
i15fi7-1;,77J Skytteföreningar m. m.
[1567: Kungsholms skyttegille.

(Styrelse väljes i februari.)
Styrelse: Murray, A.. kapten, ordf.: Wenner-

gren. A., bokhandlare, v. ordf.; Nyström,
S. F., förman, kassör; Wenstrand, J K.,
skjutchef Westerling. C., sergeant, in-
struktör och sekreterare, adr.: Svea In-
geniörkår.

Föreningens skjutbana är belägen vid
Karlberg.

:15 68; Ö~termalms skytteförening.
OrM.: Bergenstråhle, K. J. W. R., major;

Pettersson, Axel, handl., v. ordf.; Jansson,
Filip, fanjunkare, instruktör oeh sekre-
terare.

Föreningens skjutbana är belägen vid
Kaknäs.

[1569J Södermalms och Liljeholmens
skytteförening.

Andreason. Th., banktjenstem., ordf., adr.
Svedenborgsg. 12, r. t. 2772; Sundgren,
Knut, serg., v. ordf. o. instrukt., adr. K.
Svea Ingeniörkår, a. t. 10934; Lindkvist.

Personer o. inrättn. hörande till Helsovården.
Axel, bokbind., sekret., adr. Bränkyrkag.
58.

Föreningens skjutbana är belägen vid Mid-
sommarskransen .

Norrmalms skytteförening
(Rikstel. 4502)

med filialafdelningar vid Sundbyberg
och Rotebro.

Styrelsen består f. n. af 30 medlemmar,
valda 1 för hvart 50-tal föreningsmed-
lemmar.

Ordf.: Hanson, G., fabrikör; v. ordf.: Pehr-
son, G., förvaltare; sekr.: Ström, A., civil-
ingeniör; skattrn.: Hanson, Th .• bokh.

Föreningens expeditioner hos ordf. G. Han-
son, Barnhusg. 4, r. t. 4502; v. ordf. G.
Pehrson. Uplandsg. 2 B, a. t. 6033.

Afdeln. ordf. Ohlin, Knut, Sundbyberg, a. t.
Sundbyb. 49.; Palin, Nils, Rotebro, a. t.
Rotebro 11.

Förberedande öfningar och kammarskjutning
försiggå i exercishuse t, Storg, 33, skarp-
skjutning å militärbanorna vid Kaknäs
samt föreningens skjutbanor vid Sundby-
berg och Rotebro.

[1570J

Personer och inrättningar hörande till Helsovården.
:t 5 75J Kungl. Medicinalstyrelsen. IVid afdelningen för hospitalsärenden biträ-
Generaldirektör: Linroth, K. M. dande, tJensteman hos f. d. K. Serafimer-
Ledamöter: Wawrinsky, R. A.; Duner, G. J. ordensqillet,

A.; Petersson, H. E.; Schuldheis, J. G., Sekreterare: Billbergh, T. A.
tjenstled., Stenbeck, G. R., tillf.; Kjer-
r ulf, G.

Sekreterare: Holmberg, A. E. Th.
Registrator och aktuarie: Nordberg. J. F. E.
Notarier: Hedenstierna. A. W. H.; Tägt·

ström, G. E.
Kamrerare: Cronland, Th. H.
Kassör och bokhållare: Almstedt. E. G.
Ombudsman och fiskal: 'I'hestrup, C.

[1577J Stadsläkare:
Förste: Andersson, Ivar.
Andre: Aspelin, J. ;II.

Distriktsläkare:
Adolf Fredriks östra distrikt: Holmgren. S.
Adolf Fredriks vestra distrikt:Lagergren,J.E.
Jako bs distrikt: vakant.
Johannes' distrikt: Ekelund, C. M.
Katarina norra distrikt: Lagergren, D. J. E.
Katarina östra distrikt: Lundbergli. C. F.
Katarina södra distrikt: Klingberg, F.
Klara distrikt: Erdmann, Th.

Afdelningen för hospitalsärenden. Kungsholms distrikt: Borg. C.
Xotarie, tiJIika sekreterare: Forsman, M. Maria vestra distrikt: Ericsson, V.
Kamrerare: Willners. ,L Maria östra distrikt: Sällherg, G. Th.
Arkitekt: Kumlien, Axel, tiJIf. ~ikolai distrikt: Scholander, C. Th.
Revisor: Söderström, O., tillf. Qstermalms vestra distrikt: Wetterdal, H
Ofverinspektör för sinnessjukvården: Schuld-I Ostermalms östra distrikt: Ehnhom, H.

heis, J. G., tillf. Djurgården, Arne, K. J.

Rättskemist.
Rättskemist: Lindberger, B. V. H.
Assistent: Wahlstedt, A. J. G.. t. f.

Brand- och Li'fförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

SMFVBE
Textruta
Denna text är ocr-tolkad. Detinnebär att du kan söka i dokumentet.Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Texten du ser är alltid likadan som i boken den kommer från.



Personer och inrättn. hörande till Helsovan'len. - Polikliniker. [1579-15971
Gymnastiskt-ortopediska institutet. der och poliklinik för personer lidande af hudsjuk.

'1579J (B k b t 13) dornar alla dagar kl. 9-10 f. 111.; invärtes sjukdomar'
l run e erg-s arg . alla dagar 9-10 f. m.; utvärtes sjukdomar (och öron-

Irircktion . sjukdomar) hvard. 12-1 på dagen, helgd. kl. 10-11
Ordförande: Berz. J. V. f. in.: fruntImmerssjukdomar sökned. 10-11 f. m.;

M ögonsjukdomar hvard, 11-12 f. m.; sön.- o. helgd.Ledamöter: Beskow, W. B.: Moll, J. G.; 10-11 f. m.; nervsjukdomar alla helgfria dagar kl.
Smerling, G. W.; Lennmalm, K. G. F. 9-10 f. m.

Föreståndare: Wide, A. G.
Biträdande läkare: Wallgren, S. A.: Wide, [1592J Polikliniken för ögonsjukdomar.

Olof. (Klara Vestra Kyrkogata 12.) A. t. 7995.
::\ledellösa med rotemansintyg erhålla kostnadsfri

läkarevård livardagar 10-11 f. 111, Läkare: dr Erik
Nordenson och dr Albert Pau Ii .

'1581j Medikomekaniska gymnastik-
- institutet.

(Malmtorgsgatan 3; a. t. 41:122.)
Föreståndare: Zander. Emil.

Polikliniker.
:t 5 83; Allmänna elektricitetsinrättningen.

(Svartmangatan 9.)
::\If'dellösa erhålla mot företeende af rotemansintyg

kostnadsfri behandling helgfria måndagar, 0118-
<lagar o. fredagar kl. 112 12-1/21. Sfä ngd .l rnå-
uad omkring jul och 11/2 månad under juni-
j ul i. Betalande patienter erlägga i förskott 7 kr.
per månad. Eöreståndare : Doktor Hj. Hjort.

:1585; Karolinska institutets poliklinik.
. (Kungsgatan 30.)

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård
för:

Barnsjukdomar:
alla hvardagarkl.11-l. Polikliniken ledes af
professorerna Medin, O., och Woorn, J. mån-
dagar, onsdagar och lördagar.

[1586J Tandläkareinstitutets poliklinik
för tandsjukdomar.

(Malrnskilnadsgatan 46, 3 tr.)
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkare-

vård för
.iVunnens och tiind-rn n» .-jululomar

hvardagar kl. '129-' 1210 f. m.
Föreståndare: Med. dr O. Ulmgren.
Assistent: Tandläkare Hj .• Tungner.

Polikliniken vid kronprinsessan Lovisas
:1587J vårdanstalt för sjuka barn.

(Po l hemsg atan.)
~Iedellösa sjuka barn erhålla kostnadsfri

läkarevård för:
Invä,-tes sjukdomar:

måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12-1
e. m. Dr O. Gibson,

Kirurgiska åkommor:
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 10-11

f. m. Dl' B. Floderus.

[1589] Seraflmerlasarettets poliklinik.
Personer. som lida af nedannämnda sjukdomar,

erhålla kostnadsfritt råd och hjelp. l\Iottagningsti.

[1593J Allmänna polikliniken.
(Riddaregatan 3.)

Obemedlade erhålla kostnadsfri
vård för: läkare-

B arnsjukdomn» :
måndagar och torsdagar kl. 11-12 f. m.

Dr Karl Lundberg.
Hud.~jukdnrna)' och s!lfilis:

tisdagar och fredagar kl. 11-12 f. m. Dr
Sederholm.

. Mag- och tarmsjttlldnmar':
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 8- 9

f. m. Dr Brand.
Qn·inno.',jukdnmal· :

tisdagar och fredagar kl. 9-10 f. m. Dr-
Fritz Netzler.

Lunqsjukdnmar:
tisdagar, onsdagar. torsdagar och fredagar-

kl.. 1-2 e. m. Dr Buhre.~
Reumatida och. g'ild"jukdomar:

behandlas enligt Tallermans metod dagligen
mellan kl. 10-4 e. m.

