
Skytteföreningar m. m. - Personer o. inrättn. hörande till Helsovården. [1563-1575J
Skattmästare: Modigh, Hj. S. F., förman, kassör; Wenstrand, J. K.,
Vice skattmästare: Brandt. W. skjutchef; Enström, C. J., sekreterare;
Vice sekreterare: Ekman, J. E. Eriksson, E., sergeant, instruktör; adr.:
Skjutbandirektör: Hallgren, G. Svea Ingeniörkår.
Vice skjutbandirektör: Huch, L. Föreningens skjutbana är belägen vid
Kassakontrollant : Engström, C. F. Karlberg (a. t. Karlberg 84).

Styrelsens verliställande utskott: (Nytt val i Febr., se utk. Supplementet.)
Ordf.: Trana, S.; öfriga ledamöter: Hall-

gren, G.; Ekman, J. E.; Huch, L.; Petters-
son. G.; Andersson, L. A.

Sekreterare: ~lodigh, Hj.
Vice Kompanichefer:

1. komp. Hägerström. V. A.; 2. dito Lars.
son, C. O.: 3. dito Bergman. A. A.; 4. dito
Haa k, ,J. A.; 5. dito Sjöb~rg, G. A.

Instruktör vid skjutbanan: Agren, A. Th.
Föreningens skjutbana är belägen vid Stora

Skuggan å K. Djurgården. Elektriskt ban-
tåg från Engelbrektsgatan till Exper imen-
talfältets station.

(Nytt val i Febr., se utk. Supplementet.)
[1569J Södermalms och Liljeholmens

[1564] Skyttesällskapet Friskyttarne : skytteförening.
Stiftudt år 1896; dess styrelse 1904: Andreason. Th., banktjenstem., ordf., adr,

Ordf.: Claes Björkman; v. ordf.: Louis Huch; Svedenborgsg. 12, tel. Maria 1819; Sund-
skattm.: August Andersson; v. skattm.: gren, Knut, serg., v. ordf. o. instrukt.,
Alf. Bergman; sekr.: Alfred Haak; vice adr, K. Svea Ingeniörkår, a. t. 10934;
sekr.: Sigfrid KarJson; klubbmästare: Lindkvist, Axel, bokbind., sekret., adr.
Knut Ekberg. Bränkyrkag. 58. .

Sällskapet anställer sina tiiflingsskjutnin- Föreningens skjutbann är belägen vid Mid-
gal' på Skarpskytteföreningens skjutbana sommarskransen .
.vid St. Skuggan. (Nytt val i Mars, se utk. Supplementet.)(Nytt val i Febr., se utk. Supplementet).

[1568J Östermalms skytteförening.
Ordf.: Silfverstolpe, C. O. E., löjtn.; v. ordf.:

Pettersson, Axel, handl.; kassör: Jansson,
Filip, fanjunkare; sekreterare: Lindfeldt,
Th., sergeant; öfriga ledamöter: Hedlund,
E., ingeniör, och Strandberg, J., stud.;
instruktör: sergeanten vid K. Svea lifg.
A. H. Jonasson.

Föreningens skjutbana är belägen vid
Kaknäs.

(Nytt val i Pebr., se utk. Supplementet.)

[1567J Kungsholms skyttegille.
Styrelse: Murray, A., kapten, ordf.: Wenner-,

gren, A., bokhandlare, v. ordf.; Nyström,

[1565J Skytteförbundet i stockholm. [1570J Norrmalms skytteförening
St yrclse : (Rikstel. 4502).

Ordf.: Ekman, J. E.; v. ordf.: Liedgren. L. J.; Orc1f.: Hanson, G., fabrikör; v. ordf. o. sekr.:
skattmäst .. Johansson, J. N.; sekret.: Zed- Sundewall. H., hofrättsnot., r. t. 632;
ritz, Arv.: v. skattrn.: Sjöberg, G. A.; v. skattm.: Zetterberg, A. V.
sekret.: Wallin, J. «;. Föreningens exp.hos ordf. Barnhusg.4n.b·ö. g.

