 

Ordf. o. sekr.: Uhman, Karl, kyrkoh. 
v. Ordf.: Abramson, Elin, f ru  
Kassaforvaltare. Bellstrorn, E , banktjänstem , 

Kammakareg. 12. 
Ledamoter: Sifvert j:or, Axel, jarnkramhandl ; 

Eden, L.A. overlarare; Svedelius, J., fru; Nyblom, 
A., folksk6llar.: Kjellin, Maria, froken, IIjort, H., 
dir.; Netzel, Malin, froken. 

[34 451 Katarina arbetsstuga. 
(Nya skolhuset, Nytorget.) 

Ordf Edguist, Carl, komminister. 
V. Ordf.: A'W.' arkitekt. 
Kassaforvaltare: Fris, Helene, fru, Ustgbtag. 11. 
Sekr.: Bergqvist, J.A., overlarare. 
Ledamoter: von Knorring, E., frih:a; Dahlström, 

O., fru; Sundell, C., med. dr; Backstrand, K., frö- 
hen; Edquist, M., fru, Andersson, H., froken; 
L ~ ~ ~ ~ ,  O,, overlärare. 

[34 471 Klara arbetsstuga. 
(Klara V. Kgrkog. 20.) 

Ordf.: Hellstenius, Minna, f. Skogman, fru. 
v. Ordf.: Pegelow, Emma, fru. 
Kassaförv.: Granlund, H., fru, Västrnannag. 88. 
Sekr.: Lindskog, F., overlärare. 
Ledamot: Aspman, M., rektor. - 
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8. Välgörenhetsinrättningar. [34 49 a-34 651 
i34 49 a] KiiWshohna Ösfra arbetsstuga. 

(Parmmätareg. 9.) 
Ordf.: Santesson, Hedvig. fru. 
v. Ordf.: Fristedt, M., froken. 
Sekr.: Larsson-Schullin, M., fröken. 
Kassaförvaltare: Almén, Ina, froken, Karlavä- 

gen 49. 
Ledamöter: Graham, K., fru; Hasselrot, Aline, 

fru, Théel, Elisif, fru; Bergquist, H., fru; Lager- 
stedt, A., fröken; Berg, Mina, froken. 

i34 49 bl Kungsholms västra arbetsstuga. 
(Flemingg. 79 B.) 

Samma styrelse som foreg. 

I34 501 Liijeholmem arbetsstuga. 
(Manhemsg. 6, Aspudden.) 

Ordf. o. sekr.: Ostrom, Nils, fattigvårdsiiisp.-as- 
sistent Liljeholmen. 

v. drdf.: Lagerbjelke, E., grevinna, Alvsjö. 
Kassaforvaltare: Breden. Ingeborg, fattigvhrdq- 

syster, Fattigvårdsstyrelsen, ,Lilieholmen. 
Ledamoter: Eriksson, L.M., kyrkovärd; Wern- 

ström, G.A., skorstensfejarmäst.; Wernström, Au- 
gusta, fru; Wahlstrom, Th., överlarare; Lundh, 
Joh., folkskollarare; Edman, E., överlärare, En- 
skede; Wallin, J.A., nppbbrdsman., Liljeholmen. 

Foreståndarinna: Holmberg, Viktoria, fröken, 
adr. Manhemsg. 6, Aspudden. 

134 531 Maria västra arbetsstuga. 
(Hornsg. 110.) 

Ordf.: Lidman, Carl, andre folkskoleinspektör. 
v. Ordf.: Nilsson, N.U., komminister. 
Sekr.: Montelius, Sara, froken. 
Kassaförvaltare: Stålfors, Gustaf, kapten, Horns- 
gatan 75. 
Ledamöter: Stälfors, Karin, frn; Urtenblad, Ce- 

cilia, fru; Ekerman, E., roteman; Wallstedt, Ellen, 
froken; Nilson. Johan, folkskollärare; Bachman, 
C.N., grosshandlare. 

134 551 Matteus arbetsstuga. 
(Västmannag. 92, Församlingshuset.) 

Ordf.: Almstrom, Agda, fru. 
v. Ordf.: Berglund, Alfr., kyrkoherde. 
Sekr. o. kassaforvaltare: Carli, E., dr, Heim- 

8 dalsg. 3. 
Ledamöter: Hildebrand, Elisabeth, fru; Ahlberg, 

ILJ., direktör; Danielsson, Stina, fru; Sjöman, E., 
grosshandl. 

Pöreständarinna: Möller, Esther, fröken. 

134 571 Nikolai arbetsstuga. 
(Skomakareg. 30.) ' 

o. sekr,: ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ,  Leo, överlärare. 
v. Ordf.: Thulin, Greta, konsulinna. 
Kassaförvaltare: Malmgren, Wilhelm, grosshand- 

iare, Svartmang. 20. 
Brandel, Gerda, fru; kernstrÖm, 

Anna, froken. 

134 601 Sofia arbetsstuga 
(Skåneg. 116.) 

Ordf.: Kiefbeck, E., kyrkoh. 
v. Ordf.: Nordenson, H., dr. 
Kassaförvaltare: Fougstedt, L., kamrerare, Re- 

ginavagen, Saltsio-Duvnas. 
Sekr.: Wihlander, A.G., överlärare. - 

Ledamöter: Munthe, K., fru; Pettersson, A., fru; 
Riindgren, A., fru; Nordenson, Cl., doktorinna; 
Liljeback, E., tapetsetare. 

[34 611 Suunerdahlska Stiftelsens arbetsstuga. 
Klippg. 24. 