U'rinriiqarnes- och. kön s«jukdomar:
hvardagar '/d-1/22 e. m. Dr A. Ahlstriim

Ögonsjukdomar:
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 3,45-

4,45 e. m. Dr U. L. HelIgren.
Öron-, nds- och h.alssjukdoma.r :

måndagar, onsdagar o. lördagar kl. 9-10.
f. m. Dr S. Klingspor.,

[1595J Diakoniss-sjukhusets poliklinik.
(Erstagatan 1.)

Kiru.rgi .•ko. sjukdomar:
tisdagar, torsdagar och lördagar 10-11 f. m.

a. t. Ersta 14; r. t. 5096.

[1597J Polikliniken ~ Södermalm.
Folkungatan 69 (f. d. 7 B), f. d. Pilgatan.
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård

för:
Q v-inn osjulaiomar:

tisdagar och fredagar kl. 11-12 f. m. Läkare:
Vakant.
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Il·) 97-16 01J Personer och inrättn. hörande till Helsovården. - Polikliniker.
föl' h varje ytterligare laddning, som erfordras och

D W på PIl och samma dag hinner desinfekteras. Föl' små
e. Hl, r . partier kläder är Su ndhets inspekt.ören bemyndigad

att, der omständigheterna dertill föranleda, bevilja
nedsättning i afgiften.

12-1 e. m. lef~~l\n~~r~ls~~~1~1c~~~~;.e~~~of_;a~.~~~å(~fOC~~o~oR~e~~'~
byt-å, Klara Vestre Kyrkogata 3 B, 1 tro uIJP, der
närmare upplysningar fås 0111 tid och ställe för klä

Stan- ~~~ll~:s~~~n~~(~ll(~~~ila~~t:~~~~ll~~~l~~~~~ellltllillg le111-

In lemnare af kläder harva för äfrigt att iakttaga
följande:

1) å. alla persedlar som lulerunas skall förteckning
i 2 exemplar bifogas, upptagande persedlarnas antal
och slag samt inlernuarens namn; ena exemplaret
återfås qvittcradt, det andra förvaras vid desinfck-
tionsanstalten. Blanketter till förteckningarna till-

1/27- handahål.las på Holsopoltsens byrå;
2) hvarje persedel, knippa eller bundt böl' vara

försedd rucd in lemnarens uaruu eller märke.
För forsling af större partier smittade kläder) syn-

nerligen sängkläder. eger Helaovårdsriämndeu sär-
skildt konstruerade kärror, hvi'lka likaledes få kost-

[1598J Manhems poliklinik. nadsfritt begagnas. Dragare oeh körsven bekostas
dock icke af ~äll1nden i andra fall, än der dosinfek-

(Bränkyrkagatan 88; tel. Tanto 218 och tionen sker på anfordran af dess tjenstemän. Mot
riks 3456.) erläggande vid anmälan af 1 kr. 50 öre föranstaltas

.. . dock transporten för dem, som så önska, af Helso-
Ugon'''.Julldorno'r: polisen genom en för ändamålet antagen entrepre-

tisdagar o. fred. kl. '/22-'/23. Dr Hj. Hirsch. uör. - uea hemfrakt taaer Sämnden ingen befattning.. I I den In ån Hef sopol ispcraonalens tid modglfver,
Har-nsjuluiomor : tillhandagår donsumma ätveu kostnadsfritt enskilde

och lördagar kl. 121-1. Dr A. pet-souer med deeinf ektt on. af Irostiider, Den, som
här-af vill begagna sig, eger anmäla sig, som häl' 01'-
van säges , Nämnda personal är förbjuden åtaga sig
sådana förrättningar utan töregåeudo anmälan på

Dr A. byrån.
Hulsovårdsuämndeu ansvarar icke för skada eller

förlust, :-;0111 möjl igen vid desinfektionen kan uppstå.

Ö.1{/II.ojukdnlnor:
onsdagar o. lördagar kl. 2-3

Y. Döbeln.
Borll'juktln1nar:

måndagar och torsdagar kl.
Dr B. H. Salande!'.

Hnls-, näs- och bronsjulcdo». ar:
onsd. o. lörd. kl. 11--12 f. m. Dr E.

genberg.
Tamisjuhdrnna r,

måndagar, onsdagar och fredagar kl. !9-
PO f. m. Tandläkare: John Wessler.

måndagar,
"eR e. m.

Kön «sjuh.d.moa» :
onsdagar och fredagar kl.
Dr U. Mullem-Aspegren.

onsdagar
Trana.

QC·(IIIIOSjU Hi/n In ar :
måndagar och torsdagar kl. ';,12-12.

Drougge.
l\';is-, hals· {Ich ö"onsjllkdomar:

måndagar och torsdagar kl. 12-'/21. Dr
Weinberg.

Hud-, ur in- och kön.<sjukdn1/la'·:
tisdagar och fredagar kl. 12-1 samt för

kvinnliga patienter torsdagar kl. 1_' ,2.
Dr E. W. Bergman.

',1599J Sjuksköterskor.
Adre sser ii. sjuksköterskor och ä de institutioner,

som anskaffa dem , se Yrkesregistret, Sjuksköterskor.
Adresser [t sjuksköterskor för vårdande af fattiga

i deras egna hem, Sl\ Xcnn-nr eqi.etr et Sjukvårdsförc.
rungar.

:1601J Underrättelse rörande Stockholms
stads Helsovårdsnämnds anstalter för
gång- och sängkläders samt bostäders

befriande från smittoämnen.
J)rsillfelt:tiOllsnun3fn3 vid Horusg: 8'2 A betjena

nllmäuna inrättningar och enskilda pcrs oner i Stock-
h ol ui, siL långt utrymmet medgtfver med guug- och
sängklutters dosmn ctei-aude Detta :'ikf'r kostnadsrrttt,
d<l desinfektionen föranledes af kolera, snutt koppor,
tvfns, tyfoidfeber, skartakanstcuer. difteri eller röd-
sot. Elje s och för andra än stockhol rusbor. d.å de
t il la tas att betjcna sig af ugnarna, betala." 10 kr., om
persedlarna utgöra blott en ugns laddu iug samt 5 kr.

Desi nfektio nsherberge.
Friska personer från smittade hem kunna, under

det att deras bostäder destutekteras. erhålla logis på
de si nfuk tiou san ata.l.tcn vid Hornsgatan 8'2, uvarest
finnas dels bättre (1:30 klass) 1'11111, som fä begagnas
mot en afgift af 1 krona pr dag och person utom för
föda, som betalas aä rxki.l d.t , dels enklare (2'a klass)
rum, Hm1 af obemedlade få begagnas kostnadsfritt)
då In-l sopol ieeu uppfordrar dr-m att där taga in.

Sjuktransportvagnar för smittosamma sjuk-
domar.

På dct allmänna åkdon icke måtte begagnas till
forsling af personer, angripna af snuttosamma sj uk-
domar, tillhandahåller Hclxovårdsnämudeu föl' så-
dana fall täckta br-qvärn a åkdon, aärskl ldt inrättade
föl' sjuktransport. Vagu arua, Rom omsorgsfullt ron-
göras efter hvarje gång de begagnats, kunna reqvi-
reras o nt inqerc genom närmaste polisstation, om tyd-
ligt skrifveu sjuktrusremiss del' företes, innehållande
uppgift på den sjukes naruu och sjukdom (svensk
be.uärnu iug ) etter af läkaren pereonlicen genom tele-
fonbud till Eptdenusjukhuset (endast t-i.kstel.efou
)1'289») ~ »vaktmästaren »).

senare fallet skall läkuren uppgifva :
a) Ritt ('get namn :
b) den sj u kes namu ;
cJ bostad och
el) sjukdom.

Sju klrusreruisscn åtfö.ljc r i hvarje fall den sjuke till
Sjukhuset. xjuktraueporteu är kostnadstr-i för Iatt.lgu,
SOIn äro Idrsedda med eller kunna anskaffa rotemans
medcl löslrets intvg ; andra betala derför '2 kronor.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



Sjukvårdsanstalter m. m. rlGOl-16n5j

Sjukvårdsanstalter m. m.
(1603J Allmänna garnisonssjukhuset. 3:0. Personer, hvi lka genom olyckshändelse bltf-

(Handtverkaregatan 25.) I vit så betydligt skadade, att skyud.sum hjel.p erfor-
dras, mottagas genast i altmänt sjukrum, utan afse-

Under befäl af Chefen för K. Svea Trän 0'- ende på hvi lken stad eller kommun de tillhöra, och
bataljon. e ehvad de kunna eller icke kunna förete fattigbevis

f eller erlägga betalning. Dock böra de af dem, som
Che släkare: Regementsläkaren vid K. Svea dertill ega tillgång, sedermera erlägga den stadgade

Trängkår. afgiften, OUl utfordrande hvaraf, i händelse godvillig
Andre läkare: En bataljousläkare vid K. Svea betalning e.i sker, anmälan göres hos vederbörande

myndighet.
'l'ränckår 4:0. Sådana sjuke, hvilka till följd. af gjorda el-

Sjukhu~int~ndent: Lundgren, A. R., hof- ler blifvande donationer till lasarettet, kunna vara
kamrerare. eller bl ifva till mottagning särskildt berättigade.