Förbundet anställer sina täflingsskjutningar Ledamöter i föreninzens verkst. utskott för-
å skarpskyttarnes skjutbana vid Stora utom ordf., v. o"'rdf. och skattm. äro:
Skuggan. Malm, J. G.; Ohlin, 8. A., och Zetterlund,(Nytt val i J an., se utk. Supplementet.) C.. J.

Förberedande öfningar och kammarskjutning
försiggå i exercis huset vid Marieberg,
skarpskjutning å militärbanorna vid Kak-
näs.

Personer och inrättningar hörande till Helsovården.
[1575J Kungl Medicinalstyrelsen. Sekreterare: Holmberg, A. E. 'I'h,

• Registrator och aktuarie: Leijer, K. H. E.
Generaldirektör: Linroth, K. M. Notarier: Hedenstierna, A. W. H.; 'fägt-
Ledamöter: Wawrinsky, R. A.; Dunör, G. ström, G. E.

J.A., öfverfältläkare; Kjerrulf, G.; Schuld- Kamrerare: Nordberg, J. F. E.
heis, J. G., tillf. öfverinspektör; Sten- Kassör och bokhållare: Almstedt, E. G.
beck, G. R., tjenstf.; Petersson, H. E. Ombudsman och fiskal: Sederholm, E.
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[1575-1592J , Personer och inrättn. hörande till EJelsovården. -:. Polikliniker.
Rättskenlist. Polikliniker. I

, Rä~skemist: Lindberger, B, V. H. [1583J Allmänna eleklricitetsinrittningen.
AssIstent: Wahlstedt., A. J. G., t. f. (Svartmangata'1 9.) ,~ " "

Afdelni'1gen för hospitalsärenden Medellösa erhålla mot (öreteende af rotemansintyg
'. .• " • kostnadsfri behandling helgfria .måndagar, ons

Notarie, tillika .sekreterare: Forsman. M: dagar o.vrredagar kL 1/9 12~1/21. Stängd l.mä,
Kamrerare: W,illners J 'nad omkring jul och W2 månad under juni-

A kit kt: K 'l' ~ '1' tillf ' juli. Betalande patienter erlägga i förskott 7 kl'.r I e . um len, 'fixe " ,l . , per månad, Föreständare : Doktor Hj. Hjorth.
~evisor: Söderström"O., tillf. ' "",'
Ofve~inspektö,r !ör'sfnnessjukvården: Schuld- [1585J Ka;olinska institutets poliklfri'ik'.

heis, J. G., -tilIf. ", , " c", " (Kungsg. 30.) ,
Viii afde'lIlingen för' 'h'ospitalsärenden bitrå· Obemedlade" erhålla kostnadsfri läkarevård~ .: .' , för '. t '. J,. .\.

dande (t.Jenstemanhos f, d. K. Serafimer- • B . kd '
, , . ordellsgillet). ,arns)u omar:
Sekreterare : Billbergh, T. A. alla hvardagar kl.l1-:'l. Polikl~niken ledes af

professorerna Medin, ,O., och Wrern, J.
månd'a,ga'r, onsdagar och lördagar; ar dOK-
torerna Lundström, C. Y., och Bilhivist,
O., tisqagar,ltdi-sd~gar och- lördagar. l

Kommissionär hos" K. Medicinalstyrelsen.
Willers, J. H. H.

[1577J ' Stadsläkare: [1586J "Tandläkareinstltutets poliklinik
Förste:!Nn<iersson, Ivar. A för tandsjukdomar.
Andre: Aspelin;"J. '~f.~. (Malmskilnadsg. 4(3, 3 k)

.' ',Di~~rik\~lika~e: Obemedlade , erhålla kostnadsfri läkane-
, d-i' ,. vård för' , " l f
A {),IfFredriks östra ,distrikt: Holmgren, S. , Mun.nens,och tändernas .<jukd0'far:
Adolf .Fredriks vestra distrikt: Lagergren, hvardagarikl. \)-10 f.m. , . j

J. B"l.'{' ;, " l ' Föreståndare: Med. dr O. Ulmgren. .}t
Jakobs, distrikt: Malmsten, K.. 'Assistent: Tandläkare Ax. Palmgren. '
Johannes' .distrikt.: Ekelund, C. M. ;'1 1 ,. --- •