Styrelse: se 124 421. 

[34 621 Värtans arbetsstuga. 
(Värtan.) 

Ordf.: Branzell, A., f.d. överlarare. 
v. Ordf.: vakant. 
Sekr.: Svensson, S., fru. 
Kassaförvaltare: Lind, Konrad, bokhåll., Värtan. 
Ledamöter: Branzell, J., fru; Brunsson, E., fru; 

Johansson, H., fru; Svedelius, Eva, fröken. 

[34 631 Ostermaha arbetsstuga. 
(Karlavagen 72.) 

-Ordf.: Zethelius, Otto, major. 
v. Ordf.: Danielsen, Louise, fru. 
Sekr.: Falk, G., fru. 
Kassaförvaltare: Dickson, Ida, fru, Linnég. 86. 
Ledamoter: Akerman, Thyra, fru; Afzelius, Har- 

riet, froken; Svensson, Anna, fröken. , 

[34 641 Stiftelsen Goveuii Minne arbetsstugor. 
~ ~ l ~ i ~ ~ ~ ~ ,  14 & 16, ~ ~ b ~ ~ ~ .  55, volmar 

Yxkullsg. 41. 
Styrelsen gemensam o. densamma som for stif- 

tclsen se [34 901. 

c34 651 Centralföi-eningen för b d r u b b o r ,  #må- 
barnsskolor och barriavärn i Stockholm. 

Foreningens andamål ä r  att utgöra en samman- 
slutning av lokala foreningar eller styrelser i 
Stockholm för barnkrubbor, småbarnsskolot och 
barnavärn i vilka obemedlade foräldrars barn. 
då föraldrarna av arbete Bro forhindrade att 
vårda barnen, erhålla en uppfostrande omvård- 
nad, avensom att verka för tillkomsten av dylika 
krubbor, skolor och barnavärn. 

Detta ändamål vill Centralforeningen söka till- 
godose dels genom upplysningsverksamhet och 
meddelanden av råd och anvisningar vid lokai- 
foreningars bildande och skotsel samt dels genom 
alt söka %t dylika föreningar bereda ekonomiskt 
understöd. 

j u f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~~,"~;h~m.hssaförvait.: Seth' 
v. Ordf,: von Frans, professor, 
Sekr, o. kassor: Valdén, Gösta, förest. Adolfs- 

son, Carl, komminister, Borgmästare$. 11, repr. 
for Sofia barnavarn. Landqnist, Axel, kyrkoh.. 
rrpr. för Katarina norra o. västra barnavärn. 
Aspman, Maria, rektor, G:la Brog. 19, repr. för. 
Foreningen Barnavårdsskolan. Berg, M., profes- 
sorska, Sturea. 22, repr. for Kungsholms östra 
barnkrubba. Berglund, Alfred, kyrkoh., Västman- 
nag. 92, repr. for Matteus barn- o. spädbarns- 
krubbor. Hedvall, Aron, lärare, Bäiistalunds skola, 
Sundbyberg, repr. för Bromma västra barnkrubb- 
ba. Sjödin, Joh., civiling., Appelviken, repr. för 
Bromma östra barnkrubba. Hörstadius, Svea, 
hovr.-rädinna, Engelbrektsg. 39, repr. för Engel- 
brekts barnkrubbor. Hoglin, Anna, förestånd.. 
Lingholmsg. 16, repr.1 för Maria husmodersskolas , 
barnkrubba, barnsvärn o. Barnträdgården i Ar- 
stalunden. Axelsson, Lilly, Vanadislunden 1 A, 
repr. för Storlcyrkans barnkrubba. Landberg, 
Frida, förest., Karlbergsvägen 86 B, repr för Bir- 



[34 65-34 771 C. Övriga allmänna inrättningar. 
kagårdens barnkrubba. Lagerbjelke, Edith, fru. 
grevinna, AIvslo. Jansson, Beda, fru, Blekingeg. 
65, repr. för Katarina vastra o. norra barnkrub- 
bor. Leijonhufvud, Kate, fru, frih:a, Sibylleg. 38, 
repr. för Föreningen barnavärn. Lindskog, J., 
kyrkoh., Alvsjo, repr. for Brännkyrka barnkrub- 
bor. Marcus, M., fil. dr, Engelbrektsg. 10, repr. 
for Hemmet for ensamstallda modrar. Woilin, 
Birger, grossh., S:t Paiilsg. 24, repr. för Maria 
västra o. östra barnkrubbor. Seedoff, Axel, fa- 
bnksforv., IVlariebergs ammunitionsfabrik, repr. för 
Kbngsholms barnavärn. von Seth, Per, justitieråd, 
Djursholm. von Seth, Ingrid, justitieråd:a, Djurs- 
holm von Srhéele, prof., Schéeleg. 20, repr. for 
småbarnsskolan vid Fjallg. Valden, Gosta, förest., 
Tjarhovsg. 28, repr. for Stockholms stads Fattig- 
värdsnamnd. Vassberg, Anton, överlärare, Ros- 
lagsg. 57, repr. for Johannes nya barnkrubba. 

central fören:^ och sekr. Gösta Valdéns adress: 
Tjarhovsg. 28. Tlf: Soder 23 07. 

ken; Molin, A., frn; Wassén, A., fru; Eklund, Mary, 
fru; Boije af Genniis, rektorska. 

Föreständarinna: Andersson, Signe. 

[34 711 Föreningen Engelbrekts Barnkrubba 
oeb Husmodersskola. 