5:0. Öfrige sjuka betala, om de äro från inrikes
Apotekare: Björsell, O. ort, för vård i: aj enekiidt rum fem kronor om da-

gen; b) halje'Jlskildt rum (= rum för två patienter)
tre kronor om dagen; c) allmiint rum en krona om
dagen; d) allmiint Tum lika kost, som är bestämd
för å enskildt r-um intagen patient - en krona fem-
tio öre om dagen. Sj'uke från utrikes ort betala för
vård i: a) enskilde rum fem kronor; b) haljenskildt
rum tre kronor; c) allmänt rum en krona femtio öre
mu dagen. Afgiften erlägges förskottsvis för en må-
Ilad; af det erlagda förskottet återställes, hvad som

vV belöper sig på den tid lasarettet ej begagnats. Den
.; sjuke skall derjernte vid inträdet atlemna prestbetyg

och vederhäftig persons ansvarsförbindelse för den
vidare kostnad, hvartill ett längre vistande på Iasa-
rettet föranleder. Ansvarsförbtudelsen skall vara ut-

protokollsf'ö- färdad af vederbörande svensk rattigvårdsstyrelse el-
ler myndighet, eller ock af enskild person, i detta
senare fall försedd med vederbörligt intyg 0111 den-
lies vederhäftighet för hvad han sig åtagit. Den sjuke
bör dessutom medharva så mycket penningar, som an-
ses kunna erfordras för betalning arhemresan. Sådana
medel varda, till förekommande af förskingring, uppå
anmälan och emot qvitto till förvar under tiden mot-
tagna af kommissarten vid lasarettet.

(1605J Serafimerlasarettet i Stockholm.
(Handtverkaregatan 2.)

Direktion:
Ordförande: Björnstjerna, O.. M.
v. Ordförande: Loven, J. H.
Ledamöter: Ekgren, C. E.; Odelberg,

Berg, J. W.: Henschen, S.
Kamererare: Clarholm , J. E.
Sekreterare, ombudsman och

rare: t. f. Rappe, O. L.
Tjenst emiin:

Qfverkirurg: Berg, J. W.
OfverJäkare: Henschen, S.
Andre Qfverkirurg: Åkerman, J.
Andre Ofverläkare: Edgren, J. G.
Underkirurg: Forsell, W.
Underläkare: Josefson, A.
Amanuenser: vid kirurgiska afdeln. Salen,

E.; vid medicinska afdeln. Mossberg, O.
E.; vid kirurgiska polikliniken Feltström,
E.; vid medicinska polikliniken Fischer,
A. T.; vid kliniken för nervsjukdomar
Norinder, L; vid kliniken för ögonsjuk-
domar Lindahl, C.; vid polikliniken för
ögonsjukdomar Landström, J.

Kommissarie: WilJners, J.
Lasarettspredikant: Davidsson, A.
Husmoder: Widström, Karolina.

Reg ler och vilkor
o för sjukes intagande å Serafimerlasarettet.

.A Kungl. lasarettet mottagas till sjukvård, med
de undantag nedanstående allmänna regler

bestämma:
1:0. Fattige sjuke från Stockholms stad, försedde

med prestbctyg samt intyg om sjukdom och fattig-
dom af vederbörande läkare och roteman, hvilka sjuke,
eåvtdt utrymmet medgtrver, intagas i allmänt sjukrum.

Till denna klass af sjuke må ej räknas lagstadt
tjenstehjon, derest ej styrkas kan, att husbonden är
så fattig, att han icke kan nedan föreskrifna afgift
för tjenstehjonet erlägga.

2:0. Sjuke frän StockholIns län, hvf.lka förete
Kungl. Maj :ts Befallningsharvandes remiss, eraotta-
gas i allniäut sjukrum enligt det med komiterade för
förvaltningen af länets sjukvårdsniedel uppgjorda
kontrakt.

Dessutom gälla i fråga om sjukes motta-
gande å Kungl. Lasarettet .följande allmänna
regler:

1:0. Obotligt sjuk blifver ej å lasarettet motta-
gen. Patient, som under behandlingen derstädes be-
finnes vara sådan, utskrifves derifrån och anmäles,
i händelse af fattigdom, hos Örverstäthåtlareembetet,
föl' att genom dess försorg atföras till annan sjuk-
vårdsanstalt. eller fattigförsöljnings-inrättnillg i den
rörsamling eller ort, der den sjuke senast bott. Till-
hör patienten Stockholms län, öfverlemnas han till
Kungl. :\Iaj:ts Befallningshafvande i länet.

2:0. Patient, insjuknad i gångbar farsot afsmitto-
sam art eller behäftad med sjukdom af sådan be-
skaffenhet, att fara för smittas spridande inom lasa-
rettet kan uppkomma genom den sjukes intagande
derstädes, kan icke ä lasarettet vinna inträde.

3:0, Person, som lider af större bensår, s. k. röt-
sår, eller annan stinkande och svårartad sjuk-
dom, får ej å lasarettet mottagas, så vida icke fråga
är att genom operation eller på annat sätt det onda
inom kort tid afhjel.pa.

4:0. Vid bristande utrymme till föl.id af ökadt
antal sjuke lemnas företräde åt febersjuk patient
framför den, Romlider af en mera långvarig åkomma,
såsom lamhet, vattusot och dylikt.

ö:o. Under i öfrigt lika omständigheter eger den
fattige företräde till intagning framför den betalande.

u:o. Lasarettets öfverläkare ege i dessa afseenden
pröfvanderätt och deras beslut gånge genast i verk-
stäHighet; örver vägrad intagning å lasarettet vare
den dermed missnöjde dock obetaget att sig hos di-
rektionen örver öfverläkares åtgärd besvära. Blifver
sjuk från hu.tvudstaden eller landsorten obehörigen
till lasarettet remitterad, mä väl den sjuke, under
tvingande omständigheter och då utrymmet sådant
lnedgifver, derstädes nlOttagas; men bör, efter an-
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[1605-1608J Bjukvårdsanstalter m. m.
mälan hos Öfverståthållareembetet eller K. ::\I:tsbe-
faflrrlugsh atvanrle i det respektiva. länet och, om så
erfordras, genom dess försorg, till vederbörande sjuk-
inrättning eller fattigvårdsanstalt skyudsamligen af-
föras.

Då lasarettet är fördeladt i olika afdel.niugar för
olikartade sjukdomar, kan en tillfällig minskning i
sjukantalet på en afdelning icke medföra ett ökadt
utrymme för intagande af sjuke utöfver det bestämda
antalet på en annan. Samma förhållande gäller ock
i afseende på sjukrummens fördelning emellan de
olika könen.

På kirurgiska afdelningen böra alltid några sän-
ar hållas lediga för möjligen inträffande olycks-

händelser.
Sjuk, som vill söka inträde å lasarettet, bör, så

vidt sig göra låter, personligon inställa sig, försedd
med ofvan röreskrttna betyg, hvarförutan patienten
icke mottages.

Lasarettets polikliniker hållas öppna för h.jel-peå-
kande tills vidare å följande tider:
Medicinska polikliniken (invärtes och hudsjukdomar);

alla dagar 9-10 f. m.
Kirurgiska polikliniken (utvärtes och öronsjukdo-

mar): hvardagar 12-1 e. m., sön- och helgdagar
10-11 f. m.

Polikliniken för truntimmerssjukdomar: hvardagar
10-11 f. m.

Polikliniken för ögonsjukdomar: uvardagar 11-12 f.
m., son- och helgdagar 10-11 f. m.

Polikliniken för nervsjukdomar: måndagar, tisdagar,
onsdagar och fredagar 9-10 f. m.

Den, som genom olyckshändelse blifvit så be-
tydligt skadad, att omedelbar hjelp är af nöden, mot-
tages alla tider på dygnet.

[1607~ Sabbatsbergs sjukhus.
Styrelse:

Ordförande: Almström, R.
Ledamöter: de Charnps, C., v. ordf.; Adler,

V.; Nyström, Carl; Warfvinge, F. W., di-
rektör.

Öfverläkare: Warfvingo. F. W., å medicin-
ska afd.; Perman , E. S., å kirurgiska
afd.; Westermark, F. L E., å gyneko-
logiska afd.

Underläkare, å med. afd.: Åkerström,
K. D.; kirurgiska afd.: Reutersköld, A.

Amanuenser, å med. afd.: Widstrand, A.
E.; å kirurg. afd.: vakant; å gynekologiska
afd.: Bolinder. S. G.