Katarina norra distrikt: Lagergren. D. J. E. ,Poli'klinikenvid' kr'onprinsessa'n Lovisilit
Katarina östra distrikt: Lundbergh, C. F. )Katarina södra distrikt: Klirigberg, F. [1587J vårdanstalt för sjuka barn; l' ,

Klara distrikt: Er mann, Th, (Polhemsg.cbå.)
Kungsholms östra distrikt: Ljungström, V. Medellösa ,!sjuka barn erhålla" k.ostnadsfri
Kungsholms vestra distrikt: Spangenberg, V. läkarevård tör: .J ,"
~tal:ia vestra . distr.~t:,Ejripss'ol)., Y.." Jo J lnvärlu sjukqorrx'år: ! " "
Maria östra distrikt: Sällbet·go, G. 'I'h, ,J, ,.måndagar, onsdagar o'ch fredagar kl. 12~1
Nikolai distrikt: Scholander, C. Th. " e. m.. Dt ,Arthur F,urstenberg.
Östermalms vestra distrikt: Sundberg', G. "Kirurgiska <ålronimo+:
ÖstepnaIms östra~ 'di~trikt: Bhnbom, H; tisdagar, torsdagar -och lördagar kl. 10-11

. ~ l . <-: ", rl lO) ~ ,. ,.,' f D B Fl d, j • m. r . o erus. '0
. Gymnastis!<~;:~,rtope~iska. institutet. l I 'o ? "'?,l)I 1-" I 0)11'

[1579J (Brunkebergstorg; 13.) [1589J Seraftmerlåsare.ttets poliklinik •
.J' • , ', ~- r "', .'. 'I Personer, ~om\ida af nedannämnda sjukdomar,

, , I, lJ 'f ' ", l 'Di.,.~k'tiön" ,l erhälla kostnllod,sfrltt råd och ""el":r"Mottaglllll' asti,
Ord~öl'ana.~: Bei·gf J -,~.Y;::'';' "', .h. fl,", der och poliklinik fÖ,l'.persone;:" lidande af hudsjuk.
L d OOt B ik W B M Il J G domar all •• dagar kl. 9-10 f. m.; invärtes sjukdom ••re amo er: es OW,' • .; o, . ..; alla dagar'9-10 If.JU.; '!--tvärtes,s.)Ukd0n:':ar~hvti:.d.

Smerling, G. W.; Lennmalm, K. G: F.' 12-1 pil. dagen, helgd. Id. 10-11 of. m.; oron" nas-
Föreståndare: Wide ,A. G'.' I och halssjukdomar' helgfria dag-ar kl. 12-'-1; frun- .
Biträdande läkare: iWall!!ren,' "S. A!..', Lund. timmerssjukdomax'}3ökned. 11r-r-12 f"m; ögonsjuk·'i t • domar hvard. 11-12 f. m.: aön.. o. helgd. lO-U

berg, :\rar} /1.. R. o'" K:' I f. m.; nervsjukdomar alla helgfria dagar kl. 9-10
f. ID.· t i ~,~}. J;rl I "\ r '" ~ "-

J .,.tfJl ~--"-, - I ,.', . ! '

[1581] Medikomekaniska gymnastik. "",;If' [1592J Polikliniken för ögonsjukliomar •
. i ' . 'institutet.,' o ", ,: "'~(, (Klara Vestra Kyrkogata 12. A. t. '7995.)
(Birger Jarls g"23,"a. ,t. 4A22; ,r.•t ..5906.) Medellösa med, rotemansintyg erhålla kostnadSfri
..• ". '. .' :1 tr ,", läkarevärd hvardagar 10-11 f. m., Läkare: dr Erik

Föreståndare: Zander,.EmJ,j IJ'. <l";l' Nordenson och dr Ernst Forsmark. ' , ,
,;.~tH 'l",
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Personer och inrättn. hörande till Hel sovården. - Polikliniker. [1593-1601]
Barnsjulsdoma» .-

måndagar och torsdagar kl. 12-1 e. m.
Dr B. H. Salandcr.