(Valhailavagen 9.) 
Ordf.: Hörstadius, Svea, fru. 
v. Ordf.: Schager, Ingeborg, fröken. 
Sekr.: Appelberg, Inez, fru. 
Inspektris o. kassavårdare: von Seth, Ingrid, fru. 
Ovriga styrelseledamoter: Adelskiold, Gustava, 

fru: Lundstrom, Helga, fru; Soderlund, Lisa, fru; 
Tcrén, Anna. fru; von Feilitzen, Hedvig, fru; He- 
denius, Anna, fru. 

Suppleanter: Leijonhufvud, Kate, friherrinna; 
Stromman, Ester, fru; Lundh-Eriksson, Nanua, fru. 
Berthold, Hildegard, fru; Jakobsson, Marianne, fru.. 

[34 731 S:t Matteus barnkrnbba. 

[34 671 Adolt Fredriks barnkrubba. 
(Adr. Norrtullsg. 7.) 

Vårdar fattiga barn tiUh. Adolf Fredriks o. 
Gustaf Vasa forsaml., då  modrarna ha arbete 
utom hemmet. 

Styrelse: Benedicks, C., professorska, ordf.; 
Wallstersson, K.E., komminister, v. ordf.; Lodin, H , 
fröken, sekr.; Gunnarson, P., bankkamrer, kassa- 
förv.; Ankar, R., fru; Berw:ld, R., fil. dr; Ber- 
wald, K., fru; Fegth, M., fru, Heimburger, E., fru; 
Klason, M.L., professorska; Wickholm, M., fru. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ å ~ d ~ ~ i ~ ~ ~ :  F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ i l i ~ ,  diakonissa. 

134 681 Jakobs församlings barnkrubba oeb 
barnavärn. 

(Lästmakareg. 30.) 
Styrelse: Ordf.: Andrz, Eskil, kyrkoh., Ja- 

k o b s ~ .  2. 
Sekr. o. kassaförvalt.: Sebardt, Elisabeth, bläs- 

lersamuelsg. 16. 
Ovriga ledam.: Bureus, G., pastor; Hammar- 

sten, Elin, fru; Wretman, Eva, fru; Sjdgren, Ebba, 
fröken; Unger, Ingegerd, diakonissa. 

Föreståndarinna: Pettersson, Rut, fröken. 

[M 68 a] Kungsholms östra bamkmbba. 

P -- - 1 6  H A M N G A T A N  1 8  

(Adr. Karlbergsvagen 80.) 
Vårdar fattiga forsamlingsbarn, då  modrarna ha 

arbete utom hemmet. 
Styrelse: Ordf.: Berglund, A.; v. ordf.: Sjoman, 

E.; sekr. o. kassaforv.: Hesslin, 0 . ;  inspektris: 
Hesslm, Hilda; ledamöter: Almstrom, Agda; W&- 
mark, R,; ~ i h l ~ ~ ~ k ,  R.; ~ i ~ d ~ ~ ~ ~ t ,  E. 

~ ö ~ ~ ~ t å ~ d ~ ~ i ~ ~ ~ :  person, ~ l ~ ~ ~ b ~ t .  

[34 741 Svenska Fattigvårdsförbundets barna- 
vårdsbyrå i Stockholm. 

Styrelse: Ordf.: Lagercrantz, H.L.F., envov&. 
v. Ordf.: Lettstrom H., bankdir. Sekr.: Stenbeck, 
E.. rev.-sekr. Ka<saförvalt.: Undén, G., bankom- 
budsman. 

Byråns läkare: Jundell, I., professor. 
Ovriga ledam.: Almén, Gunhild, fröken; Bark- 

man, L., barnav.-konsulent; Beijer, Elsa, fröken: 
Eliasson, Axel, grossh.; Fjällback-Holmgren, Karin. 
fru: Frisell, Stina, f. Wzrn,  fru; Fröberg, Eva, 
froken; Karlsson, Wictor, borgarråd; von Koch, 
G.H., kansliråd; Lagercrantz, G., bankdir.; Mou- 
reau, N., kanslisekr.; Palme, Anna, f. Lavoniiis, 
fru; Tiselius, Ellen, f. Afzelius, fru; Wedbere, 
Ebba, fröken; Widner, N., pastor primarius. 

Foreståndarinna for barnavårdsbyrån: Beijer, 
Elsa, fröken. 

(Parmmätareg. 9.) 
Ordf.: Berg, M.L., professorska. 
Sekr : Widsjö, E., fru. 
Kassaförvalt.: Seedoff, A., fabriksförv. 
Ovriga ledam.: Santcsson, H., prof:a; Björkman, 

E., fru; Llungstrom, V., dr; Hermansson. Th., 
vaktm. 

[34 68 h] KWgsbolms västra barnkrubba. 
(Stadshagen.) 

Ordf.: Berg, M.L., professorska. 
Sekr.: Santesson, C.G . professor. 
Kassaförvalt.: Thorell, Axel, syssloman. 
Ovriga ledamöter: Béen, Alette, fru; Berg, Mina. 

frhken; Bjorkman, O., fattigv.-dir.; Eén, B., verk- 
mästare: Karlsson, Adolf, förman; ordf. i Kungs- 
holms förs, fattigv.-styr. 

[34 691 Maria barnkrubba n. spädbarnskrubba 
mottager spädbarn intill 2 å r  cirka 10 stycken, 
samt barn mellan 2-7 år,  cirka 25 å 30 stycken, 
till vård fö r  50 are om dagen. Forsamlingen upp- 
låter lokal i Ragvaldsgatan 10. 