Sekreterare: Hedenstierna. H. w.
Kommissarie: Almquist, J. G.
Predikant: Lodin, A.
Husmoder: Geijer, Ida, Fru: träffas säkrast

9-1/210 f. m., 1 23-4 e. m.
Bokhållare: Granquist, O. F.
Kontorstid: 9-l.
Mottagningstid: för invärtes sjuka kl. 11-

12 f. m.
för utvärtes sjuka kl. 10-11 f. m.
för qvinnosjukd. kl. 10,30-11 f. m.

För vinnande af inträde på friplats fordras:
a) läkarebetyg ;
b) betyg från roteman om medellöshet;
e) prestbetyg eller annan handling, som utvisar
. hvar den sjuke eger hemortsrätt.

För betalande sjuka:
a) läkarebetyg ;
b) en månads afgift i förskott;
e) borgen af godkänd person för afgiftens betalande

under den tid, patienten kan komma att qvar-
ligga å sjukhuset.

Afgiften för betalande sjuka är, pr dag:
La klass 5 kr. i hel-enskilc1t rum för landsortsbo.
2:a klass 4 kr. i hel-cusaildt rum för Stockholmsbo.
s:e klass 3: 50 i half.en skildt rum för landsortsbo.
4:e klass 2: 50 i half-enskildt rum för 8tockhohnsbo.
ö:c klass 1: 50 i allmän sal för landsortsbo.
6:e klass 75 öre i allmän sal för Stockholmsbo.

Olycksfall mottagas alla tider på dygnet; dock böra
ofvan föreskrirna vilkor i atseendo å betyg eller be-
talning af den sjukes anhöriga eller målsman oför-
dröjligen fullgöras.

X allmänt rum intagna sjuke fä mottaga besök
alla dagar kl. 1-3 e. m. Patienter, intagna i isole-
rings- och tuberkulospaviljongerna, ega dock ej utan
särskildt tillstånd att emottaga besök å andra tider
än sönd. och onsd. kl. 1-2 e. m.

Infartsvägen är från Dalagatan ; öppnas af portvakt
alla tider.

[1608J Sjukhuset S:t Göran.
(Sta dshagcn.)

St y relse :
Ordförande: Buseh, O. A.
Ledamöter: von Döbeln, J. W., vice ordf.;
. von Rosen, G.; Dahlgren, E. W.; We-
.. lander. E., sjukhusets direktör.
Ofverläkare: Welander. E.; Möller, M.j Carls-

son, Sture (vid tuberkulosafdelningen).
Underläkare: Schlasberg, H. L
Amanuenser: Krikortz, S. K, vid tuberkulos-

afJelningen ej tillsatt.
Sekreterare: Gyl lensvärd, G. V.
Kommissarie: Hellsten, F. W.
Predikant: Rosenius, J.

1sjukhuset mottagas dels personer, som lida af
venertsk sjukdom, dels, dock efter läkarnes ompröf-
ning, personer, som lida af hudsjukdom eller af sjuk-
dom i urinvägarna (äfve-n af ej venerisk beskaffenhet)
dels ock personer, sorn Hda af tuberkulos (företrädes-
vis i ett framskr-idet stad iuru).

A. För personer, som lida af venerisk
sjukdom, hudsjukdom eller sjukdom i urin-
vägarne:

M att a g n In g s ti d: Hvardagar Id. 12-1, Söu. och
helgdagar kl. 9-10 f. m. Obs.' Under dessa mot-
tagningstider meddelas äfvcn kostnadsfritt råd och
behandling åt medellösa sjuke, hv-llka ej behöfva in-
tagas å sjukhuset.

Besökstid: A alhnänt rum vårdade sjuke få
mottaga besök Omdagar kl. 10-11 f. m.; betalande
patienter dessutom Söndagar kl. 11-1 middagen.

För vinnande af inträde å fr i 11 l a t s fordras:
a) Iäkarcuctyg. om den sjuke sig icke personligen

inxtä.l ler;
b) betyg från roteman om medel löshet ;
c) prestbetyg eller annan handling, som utvisar, hvar

den sjuke är krl'koskrifn:n.
Obs. Veneriskt sjuke behöfva icke betyget b •.
För b e t a l a u d e sjuke fordras:

a) Iäkarcbetyg, om den sjuke sig icke personligen
inställer;

b) en månads afgift i förskott;
c) borgen af godkänd person för afgiftens betalande

under den tid, patienten kan komma att qvarligga
å sjukhuset.
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i:'1jukvårdsanstalter m. m. [1608-1613J
Afgifte n för betalande sjuke är: Om ana platserna å sjukhuset äro upptagna, er-
OIn elen sjuke t i11h ö r S t o c k h o l ID S k om m 1111: håller den hjelpsökanclc, SOIll sådant önskar, vid sjuk-

1) . h l kildt Ok l huset skriftligt vitsord om förhållandet, jemte hän-
21 ~ h~lf':~~s~i~dtrU~ll ::::::::::::::: ~; ~:j k~:~r (~g visning till annan tjenltg sjukvårdsanstalt.
iL i allmänt )) .•....•.•..... O: 75 » »» Atgtrten för betalande sjuka är bestämd till: för

Om don sjuke icke tillhör S't o c k h o l m : personer tUlhörande Stockh.otm : i hel-enskildtrum 2:
1) i hcl-ensktjdt rum 6: 00 kr. pr dag, 50 kr. pr dag, i half-enskildt rum 1: .so pr dag, a.Il.
2 . h lf ki lrl rnäut rum o; 75 kl'. pr dag; f år personer som icke
~I ~ al~n~~~~~lrlt ~~ ::::::::::::::: t ~~~~~~ tillhöra Stockholm: i hel-enskildt rum 3: 50 kr. pr

B. För personer, som lida af turberkulos. dag, i halr-enskildt rum 2: 50 kr. pr dag, i allmänt
rum 1: 50 kr. pr dag.

Obs.t Uteslutandande sådana, som tillhöra A allmänt rum intagna sjuka få mottaga besök
Stockholms kornmun. alla dagar kl. l-:J e. m.

Utvärtes sjukdomar och yttre skador behandlas kost-
nadsfritt å Marta sjukhus mänd., ousd. o. lörd. kl.
10-11 f. m.

Xlot t a g u i u g s t Lrl : Hvardagar kl. 1;211-11 f. m.
Ob~.~ å poliklilliklokalen i entrebyggnaden.

B e s ö k s t i el: De f'juka fä mottaga besök Söndagar,
Tt-dagar och 'I'orsrlagar kl. 101/212 f. m., ~l öfriga
t ider blott med läkarens särskilda tiltstånd. Obs.'
Besökande cgu tf ll träde genom vaktstugan strax vid
Dt'ot.tu ing svägen .

För vinnande af tuträde å tubcrkulosardeluiugen
gälla samma villkor, som otvau äro stadgade för
patienter, som ej lida af venerisk sjukdom.

A f g i ft en för betalande är 75 pr dag.
Obs.! Rådligast är att fiirst efterhöra huruvida

n.igou plats d.r ledig iuuan den sjuke föres till sjuk-
huse-t.

[1609: Maria sjukhus.
(Wolmar-Yxkullsgatan 25.)

Mottagningstid: 9-11.
Styrelse:

Ordförande: Petersson, E. R.
Ledarnö tsr : Winborg, 'I'h.; Pettersson,
.. G.; Ostberg J.; Rissler, J.
Ofverliikare: Rissler, J.
Underläkare: Lundin, r.
Amanuens: Nilsson, Gunnar.
Kommissarie: Samuelson. Hugo.
Sekreterare: Bovallius, R.
Predikant: Hildebrand. A.

Upplysningar rörande sjukas emottagande å
Katarina och Maria sjukhus.

.s'öi- vinnande af inträde å ettdera af dessa sjuk.
hus bör njelpsökaudo, sjelf eller geriorn ombud, in-
finna sig i sjukhusets mottagningssal på de af Stv.
rclsen bestämda rnottagningstirnniar. eller ~öcken-
(lagar mellan kl. 9 och 11 f. IIl., samt då. vara 101'-
-edd med:

1:0. Liikarf'-betyg om sjukdomens beskaffenhet och
att dC'11sjuke icke kan i hemmet erhålla lämpltg vård ;

2:0. Så vidt möjligt är) prestbetyg eller annan till
upplysning om dcu sjukas rätta f'örsörjningsort le-
dande handling etter styrkt afskrift det-af';

3:0. Antingen intyg om Hin oförmåga att betala
sjukvårdskostnaden , u.tfärdadt af Öfver'ståthållareem-
bete-t, presterskapet eller vederbörande roteman, e-Her
ock en månads förskott ä sjukvårdskostnaden samt
ansvarsförbindelse af vederhäftig person för nämnda
kostnads godtgöraudc för den ytterligare tid, som
den sjuke kan komma att å sjukhuset vårdas.