Hnls-, näs- och öronsjululo,"ar:
onsd. o. lörd. kl. 11--12 f. m. Dr E. Stan-

genberg.
Hudsjukdomar :

tisdagar, torsd. och lördagar kl. 9-10~.m.
Dr L. :\loberg.

Tall d'jukd01na,':
måndagar, onsdagar och fredagar kl. i9-

PO f. m. 'I'andläkare: John Wessler,
llön.,sjukd"ma;·:

måndagar, onsdagar och fredagar kl. 7-
8 e. m. Dr U. MiiIlern-Aspegren.

[1593] Allmänna polikliniken.
(Riddareg. 3.)

Ob~medlade erhålla kostnadsfri läkare vård
för:

Barnsjukdomar:
måndagar och torsdagar kl. 11-12 f. m.

Dr Karl Lundberg.
Hruiejuluionia» och syfilis:

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

Mag- och tarmsjulsdoma»:
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 8 - 9

f. m. Dr John Alex. Rosengren.
K·t:'lnnoljuhdlllllar (äfven veneriska sjuk-

domar hos kvinnor):
tisdagar och fredagar kl. 9-10 f. m., lör-

dagar '/27-'/28 e. m. Dr Fritz Netzler;
måndagar, onsdagar och fredagar kl. '/27-

'/28 e. m. Dr Alma Sundquist.

Lunfl·~j1,hdollla;·:
måndagar och torsdagar kl. '/"2-'/23 e. m.

Dr A. Widstrand.

[1598] Manhems poliklinik.
LUM'jukd""M": H 112 l T t 18 h 'k 3456tisdagar och fredagar kl. 1-2 e. m. Dr (ornsg. ; te. an o 2 oc n S .)

Arnold Josefson. ÖponxjllJ,dmllar:
. .. tisdagar o. fred. kl. '/22-'/23. Dr Hj. Hirsch.

Rewnat'I",lw. och. O',Id'J" kdomar : B . 1 d
b h dl r t T Il . t d d r 0;'IISJ1U' omar :e an as en 19 a ermans me o. ag l~en onsdagar och lördagar kl '1.1-1 Dr A.

mellan kl. 10-4 e. m. Mottagning: man- T a a . " .
dagar och torsdagar kl. 11-12 f. m. Dr r n .
Karl Lundberg. Hu d-, urin- och. kön .•sjukdmnar:

torsdagar '/21-1. Dr E. W. Bergman.
111og- {Ich tarsnsj« lcdomar :

tisdagar och fredagar 'kl. '/21-'/2 2. Dr
Carl Sebardt.

KÖns.',j'IJ,t1l1m,ar (hos män):
tisdagar och torsdagar kl. '/27-'/28 e. m.,

söndagar kl. 8-9 f. m.. Dr A. Åhlström.
Ö.lJon.',jllkdoma'r:

tisdagar, torsdagar och lördagar
e. m. Dr U. L. HeIlgren;

måndagar. onsdagar och fredagar kl. 4-5
e. m. Dr A. Behm.

kl. 4-5 [1599] Sjuksköterskor.
Adresser ii, sjuksköterskor och å de institutioner,

som anskaffa dem, se Yrkesre qiecret, Sjuksköterskor.
Adresser å sjuksköterskor för vårdande af fattiga

i deras egna hem, se Namnr eqistret, Sjukvårdaföre-
niugar.Öron., nä s- och holssjukdomo r:

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

[1595J Diakoniss-sjukhusets poliklinik.
(Erstag, 1.)

. K'irnrg'iska, sjukdomar:
tisdagar, torsdagar och lördagar 10-11 f. m.

[1597] Polikliniken å Södermalm.
Folkungag. 69. Tel. J\laria 1023.
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård

för:
Erinnosjulcdoma.r (äfven könssjukdomar

hos kvinnor):
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 7-8
e .. m. Dr Alma Sundquist.

Ö!1I1n.',jnll,dIl1il.a;·:
onsdagar o. lördagar kl. 2-3 e. m. Dr W.

v. Döbeln.