Styrelse: Wallin, Birger, grossh., ordf.; Masre~ 
liez, K , sekret. o. kassaforvalt.; Nä*man, N., frö-( 

[34 761 Småbarnshemmet, 
hem för ensamstående mbdrar och späda barn, 

Brännkyrkag. 114. 

[34 761 Birkagården. 
aarlbergsv. 76 o. 86.) 

Samlingssal, bibliotek, Kindergarten: Karlbergsv. 
76 n. b.; tlf Vasa 23 64. 

kolkhögskola, Karlbergsv. 86 A o. B, n. b. 
Flick- o. pojkklubbar, lek- o. arbetsstuga för 

flickor Q. gossar, skolbarnshem: Karlbergsv. 86 
A och B, n. b. och 3 tr. 

Kok, Solnav. 121. 
Barnkrubba, Karlbergsv. 86 B, 1 tr., tlf Vasa 

110 63. 
Expedition, bppen sept.-maj alla vardagar k!. 

10 fm.-2 em.; juni-augusti endast tisd. o. fred. 
kl. 1-3 em. Karlbergsv. 86 B, 4 tr.; tlf Norr 
239 15. 

Bokförlag. Öppet kl. 11 fm.-3 em. Karlbergsv. 
86. n. b.; tlf Norr 262 38. 

[34 7 7 ~  
(Brunkcbergsg. 3.) 

Styrelse: Mårtensson, O., ordf.; Ekman, Axel, 



7. ~äl~örenhetsinräktnin$ar. [34 77-35 921 

u. värd; Jönsson, P.: van Rijswijk, H.; 
Nerpin, Thor; Svensson, Fr. 

Suppleanter: Hedberg, Arvid; Svensson, Gnst.; 
Lundell, G.B. . 
[34 811 Stockholins sjömanshem. 

(Peder Myndes backe 3 & 5.) 
Hemmet, som Öppnades 1881, har till ändamål 

att bereda äläre sjomän fri ålderdomsförsbr~ning 
och åt  yngre tillfalligt logi och kost tili mockrata 
piiser. 

Under H. M:t Konungens höga beskydd. 
Ordf.: Johnson, Axel Ax:son. 
v. Ordf.: von Sydow, B.R. 

Kassafórvallare: Engelbrecht, Hugo. 
Sekr. o. kassakontrollant: Holmström, G.Hj. 

Forest.: Larsson, L.J. 
.Ovriga ledamöter: Ramberg, J.C.; Beijer, Walde- 

mar, och Wikstrom, Carl. 

134 821 Drottning Victoria6 örlogshem i Stockholm. 
(S:a Blasieholmshamnen 10, Fersenska terrassen.) 

Hemmet är avsett for i tjanst varande manskap 

~ e ~ l q ~ b ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S ~ $ i ~ ~ f  ~ f ~ ~ s g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
till Hemmet på villkor, som i for Hemmet utfar- 
dade stadgar omformalas. 

Styrelse: Stationsbefälh. i flottans station, ordf.; 
chefen for underofficers- o. sj0manskårerna; John- 
son, Axel Axelsson, generalkons., v. ordf.; Sjo- 
gren, Johan, dir.; Lannerstierna, V., komm.-ka~- 
ten; Lindgren, E.F., forste marinintend.; Haf- 
strom, G., kapten; korp. vid 2. eldarekomp. Bäck- 
strom; korp. vid 6. m&.-komp. Larsson. 

[34 831 Föreningen Studiehem för kvinnlig 
ungdom u. p. a. 

(Tunnelg. 19 B, 4 tr.) 

litme och lakarvård; månadshyra 12-18 kr. i rum 
for 2 i< 3 personer, 2W26 kr. i rum för en, plus 
särskild varmeavg. Samlingsrum med bibliotek, 
kok med gasapparater och aftonsamkväm gemen- 
samma. Medlemsavgift: Minst 5 kr. årl., minst 
100 kr. en gång. 

Styrelse: Santesson, A.. fru, ordf.: Meyerson, G., 
froken, sekr.; Olson, S., fru, kasaforvaltare; 
-aldenstrom, E., fru; Hirsch, O., 'ng.; Olsson, I.. 
'"6.; fru; Magnusso 7 G., frok. 

[34 901 StiftelBen »Wilhelm Govenii Minne» 
axser att forvärva lamplig mark i om Stockholm 
och uppfora sunda och tjanliga bos adshus till bil- 

foi. fattiga ankor med barn). 

i 
Sekr. o. redogörare: Hernluud, V. 
Exp.: Riddare$. 29. 
Sabbik&ergl ~lderdomshem pa / 8 011. 
Rosenlunds ilderdomshem. se [l$OZj. 
Borgerskapets gubbhus, ~orgarhe&met, se  [19511. 
Borgerskapets ankhus, se [l9 511. 

l34 $91 Stiftelsen Konung Oscar 1: 
(Bjorugårdsg. 23.) 

~ ~ ~ t ~ l t ~ ~  ar avsedd for mindre b 

(Nytt val i mars.) 

[34 851 Elevhemmet i Stockholm. 
(Sturegatan 60.) [35 011 Drottninghuset. 