T afseende pit rotemans intyg om medellöshet böl'
noga iakttagas, att, om friplats sökes föl' någon, som
är i tjenst lagligen stadd, intyget bör vitsorda hus-
bondens medellöshet, emedan i annat fall den sjuka,
lagstadda tjenareu endast kall såsom betalande IUOt·
tagas å sjukhuset; och skall i sådan händelse sjuk-
vårdskostnaden af husbonden utlsräfvas.

Sjuk, SOlU måste i åkdon föras till sjukhuset. bör
af vederbörande läkare) roteman eller målaman åt-
varnas att ej förr hemsända åkdonet) än den sjuka
blifyit å sjukhuRet intage]l.

[1611J Katarina sjukhus.
(Nya Sandbergsgatan 1.)

Mottagningstid 9-11 f. m.
Besökstid: l-il e. m.

Styrelse:
Ordförande: Kock, E.
Ledamöter: Wernmark, Vict.: Funch, H.

Th.; Aulin, F. R.; Romare, P. B.
Öfverläkare: Wernrnark, Vict.
Underläkare: Gahn, Henrik.
Kommissarie: Holmberg, Gust.
Predikant: Klefbeck, Ernst.

Upplysningar rörande sjukas mottagande,
C. afgifter m. m. se [lö 09].

[1613j Epidemisjukhuset.
(Nära Roslagstull, uppfartsväg från

Ingemarsgatan .)
Styrelse:

Helsovårdsnämnden.
Öfverläkare: Hellström, Thure.
Underläkare: Wickman, I.
Amanuens: Ernberg, H.
Kommissarie: Ahlin, J. A.
Predika ut: Mömer, A.
Husmoder: Kaijser, Vendela.
Besökstid: kl. 1 e. m. Kontorstid 9-1.

Sjukdomar som vårdas fLsjukhuset äro: difteri)
skarlakansfc bel', srnittkoppor, fläcktyfus och röc:lsot.

Ordningsregler för besökande:
1) På det att snutta icke må spridas i staden ge-

nom dem, som besöka sjukhuset, måste besök där-
städes <å mycket som möjligt undvikas.

2) T sjuksalarne få besök icke ske utan tillständ
af sjukhusets läkare. 'I'i llatdud lemrias endast, när
särskilda omständigheter dertill föranleda. Besö-
kande är förbjudet att utan läkarens medgifvaude med-
föra förtäring till patienterna.

3) Föl' anhöriga finnes tillfälle att efter erhållet
tillstånd i besöksrum men kl. 1 e. m. under högst 1/,
timme samtala med de patienter) hvilkas tillständ
det medgifver.

4) Besökande vare skyldig ställa sig till efterrät-
te'lse sjukhusets ordningsregler ärvensom att under-
kasta sig de särskilda rörsigttghet.smätt, som töre.
akt-ifvas till förhindrande af smittas spridning från
sjukhuset. Den, som häremot bryter, kan förvägras
vidare tillträde till sjukhuset.

oj) Tjiplysutngar OIn patienternas tillstånd medde-
las till anhöriga h.varje dag kl. 1 af sjukhusets lä-
kare :'L rnottagutngss alen.
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[1613-1621] Sjukv årdsanstalter m. m.
6) Utskr-ifna patienter böra afhernta.s från sjukhu-

set på bestämd tid, kl. 10 f. Il1. Emedan hva.rje pa-
ttr-nt före u takrlf'ningen badas och får sina kläder
desinfekterade, ~ir angeläget, att den faststäida tiden
noga iakttages.

7) Anhöriga till sjuka, SOlU jerute dessa äro in-
taalla på de enskilda rummen vare skvldiua att i
allt följa sj'ukh'u.seta ordningsregler. L"

Patienter intagas alla tider på dygnet.
Endast läkarebetyg fordr-as för tntagaudo fL sjuk-

huset, rnen skall sedormera skyndsammast iul emnas
prestbetyg, borgensförbindelse och rörskottsbetalning
etter samma r eqler och pris, 80m vid Sabbo tsberqs
sjukhus. - Se [1607].

Epidemivagnen reqvh-erus geuoiu närmaste polis-
vaktkontor 111Ccluppvisande af läka.relu-tyg

'I'elerousvar rörande patienterna lomnus endast å
riketelef o-n och endast kl. 9-10 f. m. och 6-7 c. m.
Afven till läkare, husmoder och sköterskorna finnes
rtkstoloron.

[1615] Barnsjukhuset Samariten.
(Wolmar-Yxkullsgatan 30, vid Ringvägen.)
Mottagningstid: kl. 9-10 f. m.
Besökstid: alla dagar kl. 3-4 e. m. (utom

tisdagar, torsdagar och lördagar).
Styrelse:

Linroth, K., ordförande; Ramstedt, V., v.
ordförande; v. Hofsten, S., öfverläkare;
Lindblad, A.; Dymling, J. F., kassaförval-
tare; Jentzen, Elisabeth; Netzel, Laura,

Sekretcrare: Stuart, A., e. o. hofrättsnotarie.
Ofverläkare: v. Hofsten, S., med. dr, docent.
A-manuens: Dcvin, R., med. kand.
Ofversköterska: Melen, B., fröken.

Till vård emottagas företrädesvis obemed-
lade sjuka barn af minst 1 års ålder.

För vinnande af inträde fordras
å friplats:

aj Iäkarebetvg.
b) betyg om medr-Ilösnet,
e) prestbetyg eller annan handling, som utvisar,

hvar den sjuke egcr hernor-tsrätt ;
för betalande sjuke:

a) läkare be tyg
b) en Sjukvå~d~afgift af 50 öre pr dag, som månads-

vis erlägges i förskott;
ej borgen <tfgodkänd person föl' afgiftens betalande

under don tid, patienten kan konnuu, att qvar-
ligga å barnsjukhuset.

[1617J Diakoniss-sjukhuset.
(Ers taga ta n 1.)

Styrelse: Se Diakonissanstalten.
Ofverläkare: Toll, H.
Underläkare: Asplund, Mauritz.

A detta sjukhus intagas å såväl friplats SOUl å
b.etalande plats, i enskildt eller allmänt rum, pa-
fieuter, som ej äro behäftade med obotlig sjukdom
eller sådan sjukdom, att fara för smittas spridande
inom sjukhuset kan uppkomma genom dc sjukas in-
tagande derstädes. Dessutom finnes tillfälle till
sjukvå1'dsaekord, livartgenom husbönder, genom att
för kalenderår erlägga 6 kronor för en tjon aro, bereda
denne rättighet att i händelse af sjukdom blifva å
sjukhuset intagen och fritt vårdad under 4 månader.

Priset å allmänt rum pr dag 75 öre
» å enskildt rum» » 4 kronor.
» å dublettrum » » 2~3 »

p o Ii klinik för kirurgiska sjukdomar hålles
öppen för obemedlade sjuka helgfria tisdagar, tors-
dagar och lördagar kl. 10-11. Olycksfall mottagas
äf'ven andra tider För fri vård fordras medels
rotemansbetyg eller på annnt sätt styrkt fattigdom.
Öfriga hjelpeökande mottagas i den man läkarne
pröfva detta lämpligt, och betalas i sådant fall till
sparbössan för fattiga sjuka 1 kr. eller mer för
hvarjc besök.

[1619] Stockholms sjukhem.
(Kungsholmen, Drottningholmsvägen.)

Bestarndt för vård af personer, lidande af lång-
varig eller obot.l.ig sjukdom, företrädesvis från hur-
vudstaden och, endast da. utrymmet så rnedgifver,
från andra orter.
Patienter intagas ii. såväl friplats ör som mot betal-

ning.
Årsafgiften är:

i gamla hemmet: L 80 pr dag för allmänt rum,
2: 10 » för enskildt rum,

i nya hemmet: 2: 10 ]j för allmänt rum.
2: 80 » för enskildt rum.

Patienterna ega rätt att mottaga besök under tiden
mellan kl. 10 f. m. och kl. 7 e. m. med undan-
tag af mälttdstimmarne kl. 1-3.

Styrelse:
Ordförande: Carlson, K. G.
Vice ordförande: Bergman, Ev.
Kassadirektör: Carlson, K. G.'
Verkställande direktör: Norrman, C. G. V.
Verkställande läkareiedamot: Wising, P. J.
Ledamöter: Almen, Aug.; Asplund, H.; Kum-

lien, Axel; Leyonmarck, J. L.; Salin, M.
J.; Samson, Otto; Sällström, A. G.; Wein-

.. berg, C. A.
Ofverläkare : Hultgren, E. O., mottager

hv ard. 3-4 e. m. Kungsg. 7. ansök-
I ningar om intagning på sjukhemmet.
Underläkare: Holmgren, I. F:son.
Husmoder: Guldbrand, Ida, fröken. Träffas

månd., onsd., lörd. kl. 9-1l.
Kamererare: Höjer, A.

Kontor: Arsenalsgatan 4 A, nedre bot-
ten till höger, iippet kl. 10-12.