G ~ n d a t  1896 för att bereda billig inackordering Ordf.: B,O. 

raiinnor el. d. Ansokan till styrelsen före 15 Ahlbin, G,H.G.: Sallstrom,'G,F,V:; april med intyg (prast-, lakare- och skolbetyg, 

åt obemedlade flickor, som utbilda sig till lä- Ledamoter: Lewander A.F.CE,j Haak, O,K.; 
osenberg, Sig- 

upplysningar om foräldrar och syskon samt om nefi,!~,"~~~darinua: Falk, 
tillamnad lärokurs). 

Styrelseledamoter: Ordf.: Djrirberg, H., froken; Aman, G. 
v. ordf.: Andersson, Sofi, froken; skattm.: Kjell- Läkare: Furstenberg,A. 
berg, Anna, f. Berg; Lauritzen, D., froken; Kruse, Lignell, E.; Stenber 
Anna, fröken; Akerhjelm, Mathilda, f.  Lundstrom; 
Ehrner, Anna, f. Rystedt. Suppl.: Geijer, M., frö- [35 021 Hiöstsol, Gustaf Fredriksons 

Minne. 

medlade frun- 

kcn; sekr.: von Sydow, Gerda, froken; Sederholm, 
M., f. Flygare. 

Foreståndarinna: Montan, G., frökeh. 

[54 871 Föreningen Hem för arbeterskor. 
(Kungsholmsg. 30, Katarina Bangata 3 3 B  o. 

Tomtebog. 19.) 
Stiftad 1898, uthyr åt yngre, ensamstående arbe- 

terskor hemtrevlig moblerad bostad med 

Verksamheten borjade 1 augusti 1918. Stiftelsen 
har till uppgift att bereda gamla skidespelerskor 
och skidespelare ett gott hem på ålderdomen. 
Pensionarernas antal 19; sammanlagda tillgångar 
kr. 598,486: 30 C1/iz 23). Expedition: Svenska tea- 
terforbnndet, Nybrog. I l  A, I tr. 

Styrelse: May, John, generaldir., ordf.; Collin, 
G ,  krigsdomare, sekr.; Jahnson, Jean, gen.-konsul; 

värme,,Kshlberger, Gosta, bankir; Norée, Ernst, dir.; 

timmer, oa f ta  eller aukor, av st~edspersonsklas- 
,,,, dels betalande, dels icke 

VIRING SKORR#M INDUSTRIeAKTIEBOL. VIKING 
O R E B R O  

Styrelse: Rudebeck, Nils, ordf.; 
Sellman, Gustaf; Dahl, Robert, lakare; 
verltst. dir. (traffas helgfria torsd. 
10-11). 

1:öreståndarinna: Syster Materna. 

Lybeck, John; 
Muller, Jos., - 
o. lord. kl. 



[35 03-35 19j C. Övriga allmänna inrättningar. 

Kliritberg, Gunnar, regissör; Malm, Henning, ope- 
rasång., Bergvall, Sven, skådesp. SUPPI.: Fastbom, 
Ernst, skådesp.; Richter, Carl, operasång. 

Verkst. dir.: Norée, Ernst. 
Föreständarinna: Hagman, Mia, fru. 

135 031 Asylet för Pauvres honteux. (Hagag. 2.) 
Styrelse: Ordf.: Oldberg, Louise, f. Cervin; v. 

ordf.: Blomstedt, Anna, f. Adelswård. 
Ledamöter: Bernström, Elsa, fröken; Akerman, 

Martina f. Björnstjerna; Bergensträhle, Anna, f. 
wallenberg; Rudbeck, Ebba, frih:a, f .  Ulfsparre: 
Almström, Mia, f. Anderberg; v. Sydow,pnna, f .  
Johansson; Leijonhufvud, E., hovfröken; Francke, 
Fanny, f.  Liljewalch Eriksson, Elin, f. Gadelins; l Miiller, C.0.; Stenber;, S.J.; Carlson, Mauritz, kas- 
saförvaltare; Heiss, Franz, . verkst. dir.; Sundin, 
R.. sekr. 

Föreståndarinna: Bonell, Ida, fröken, boende i 
asglet. Mottagn.-tid l/211-12. 

[35 O41 Sigtunahemrnet. 
Alderdomshem för f.d. guvernanter. 

Verksamheten började i december 1918. Stiftel- 
sen har till uppgift att bereda gamla privatan- 
sthllda lärarinnor ett gott hem på ålderdomen. 

Styrelsen i Föreningen för Familjelararinnor: 
Zethelius. Otto. maior. ordf.: Akerman, Martina, 
geiieralska, v. ordf ; Benedicks, Cecilia, profes- 
sorska; Drakenberg, Edith, fru; Kinberg, Maria, 
frchen; Rosengren, Bertha doktorinna; Halldin. 
Ebba. frii 

Suppl.: Carlson, Linnea, froken; Fineman, Ebba, 
doktorinna. 

Sekr.: Benedicks, Cecilia, professorska, Teg- 
rirrsg. 3. 

Kassör: Halldin, Ebba, fru, Breitenfeldsg. 8. 

[35 O j ]  Stiftelsen för gamla tjänarinnor. 

135 131 Danviks hospital. 
Dan\riks IIem, Henriksdal, tlf 91 34, Söder 331 16. 

Kontorstid kl. 9 fm.-3 em. 
Stiftelsen har  till ändamål att vårda ofärdiga, 

åldriga, men ej alldeles medellösa eller värnlösa 
personer, företrädesvis frän Stockholms stad. Två 
avdelningar finnas: d e n a l l m 2 n n a med tolv 
och d e n e n ?  k i l d a med en och två pen- 
sionärer i varje rum. Årsavgiften a r  360 kr. å 
allmänna avdelningen och å den enskilda 540 kr. 
med delat rum och 7" med enskilt rum. 