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

Direktion:
Ordförande: Öfverståthållaren.
Vice ordförande: Andersson, Ivar.
Ledamöter: Billmanson, A. L.; Yden, N. O.;

Hallberg, E),. F. M.; Öfverläkaren.
Sekreterare: Ahrbcrg, C. Hj.
Ofverläkare: Hjertström, E. J. G., träffas i

tjensteärenden "d-'h2 e. m. Vid samma
tid må patienter efter öfverläkarens be-
profvande af anhöriga besökas, helst sönd.,
tisd. och fred.

Biträd. läkare: Fagergren, E. L.
Predikant: Sundberg, W.
Syssloman: Forsberg, J. A.
Sjukvårdsafgiften är i 1:a klass 2: 25,

2:a kl. O:85, i 3:e O:50.
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::>jukvårdsansta1ter m. m. [1622-16 37J
:1622J Provisoriska sinnessjukhuset. [1633J
.. (Bränkyrkagatan 71.) Stockholms stads fattigvårdsnämnds asyl
Ofverläkare: Bystedt, Ivan. för fattiga barnaföderskor och deras
Ekonomien ombesörjes af: Holmberg, Gustaf. späda barn.

(Prestgårdsgatan 31 A.)
Styrelse:

Stockholms stads och läns kurhus. Ordförande: Nilsson, C. F.
[1623J (Handtverkaregatan 13.) Ledamöter: Wennerström, G.; Lindrnark,P. C.

Direktion: Redogörare o. kassaförvalt.: Behrman, Gust.
Asylets ändamål är att lemnu erforderlig fattig.

Ordförande: Öfverståthållaren eller, i hans vård åt sådana belrörvande barnaföderskor, hvilka,
frånvaro Underståthållaren tillhörande ~,~nan kommun än Stockh olrn, efter ut-

, .. ."" skrimingen fran barnbördshuset ara ur stånd att då
Af Stockholms stadsfullmäktige valde leda- genast rued arbete kunna försörja sig och sina barn.

möter: Nyström, g.; Tamm, A. W.; af ---
Klintberg, L. F.; Ohnell, R. [1635J Allmänna barnhusinrättningen.

Af Stockholms läns landsting valde ledamö- (Norrtullsg. 14 B; exp.-tid 10-3; r. t. 825.)
ter: Odelberg, O. W.; Almgren, V., samt Direktion:
förste stadsläkaren i Stockholm och förste Ordförande: Öfvorståthållaren eller i hans

.. pro,:.insialläk.aren i Stockholms distrikt. frånvaro, Under ståthållaren. .
Ofverl~kar~: Lmdblad, A. Öfrige ledamöter: Polismästaren: Dahl, F.
KOånyssane och sekreterare: Hubner, L. G. A.; Sett~rwall. J. G.; Stra~dell, K. E.

. . A.; Holmquist, P. A. F.; Loven, O. Ch.;
Und~rläkare: 01s01;, E. .. Tillberg, K. H. R
Predlk~nt: Blomquist, O. R. Ofverläkare: Medin, K. O.
Vaktmastare: Andersson, O. W. Intendent: :llarcuö, J. A. A.

Sekreterare och ombudsman: Bredberg. E. A.,
tillf.

[1627J Allmänna barnbördshuset. Karnererare och kassör: Engman, C. A.
(Handtverkaregatan 19.) Underläkare: Billqvist, O. G.

Direktion: Andre underläkare: Jundell, 1.
Ordförande: Öfverståthållaren eller, i hans Predikant: .Dehlgren, A. 'I'h ,

frånvaro Underståthållaren. Kontorsskrifvare: Jacobson, T. A.; Klint,
Öfrige Led'amöter: Althainz, F. G.; Setter- F. H:. .. .

gren, E. M. G.; Tamm, A. W.; Bolinder, Inspektor ofver barnhusbarn I landsorten:
E.' Westermark F. Arenander, J. A.; Natt och Dag, A. G.

Kam'ererare: Will~ers, John. D:o öfver d:o i S~nckholm: Wallman, K. E.
Direktor: Westermark. F. J. K, t. f. Extra kontorsskrifvare: Drakenberg , C. B.
Adjunkt: Salin, M. J. Husmoder: G~fwert, H. J.
Amanuens: Rinman, Curt. A~nsa~s-forestanderska: Borgs.tedt, A. A.
Föreståndarinna: Koch M. Lårurinnor: Ahlstedt, R.; Fhesberg, B.

, Förrådsbiträde: Fröleen, O.

[1631J Södra barnbördshuset.
(W olmar- Yxkullsga tan 27.)

Styrelse:
Densanuna som för Maria sjukhus.
Ofverläkare: Sonden, C. Mårt ,
Biträdande läkare: Alin, Edvard.
Kommissarie: Samuelsen. Hugo.
Predikant: Hildebrand. A.

Kungl. Sällskapets Pro Patria barnbörds-
[1637J och barnhus.

(Stora Badstugatan 22.)
Direktor och Ofverläkare: Lindström, Gösta.
Biträdande läkare: Bolinder, Sven Gerh.
F'örestånderska : Vakant.
Upplysningar "örande de vi/kor, som erfordras

för vinnande af inträde å barnbördshuset:
r. För vinnande af inträde på friplats tordras :

a) Prostbetyg o'ller utdrag af prestbokeu. b) Intyg
om medellöshet, utfärc1adt af Ofvorståthållarecmbe-
tet, presterskapet eller vederbörande roteman. e) Af
vederhäftig person utfärdad förbindelse att i hän-
delse af patientens oförmodade dödsfall bestrida de
der-af föranledda utgifter.

II. För betalande sjuka: a) Ausvarsscdel , Inne-
fattande horgen för if'rågakornm.ande utgifter under
viste-Isen på barnbördshuset. b) Preetbetyg, hvi lket
dock endast uenörver anemnas af gifta personer.

I Ogifta betalande patienter, hvfl.ka vid sitt inträde
på bal'uhönlRhuset afiernnat vederhäftig borgen för

[1629J Asylen för fattiga barnaföderskor
och deras barn.

(Handtverkaregatan 19. Prestgårdsg. 17 Å.)

Styrelse:
Samma som för Allm. barnbördshuset.
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[l637-16431 Sjukvårdsanstalter m. m. 

dublett kr. 1: JO; 3) i allmänt k m  1 kr. 
All lSkarev%i-d och uppassning lemuas kostnads- 

fritt. Medikamenter skola betalande patienter be- 
kosta sig sjelfva hvaremot utgifterna för medika- 
menter %t de i 'friplats intagna bekostas af barn- 
bördshuset. Drickspenningar eller annan vedergäll- 
ning för lemnad v%rd vid förlossning f% ej af skö- 
terskorna affordras n%gon p% barnbördshuset intagen. 
Förestinderskan tillhandah%ller de barnaföderskor, 
som det önska, liimplig mat och dryck mot billig 
af Direktionen faststald afgift. Patienter p i  de all! 
manna, rummen f% mottaga besök fr%n kl. 10 f. m.- 
5 e. m. och p% de enskilda rummen fran kl. 10 f. m. 

ifr%gakommande utgifter under vistelsen derstades, 
behöfva ej uppgifva sina namn. Skulle svarighet 
möta för betalande patient att anskaffa shdan borgen, 
kan samma förmin vinnas mot aflemnande till 
Öfverlakaren p% en ging vid inträdet af Sexhundra 
(600) kronor hvaraf %terstoden sedan belöpande 
utgifter blifvit bestridda, aterlemnas till patienten 
efter tillfrisknandet. 

Afgiften per dygn för betalande sjuka Sr: 
1) i helt enskildt rum 2 kr.: Z) i enskildt rum af 

-6 e. m., d% alla besökande miste hafva lemnat 
siukhuset. I 

Intradessökande: med. afd. kl. 12-1 e. m.; kirnrg. 
afd. kl. 10-11 f. m. 

Besökstid 2-3 e. m. 
Telefonmeddelanden om patienter lemnas: Medic. 
. afd. 9-10 f. m. Allm. tel. 141. Kirurg. afd. 

10-11 f. m. Allm. tel. 178. 

Direktionen öfver Sabbatsbergs brunns- 
[ l6411 lasarett. 
Ordförande: Wachtmeister, H., grefve. 
Kassaförvaltare: Carlson, Georg. 
Brunnsintendent: Cassén, A. W. 
Syssloman : Weidenhielm, A. 
Öfrige ledamöter: Askergren, H. E.; La- 

gergren, J. E.; Ritter, E. W.; Rosenström, 
A. M. 

- .. 
Ofrioa upplysningar lemnas af Förestinderskan 

eller för s2rskilda fall antingen af Sfverläkaren dr Sophia-hemmet. 
Gösta Lindström, som traffas i sin bostad hvard. kl. 
2-3 e. m., eller af hans stallföreträdare. (Valhallavägen.) 

Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt 
[ l6391 för sjuka barn. 

(Polhemsgatan.) 
~ å d  lemnas kostnadsfritt för invärtes 

barn måndagar, onsdagar och fredagar 
kl.  12-1 e. m. och för utvärtes sjuka 
barn tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 
10-11 f. m. 