Ansökan om intråde ställes till Direktionen, in- 
lämnas å Danviks Hems kontor och bör åtföljas 
av freldebetyg, läkarebetyg och borgensförbindelse 
fo avgiftens erläggande. Borgensförbindelsen k a ~ ?  
ersättas med överlåtelse av pension eller värde- 
handling. Närmare upplysningar samt ansök- 
ningsblanketter fås å kontoret. 

ordf.: överståtllållaren eller i hani ställe 
dersiåthällaren. 

Uvriga ledamöter: polismästaren i Stockholm; 
..ls~~elin, J.M.; Backman, Axel; Ahrberg, Axel; Ce- 
derlund, Edv.; Kinberg, A.G.H. 

Sekr.: Wallin, E.H. 
C)mbudsman: ~ ~ i ~ ~ ,  E.F., 
predikant: ~ d ~ l f ~ ~ ~ ~ ,  C.O,JI, 

~ i l ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ,  T. 
Kamrer: Mattsson, H.V. 
Kontorsskrivare: Sundström, J.H. 

i35 151 Timmermansordens hem Nya Eriksberg 
(f. d. Tirninermansordens hospital, inrättat den 
1 nov. 1796) ar  nu inrymt i den under ä r  1912 
-1813 for andamälet iippforda storre stenbvggna- 
den ä Ordens egendom Nya Eriksberg N:o 1, 
Nockeby. Se vidare I48 631. 

Konungens hospital och Drottningens hospital 
äm pensionsinrattningar, se 130 70-30 721. 

S:t Eriks siuk- oeh vårdhem. se Ils 051. . . .  
(26 Vanadisvägen.) ) Stockholms stads arbetsinrättning, se [IS 081. 

Ordf.: Hirsch, Oscar. 
v. Ordf.: Smith, Gustaf. 
Skattmästare: Smith Gustaf. i 135 171 Norra frivilliga arbetshuset 
Ledamöter: Hirsch, &ar; Ohman, Axdina, f n i ;  stiftades i slutet av 1700-talet, öppnade egen för'- 

Hirsch Axel; Sällström, Gustaf; Smith, Gertrud, 
fru; ~Andqvist, Ida, fru; Boström, Cl?ra, fröken. 

Direktris: Uhman, Axelina, fru, Linnég. 85. 

135 071 Hemmet Eör gamla. (Enskede.) 
Ages av sällskapet De gamlas 

Ordf.: Alexanderson, G.; v. ordf.: Tengstrand, 
I.; kassaförvaltare: Alexanderson, A.; styrelseleda- 
möter: Kellbqrg, H., fru; Löwenhielm, ThérPse 
fri.lcen; Ralamb, G,, hovfröken; von Sydow , e 

suppl,: Karlström, Hj.; Tamm, Th,, 
Rslamb, Louise, friherrinna; Lundberg, S., fru: 
Bergman, E. 

Föreståndarinna: Linder, Anna. 

[35 091 Josephinahemmet, (Högbergsg. 67.) 
Styrelse: Wessel, E., ordf.; Miiller, Jos., verks!. 

dir.: Corméry, F.R.; Stocklassa, A.; Barsuglia, J. 
Föreståndarinna: Syster Baldigundis. 

[35 11] Tyska Hemmet. (Ostemalrnsg. 
Styrelse: Ohly, E., kyeoh. ,  ordf.; Sehiimburg. 

R., vice ordf.; DBumichen, M.; Isselhorst, H.; 
Schlachter, W:; Sievert, E.; Wirth, O. 

Föreståndarinna: Mannström, Karolina; tlf 781 51, 

säljningsbod den 7 mars 1796, byggde 1819 huset 
n:r 62 Malmskillnadsg., där linhäckling, spånad 
och vävnad utfördes av fattiga. I senare tider 
har blott strumpstickning för hand utlämnats ge- 
nom Jakobs och' Johannes skyddsförening, f.  n. 
ät gamla obemedlade fruntimmer, varjämte en del 
mindre välgörenhetsföretag understödjas. 

Försäljning i n:r 12 Kammakareg. 
Ordf,: Kyrkoherden i Jakobs församl, 

J Ledamöter: Rundqvist, A.; Lindberg, A.; Sjögren, 
.. Bäckström, W.; Edsman, E.; Reuterskiöld, E. 

~$$~m~fiz:elf,&n, Herm. 

i35 191 Hemmet för arbetssökande kvinnor. 
(Artillerig. 11.) 

fm. o. 
Asylet under mån. 
Ordf i Kii l lnnd~r J .. . -. . . - -. . . -. . - . - , v . 
Ledamöter: Mohu, L.; Mohn, A.; Wilcke, G.: 1.3- 

gercrantz, J.;  Uström, Nils; Kihlqvist, Ludvig; Kjel- 
lin, Sigrid. 

Föreståndarinna: Jansson, Anna, sjuksköterska, 
Fredrika-Bremer-Förbundet. 

Norr 794 57. Stnekhnlms stads ssvlrr fiir husvilla. se [l8 141. 
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8. Välgörenhetsiiirattni l \  gar. 
135 231 Drottning Sophias skyddshem. l [35 441  enj jam in Lejas Välgörenhets Stiftelse 
Stiftat 1860. Mottager numera även kvinnor, sar- 
skilt yngre, som e j  sti-affats for brott. Tillgångar, 

se [48 501. (Adr. Högbergsg. 59, f.d. 39 A.) 
Beskyddare o. ordf.: Prins Oscar Bernadotte. 
v. Ordf.: Almquist, V., overdir. 
Ledamoter: Stierncrona, Thomasine, froken, f.d. 

hcufroken hos ankedrottning Sofia; Setterwall, 
Birgitte, frii; LOfgren, A., ankefru; Dillner, B.l-L., 
overste, verkst. dir ; Odencrants, Lars, kassaforl-. 