Direktion; F a l k e n b e 3  L., frih:a, f. Ekman, 
ordf.; Akerhielm, bba friha f 

denstolpe; weber, M.: f. ' weylanht; 
Höglund, S., f. Renterskiöld; Lovén, H., 
f. ~ ~ , l i ~ ;  ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ,  E., f. von ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ;  
Walldén, E., f. Laiigenberg; Posse, E., 
grefvZa, f. Arvedson; sörensen, L., f.  af 
Ugglas; Arnberg, A., f. Hoffstedt; Berg, 
M' f '  Santessoii; W., f. 
Forssgrén.; Edelstam, A., f. Hierta. 

Föredragande för ekonomien: Salander, B. H. 
s ass af ör valt are: Benckert, R. 
Ombudsman: Ramstedt, J. O. 
Förste läkare: Wzern Jonas. 
Oherläkaro: Wlern, Sonas (medie. afdeln.); 

Floderus, Björn (kirurg. afdeln.). 
Föreståndare för med. polikliniken: Dr Fur- 

stenberg, Arthur. 
Underläkare : Stridsberg, W. (medic. afd.); 

Lindencrona, diig., amanuens; Karlsson, 
Arvid (kirurg. afd.), 

Föreståndarinna: Brodin, Maria Helena. 
Allm. tel. 274 kl. 10-12 f. m. 

Kommissarie: Ericsson, E. A. 
Afgift för betalande barn 76 öre och i enskildt 

r ~ m  frin kr. Z till kr. 2: 50. 
Bör vinnande af intrade i friplats fordras: laka- 

rebetyg, rotemans intyg om medellöshet och prest- 
betyg. 

Kontorstid 10 f. m.-1,so e. m. Allm. tel. 274. 

Styrelse : 
Ordförande: H. M. Drottningen. 
Hedersledamot: H. K. H. Kronprinsessan. 
v. Ordförande: Gilljam, G. F. 
Ledamöter: af Segerström, M. L., fröken; 

Gilljam, H., f- Forssberg, fru; Virgin, E., 
fröken; Hamilton, U., f. Lewenhaupt, gref- 
vinna; Warfvinge, F. W.; Berg, J.; Cron- 
stedt; Otto, grefve; Nystrom, L. R.; Lin- 

K.; J. *.; Ostrand, H- 
Själ"sörjare : Lindhagen, T. 
Kassaförvaltare : Ostrand, H. 
sekreterare: Leiionmarck, C. E- 
Föreståndarinna: Virgin, E., fröken. 
Huslakare: Lidin, E. O., med. dokt. 
Kamererare: A., frökell. 

U p p l y s n i n y a r  
om sjnckhetnllaet och om sju&s intagning 

och vård derstädes. 
Förestindarinnans mottagn.-tid kl. 1-2. 
Kamrerarens expeditionstid kl. 1/210-l/e12 f. m. och 

l/p3-1/24 e. m. 
Sjukhemmet erbjuder %t sjuka ur  skilda samhalls- 

d": n<lh ",~,".&$~t~~!k~ ~ n ~ , f ~ Y " , ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ i  
vtlrdade. De sjuka virdas p% egen bekostnad af den 
likare de sjelfva välja. 

I sjukhemmet emottagas till behandling, s% lingt 
utrymmet medgifver, sjuka af alla slag, med undan- 
tag af dem, som kunna vara störande för öfrigainom 
Hemmet befintliga patienter eller som lida af 8% 
beskaffad sjukdom att fara för smittas spridande 
inom Hemmet kanliippst%. 

vid intrade erlagger den sjuka sjukv%rdskostnad 
i förskott för tv8 veckor, och detta förskott förnyas 
vid hvarje ny period af tv% veckor. 

Den sjuka skall äfven aflemna förbindelse af ve- 
derhaftig person eller en kontant summa, motsva- 
rande tv% minaders sjukt-irdsafgift. Betalningen 
utgir frin och med den dag plats beviljats och till 
dess Hemmet lemnas dock att utskrifningsdagen ej 
räknas, s%vida ej den' sjuka stannar qvar % Hemmet 
efter kl. 12 middagen, d% äfven denna dag beräknas. 
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Betalningrsvilkove7~ %ro: 
I afdeln.: A i ciiskildt runi 7 kr. pr dag. 

)I R i half.enskildt rulll j lrr, dag, 
C i rliin för mera all 2 patienter 4 kr. 

pr dag. 
II Af'deln.: d i enskildt runi 5 kr. pr dag. 

i half-enskildt min 3 kr, pr dag, 
B i för 3 - 8  patieriter 1: 7; pr dag, 

Rör deiiria afgift erli%lla de sjuka: 
Rum, kost och sjukv&rd. Vin h a f ~ a  l,atieiitcriia 

att i regeln betala sarskildt, Patieiiterna <lehiteras 
för och förbaiidsartiklar i Illán af för. 
brukning. slr71dig att i sjukvarden 
inom Wemrnet tillliandagä ocli assistera der prakti- 
serande 12kare, trai,sp>orteil till frail sjuk- 
huset har den sjuka sjelf att söSja, Tillfallig 
som ankoinmer till Sophiahenirriet för a n d c r ~ ~ ~ ~ l d ~  
af operaiion, erlagger för derisamma 3 kronorF;;; 
ersatte förhaiidskoatnaderna enligt rakliing. 
Sopliiahemlnet lltslrrifveil l,atient som 
förbindnillg lieinmct, erlagger én kroria för livarje 
besök. 

utrSrilmc och omstaildigheter i öfrigt 
dant i l :a afdeliiingeii A intageii 
patient tillatas i sitt rum medtaga en 
eller tjeiiare och iitgar i sadant fall Iihrför ,:n afgift 
af 4: !,O p r  dag 
I Ai;:eln:s patieiitcr uti  e~ i s k i l d t  s j uk rum f% emot- 

taga besök inellan kl. 10 f. iri.-7 e m., 
» u t i  s j u k ~ z i m  f ö ~  flere patienle?. 1-3 och 

1/25-l/2; b. 111. 
och ,uton& sjukvu?nmet kl. 9 f. m.-l/zi 

c. m.  
II af del ii:^ paticnter A emottaga besök i sjukrum 

för flere paticilter niellan kl. 2--4 e.  
ni. samt i eiiskildt rum kl. 10 S. m.- 
1/27 e. ni. 

De % sjiikheiriinet iiitagna sjuka ha i öfrigt att 
stalla sig till efterrättelse de fiir ordningen derinorri 
faststilda ordningsrogler. 

B .  Om pl ionta  s j t~kv&der~:  
Sjukskiiterskor för v8rcl af sjuka i privata hem 

s%väl i Stoclrholm soiii landsorten erhallas efter an- 
n i ~ l a n  tios förestiiidarinriaii: 

Betalningsrilkoren äro: 
a) För c11 sköterskas tjenstgöring, helt 

dygn ................................ ...... lir. 2: 50.  
b) För nattjenstgöriiig (Iierilinad till oni- 

kring tolf tillimar), d% skiiterskan till- 
bringar dagen i Hemniet, pr iiatt...... 3 2: BO. 

c)  För dag-t,jeiistgöring (beräknad till om- 
kring tolf timmar), d& sköterskan till- 
bringar iiatten i Hemmet, pr  dag ...... » 1: 50. 

d) För bitridc vid operation .............. 
e) besök, högst tirniliar ,.,,,,..,. P 

Skötersl<an erhaller derjcnite fri  kost. 
~ k : j t ~ ~ ~ k ~ ~ ,  tlenstgörai;de i landsortrn erhalla 

S dessutom fri t~.ntt. 
Kostnaden flir skiiterskails resa fram och %ter er- 

Iiggcs till sköterskan sjelf. 
*iilitas sköterska för lrortarc tid all tv% veckor, 

insändes till Sophialieii~iïiet, d% sköterskan leninar 
sin plats, liqvid, hvareftrr qritto öfversandes. 

BehOlles lailgre tid an 
bör i Stockh«lm liqvid insändas till Sophialiemrnet 
livar fjortonde dag. 

Bör i landsorten anstald sköterska erligges liqvid 
den första i i hvaidr ni%riad. 

Lasarett kunna frän Sophiahemmet erh%lla öfwr- 
Koterskor och utgör i sá fall afgiften till Hemmet 

500 kr. för ár, fri resa och fritt iinderlilll för skö- 
terskaii. 