Sekr. o. religionslärare: kyrlroh. Carl Edqvist. 
Hemmets husmoder: Hallendorff, Anna U., frök. 
Bitr. föreståndarinna: Hallendorff, Anna E., froh 
Lararinna: Bergmah, Stina, fröken. 

for inom Ilakobs och Johannes' församl. boende 
behovande medlemmar a v a l l a t r o s b e- 
k a n n e l e r. Stiftad 1864. Kapitalfond 20,000 
kr. av do g ator placerad en "för everdliga tider 
onisesidigt ouppsagbar" inteckning i egendomen 
n:o 10 kv. Jakob mindre vid Gust. Ad. torg, 1ö- 
pande med 5 proc. kvartalsvis utgående ränta, 
varav 150 kr. skola anvandas till bespisning under 
julhelgen och återsioden dels till bekladnad av 
fattiga skolbarn, dels hl1 kontant understod till 
sådana behovande, som icke aro i någon valgo- 
ie~hetsinrättning intagna. Kyrkoherden inom for- 
saml. skall städse vara ordf. inom diektioiien 
med dubbel rostratt emot ledamot. Direktionen. 

[J5 251' Stiftelsen Hemmet, vård oeh arbete, 
stoder sig en forening av minst 50 fortroende- 

man. Tillgångar over skulderna kr.  87,510: 87. 
(Hemmet Krnkmakareg. 34 & 36; tlf 70 84, Soder 

330 99.) 
Brunzell, Olof, ordf,: Carlsson, J, Erik; Althén, C., 

Nordenson, W., kassaforvalt.; Nilsson, N.U., sekr. 
Foreständare for "Hemmet": Ronn, A.B. 
Vid forenamnda "Hem" finnes till forsaljning 

ved samt avensom 
vedpolletter till utdelning bland de fattlga. 

Föreningen Margaretahemmet, se [36 391. 
Hemmet för lupussjuka, s e  133 781. 
Arbetshen,met för simesslöa kvinnor, Horns- 

berg, se [36 401. 

[35 351 Strandbergs+ Iakareinrattdngen för 
fattiga ståndspersoner. 

Ordf.: Tamm, V. 
Ledamoter: Buhre, B.; Lindhagen, Carl.; An- 

dersson, I.; Ustring, L.; ' Sundstrom, A. 
Sekr. o. ombudsman: Grafstrom, Hj. 
Lakare: Josefson, Arnold. 
Bitr. lakare: Klingberg, F. 
Pauvres honteux kunna far  sig och barn under 

akut sjukdom erhalla fri  lakarvård o. medika- 

uisprungl. tillsatt av donator, kompletterar sig 
sjalv. 

Ordf,: kyrkoh, i Jakobs 
Ledamoter: Haak, O.; Sjogren, P.A.; von Hof- 

sten, E.; Sebardt, C., Rundqvist, A. 
Sekr.: vakant. 

135 461 Erik Sätherstens nödhjälpsfond för verk- 
ligt behuvande arbetare i Stoekhoha. 

~ ~ ~ d ~ ~ ,  som grundats genom E. 
Satherstens och hans hustru A.M. Sntherstens, f. 
Iliiltman, testamente av den 12 sept. 1860, overlam- 
nades i april 1906 med ett belopp av kr.  449,093: 50 
från starbhuset till en testamentsenligt utsedd sty- 
rtlse; som for framtiden kompletterar sig sjalv. 
Stiftelsen avser att utdela 100 nodhjalpsbidrag å 
minst 50 kr. till midsommar och 100 dylika till 
ju1 åt behovande personer med hemortsratt i 
Stockholm, sarskilt inom arbetsklassen, samt dess- 
utom,att %erka, i mån av tillgång, aven for andra 
v.ilgoranile andamål, synnerligast for fattiga barns 
vard, uppfostran och skolgång. 

Ordf.: Pastor primarius. 
7.. Ordf.: Horstadius, G.W. 
Sekr. o. kassaforvaltare: Gilljam, A. 
ovriga ledamoter: vor1 Rosen, Gosta; Lundberg, 

KnrlL.; Nordfeldt, Georg; Eklund, Martin. 

[35 361 Fagerbergska pensionsinrättningen. 
Dess värdare: Rehn, O.G., hov.-notarie; Wenn- 

berg, Richard, grosshandl.; Cervin, Nils H , skrid- 
deriidkare. 

[35 381 Lotten Wennbergs fond fö r  ly'älpbehövande. 
Bergenstråhle, Anna, f. Wallenberg, ordf.; Lo- 

vén, Augusta, presidentska; Oxenstierna, S., f .  
Wallenberg, grevinna; Ulfsparre, M., froken; Reu- 
terskiold, Ch., fröken. 

Sekr.: Bergman, Honorine, fru. 
Kassaförvaltare: Kuylenst~erna, A.J.C , kammar- 

herre. 

[35 401 Pauliska donationsfonden för borgare- och 
prästänkor samt fader- och moderlösa fliekor under 

16 år. (Svartmang. 24.) 
Fonden förvaltas av direktionen for Norra fri- 

villiga arhetshuset. Se [35 171 o. L48 401. 
Fondens redogorare: Jansson, Herm., Kamma- 

kareg. 12, 1 tr. 

[35 421 Axel oeh Sofia Alms stiftelse. J f r  [46 751. 
Uverstyrelse: uverstäthållaren och justitieom- 

bcdsmannen. 
Styrelse: Sundberg, C.. ordf.; Larsson, C.V.; 

menter efter anmälan hos inrattn. lakare. 1 [35 471 Nödhjälpskassan i Stbektiohn. 
Stiftad 1760 av prastmannen Norman och Åhman 

genom insamling efter 1759 ars svåra eldsvådk i 
>taria och sedan okad genom donationer till kr 
1,277,635: 76 vid 19% års slut. Vissa donationer 
forvaltas enligt sarskilda bestanmelser. Tillsam- 
mans titdelades 1925 till 436 fattigvordna fruntim- 
mer och 1 man kr. 40,313: 33. Direktionen skal1 
enl. senaste rezlemente, upprattat å r  1916, utgoras 
av 12 man, darav l a 2 praster. 

Ordf .  Larsson, V 
Direktionsledamoter: Lagergren, C.H.; Enell, II 

G.O.; Andersson, B.J.F.; Berggren, G.; Rundquist, 
A . Dahlerus, G , Horstadius, G.W.; Peyron, Carl; 
idel l ,  J.0.H.N ; Schneidler, Edv ; Molin, Olof. 

Kamrerare o. sekr.: Norbeck, Axel. 

[33 491 Fabrikshttigkassara; i Stocl~holm. 
Stiftad 1752. 

ordf.: Nordenson, Harald, fil. dr ,  fabriksdisp., 
kassaforvalt.; Borglund, John W., fabr.; ledamö- 
ter: Asplund, Axel, disp.; Eackman, Axel, dir.: 
Bergstedt, Oskar, ing.; Linderoth, C.L., hovurma- 

1 kare; Schontha/ Axel Rob., ing.; Ubrstrom, John 

Sekr. o. ombudsman: Rehn, O G., hovrättsnot. 

I35 511 IS50 års  mäns stiftelse. 
Fries, E.F. Kapitalbehålln. d. 30/e 1924 kr. 21,240: 90 

Kamr, o. sekr.: Wallberg, G., Kommendorsg. 7. Kyarstående delware 46 st., avlidna o. utgångna 

BEKVAMASTE BETALNINGSSATT AR P O S IGJR O 



[35 51-35 621 C. Övriga allmänna inrättniugar. 
167. Pensioner ha  under året utdelats till 6 del- 
agare med 600 kr.  samt till ankor efter delägare 
med 200 kr.  samt tiilfalliga understod 210 kr. 

styrelse: ordf.: johansson, AJ, sekr.: ~ l i ~ ~ -  
bom, Oscar. Kassaforvaltare: Sundblad, W. Leda- 
moter: Bergendal, Tom; Wetterström, W. 

[35 521 1878 års  stiftelse. 

JONKOPINGS JURIDISKA BYRA 
I I  H A M N G A T A N  I 6  

forv.: Bonnier, Tor. Uvriga ledamöter: Bergman, 
Hjalmar; Nordstrom, Ludvig; Fogelqvist, Torsten 

[35 591 Hammarskiöld-Risellsehöldska stipendie- 
fonden, se  [48 491. 

Ordf.: Bergenholt?, F.E.; ledamöter: Sterky, C. 
E T ; Hasselblad, S.A.W.; en vakant; sekr. o. se- 
dogor.: Norrman, J.L. 

Ordf.: Riben, K.A. Skattmästare: Rosengren, / [35 Israelitiska yngling&öreningen. 
Carl. Sekr.: Riben, K.A. Uvriga ledamoter: Blom- 
dahl, Aug.; Rosengren, €lara, fru; ~ ~ ~ l i ,  
fru, Sällberg, A., fru; Bachmau, Agnes, fru; Molin, 
Olof, komminister. 

135 551 Stiftelsen Lars Hiertas minne. 
ordf.: ~ ~ ~ i ~ i l l i ~ ~ ,  chr.; v. ordf.: vakant; sekr.. 

~ l d ~ ~ ,  G.A.; skattmast,: Bredberg, E,; 
professorerna Kobb, G Lonnberg, E .  Ingelman, 
Agnes, f r u ;  se j47 371. hy styrelse valies senare. 

[35 571 *,bert ~~~i~~~ stipendiefond för svenska 
författare. 

styrelse: ordf,: sigfrid; v. ordf.: wag- 
ner, Elin, fru; sekr.: Usterling, Anders; kassa- 

Andamål: att understöd~a foreträdesvis till 
St<'ckholms kommun personer av 
saisk trosbekannelse, vilka ägna sig åt vetenskapl. 
studier, slöjd,, hantverk eller annat yrke; och 
niedellosa judiska barn for undervisning m. m. 

Oi df.: FUrstenberg, Arthur. Sekr.: Josephson 
Gunnar. Kassaiorvaltare: Geber, Nils. Ledamoter 
Hirsch, Lundquist, Ida. 

[35 Fuhrmaniiska stiftelsen 
i m m  Tjska S:ta Gertruds församl. (stiftad 1772). 

Exekutorer: Schumburg, Robert, konsul; Ben- 
zinger, Friedrich, konsul; Sievert, Ernst, dir. 

Stiftelser och fonder i övrigt, se  [4ö 011 och foU 
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