Angiende Elevers aritauande samt sjuksköterskors 
utbildning och ställuing gilla för iiarvarande föl- 
jande hufvudsakliga 

R e g l e r :  
För att elev T.id Sophiahemmet 
erfordras : 

a) att för s,jukskliterskeliallet ega en allraslig Iiag, 
byggd p% sann gudsfruktan; 

h] att tilliiöra protentaiit,isk trosbekannelse; 
C) att liafva god helsa och nöjaktiga kroppskrafter; 
d)  att rara ogift tiller barnlös enka; 
c) att hafva átnjiitit nijjaktig skolundervisnirig; 
f )  att haf7-a fyllt 21 ar, nien icke T-ara öfver 35 %r 

vid intriidet soin elev. 
2. För att blifva till rjuksköterska vid Sophiahem- 

met antagen fordras: 
a) att Iiafva sasom prof-elev D Hemmet geliomgitt 

en pröfl7otid af ininst cn liögst tv% mánader; 
\ id  l>rofti(leris slut %er w f - e l e v  af@ om hoii 
s,iccl 

b) att hafra sápoiil e lev  t,iclistgj«r p& Sophiahem- 
met och andra sjukvlrdsinriittningar ett ocll ett 
halft %r; 

 id eluvtiderix slut grallskas clcverls %dagalagda 
Iai,lplighrt, hT-arrid lian gl)dyannes och till 
profsköterska antages rllcr underkännes som olani11- 
lig till sjuk~%rdst~ciist vid sophiahenimet. 
c) att haf7.a rom profsköterska iiiider ett halft ár 

fiill1)ordat sin farlrmessiga utbildniiig. 
Tid profskotcrrkctidcns slut förnyas of~~arinamrida 

granskniiig och godkind l~rofsköterska aiitages till 

~ ~ t ~ ~ ~ ; o , , ,  iinslrnr rinna intrade solil prof.e2ra 
r id  Sophialiemmet slrall till förest%iidariiinan 
irigifya: 

a) egenhindig skriftlig iiitridesansökan; 
b) !)rrstbetyg; 
c) lakarebctrg ellligt formulhr; 
cl) redogiirefsd fiir sitt framfarna lif ctc. enligt for- 

mulär. 
Desse báda forniiilXr tillhandahällas genom fiire- 

st8ii<lariiiiiaii. 

[l6441 Hem f ö r  ögonsjuka.  
(Klara Vestra Egrkogata 12; a. t. 79 94.) 

Föreståndare: Doktor Erik Nordensoii. 
Hrniiiiet har plats f»? 30 patienter. 
Hetaliiings~.ilkor: i riiskildt runi 2 kr.; i rum 

fiir 4--6 patienter 1 kr., allt pr dag. 
T-id intrade erlagger deii sjiika betalning i för- 

slrott för tya veckor och cleita försliott förriyas vid 
lit arje ii>- period af t v i  ~r ( . l ror .  

r16451 So lna  Sjukhem. 
- (V&,.danstalt för sinnessjuka.) 
Solna sjukhems styrelse: Medin, O.; Lind- 

striim, G.; Buhre, B. 
Suppleanter: Nordenson, E.; Öhrvall, E. 

Sjukhemmets öfverlaliare och förestandare: 
Marcus, Henry, med. doktor. 

underläkare ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ l f i . ~ d ,  ined. kand, 
Konsulta'tionstid: tisd. och liird. 12-1. 
Besökstid: tisd. och rörd. 12-2. 
Telefo~itid: d a d .  11-12 (allm. tel. Snndby- 

berg 9). 
Post- och tel. adress: Solna sjukhem, Sund- 

byberg. 

[l646 a] Röda korse t s  s juksköterskehem. 
( ~ ~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~  66; r, t, 192; a. t. 81 86.) 

ö t y ~ e l 8 e  : 
Ordförande: Björnstjerna, E. M. E. C. 
v. Ordf.: Westring, Hj. G. 
Ledamöter: Edholm. L., f. von Heijneivon 

Heijne, M., f. Gahn; Odelberg, E., f. Aker- 



[l646 b] Röda korsets sjukhem. I 

11646-16511 Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrattningar. Banker. 

Kammakaregatan 66, 2 tr. 
Föreståndarinnans mottagningstid kl. 1-3 i [l6491 Konvalescenthemmet. 

e. m.: a. t. 81 86: r. t .  1 92. (Malmskilnads~atan 41.) 

man; von Baumgarten, Eva, fröken, von 
Heijne, A. G.; Akerman, J .  

Hemmets läkare: Werner, 8. 
Föreståndarinna: v. Otter, F., fröken (kl. 

1-3). 
Upplysningar rorande slval erhillande af skoterskor 

for vird af sjuka i Stockholm eller landsorten 
som afven antagande till skoterskeelev hos Roda 
korset erhhllas efter anmalan hos forestandarin 
nan, Kammakareg 66, 2 tr Forestindannilans 
mottagningstid kl 1-3 e m ,  a t 81 86, r t 193 

For transport till och fr%n siukhemmet har den 
sjuka slelf att soqa 

De % sjukhemmet intagna sjuka hafva i ofrigt att 
stalla sig till efterrattelse de for ordningen dennom 
faststhlda regler 

[l6471 S:t Elisabets sjukvårdssystrar. 
(Norra Smedjegatan 21,2 tr.) 

Föreståndarinna: Fiillegrabe, Angelica. 
Mottaga sjukbud alla tider på dygnet. 

Penn ing in rä t tn ingar -  
I. Bankinrättningar m. m. 

Detta sjukhem erbjuder %t sjuka ett efter nuti- 
dens fordringar ordnadt hem, der in- och utvärtes 
sjuka kunna blifva intagna och vlrdade. De sjuka 
v%rdas p% egen bekostnad af den rakare de sje1ft.a 
välja. I sjukhemmet mottagas till behLndling, sa 
langt det begränsade utrymmet medgifver, sjuka af 
alla slag med undantag af dem, som kunna vara 
störande för öfriga inom hemmet befintliga patien- 
ter eller som lida af s% beskaffad sjukdom att fara 
för smittas spridande inom hemmet kan ubpst8. 

Vid inträde erlagger den sjuka bestimd sjukv%rds- 
afgift i förskott för tv8 veckor, hvilket förskott för- 
nyas vid hvarje ny period af tv% veckor. Betal- 
ningen utg%r fr%n och med den dag plats beviljats 
och till dess sjukhemmet lemnas, dock att utskrif- 
ningsdageu ej räknas, sivida ej den sjuka stannar 
qvar % hemmet efter kl. 12 p% dagen, d% äfven 
denna dag beräknas. 

För sjukv%rdsafgiften erhlller den sjuka bostad 
kost och sjukvara, men debiteras särslrildt för me' 
dikamenter, förbandsartiklar och vin i min af för- 
brukning. 

Styreke : 
ordförande: ~ ~ ~ é ~ ~ ,  vickor, &dman 
Ledamöter: Wetterstrand, O. G., mej.  dok- 

tor; Moll, V. O., v. häradshöfding; Pahl- 
man, sigrid, fröken; ~ ; ~ ~ l i ~ ~ ;  ~ ~ ~ 1 ,  hof- 
intendent. 

Husmoder: Liljeblad, Agnes, Pl-ostinna. 

[l6501 Hemmet Elim. 
(å Neglinge invid Saltsjöbaden.) 

Emottager konvalescenter efter in- och utvärtes 
sjukdomar samt personer i behof af hvila och vard. 
Likare efter eget val. R. t. Saltsjöbaden 142. Före- 
stindarinna: Hilda Malm, exam. sjuksköterska. 

A. Banker. 
[l6511 Sveriges riksbank. 

Hufvudkontor: Jerntorget 55, 2 tr .  
Afdelningskontor: Hamngatan 28, n. b. 

(Expeditionstid 10-3.) 
Fullmäktige: 

Af Kongl Maj:t förordnad fullmaktig: v. 
Ehrenheim, P. J.. förordnad för 3 år  
från den 14 maj 1900, ordför.andc. 

Af Riksdagen valde fullmäktige: Törne- 
bladh, H. R. (afgående 1904), v. ordf. o. 
andre Friesen, S. G. (afg. 
1902). Jonsson, Olof, i Hof (afg. 1902) 
inspekt. fullmaktig för sedeltryckeriet och> 
Tumba bruk; Almström, R., (afg. 1903); 
Langenskiöld, B. K. J., frih. (afg. 1904), 
förste deputerad; Weber, C. A. (afg. 19031, 
vik. deputerad. 

Supplraater : 
Af Kongl. Maj:t förordnad suppleant: Chri- 

stierson, T. O. A., förordnad för 3 &r från 
den 14 maj 1900. 

Af Riksdagen valde suppleanter (intill valet 
1902): Uggla, A. A.; Tham, V. H. S.; 

Johnson, A. 
Fullmäkt@es expedition. 

Bankosekreterare: Kolmodiii, C. F. 
Notarie: Troilius, C .  R. W. 
Kanslist: Marin, K. H. E. 
Amnnuens: Nyman, A. I. 

Ombudsmansexpeditionen. 
Ombildsman: Montelins, C. W. H. 
Kanslister: Langborg, E. G.; en vakant, 

t~e'lstf': K. K' K. 
Bankkontoret. 

Kommissarier: Hanson. H A.; Calander, G. 
A.; Tillberg, C. S.; Törnblom, A. F. 
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