9-10
[1601J Underrättelse rörande Stockholms

stads Hälsovårdsnämnds anstalter för
gång- och sängkläders samt bostäders

befriande från smittoämnen.
Desinfektionsugnarna vid Hornsg. 82 A betjäna

allmänna inrättningar och enskilda personer i Stock-
holm, så långt utrymmet medgttver, med gång- och
sängkläders desinficierande. Detta sker kostnadsfritt,
då desinfektionen föranledes af kolera, smittkoppor,
tyfus, tyfoidfeber, skarlakansfeber, difteri eller röd-
sot. Eljes och för andra än stockholmsbor, då de
tillåtas att betjäna sig af ugnarna, betalas 10kr., om
persedlarna utgöra blott en ugnsladdning, samt 5 kr.
för hvarje ytterligare laddning, som erfordras och
på en och samma dag hinner desinfekteras. För små
partier kläder är Sundhetsinspektören bemyndigad
att, där ometändtghetema därtill föranleda, bevilja,
nedsättning i afgiften.

Anmälan om desinfektion kan ske (dock ej pr te-
lefon) alla söknedagar kl. 1-2 e. m. il Hälsopoltsens.
byrå, Klara Västra Kyrkogata 3 B, 1 tro upp, där-
närmare upplysningar fås om tid och ställe för klä,
dernas aflämnande. Om tiden för återhämtning läm-
nas besked vid desinfektiollsanstalten.
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[1601-1603J Sjukvärdsaaatalter m. 'm.
InIilmnare af kläder hafva i6r öfrigt att iakttaga .Det ankommer på vederbörande lähre .att arg"r ,

i6ljande: . huruvida den sjukes ekonomiska förhållanden äro
1) å alla persedlar som inlämnas skall förteckntng' sådana, att transporten bör verkställas kostnadsfritt,

i 2 exemplar bifogas, upptagande persedlarnas antal i följd hvaraf läkaren förutom vanlig sjukhusremiss,
och slag samt inlämnarens namn; ena exemplaret då sådan är erforderlig, skall utfärda särskildt intyq,
återfås kvitteradt, 'det andra förvaras 'vid deslnfek- som jämte sjukdomens beskaffenhet uttryckligen. an- .
tionsanstaltel).. .Bla"ketter till förteckningarna till· gifver, att transporten sliall ske med sjukvagn·.lio.t"
handahållas på Hälsopolisens byrå; nadsfritt, hvilket' intyg skall lämnas till kusken v~d

2) hvarje persedel, lmippa eller bundt bör vara den sjukes afhämtande. _ j,,.. }.JI. l
försedd med inlämnarens namn eller märke. \ Vid rekvisitionen skall uppgifvas : a) 'den sjukes

För forsling af större partier smittade kläder, 'syn- namn; b) lägenheten, hvarifrån den sjuke skall af'-
nerligen sängkläder, äger Hälsovårdsnämnden sär- hämtas; c) det sjukhus eller annat ställe, till hvfl-
skildtkonsfruel'adekärror, hvilka likaledes få' kost- ket transporten skall ske; samt dl tydligt tillkänna·
nadsfritt be9'agnas. Dragare och körsven bekostas gifvas att, rekvisitionen afser I hälsovårdsnämrrdens
dock icke at Nämnden i andra fall; än där desinfek- vagn. , • '
tionen s'ker på anfordran at' dess tjänstemän: Mot 3) Epi.lenlivagnar utlämnas tör transport af sjuke,
erläggande' vid anmälan af 1 kr. 50 ör. föranstaltas som lida el)er misstänkas ljdaaf kolera, smittkop-.
dock transporten J'or dem, som så önska, af Hälso- por, fläckfeber, skarlakansfeber, difteri (och croup)
polisen genom en 161'ändamålet antagen- entrepre- samt mäseltng,' då. å sjukhusr-emiasen är angifvet, af t
nör. - Med hemfrakt tacer Nämnden ingen befattning. mässlingen är med-difteri (croup) komplicerad.. '

I den mån' Hälsopolispersonalens tid medgit'ver, Epidemivagn kan rekvireras alla tider på dygnet
tillhandal\år densamma äfven kostnadsfritt enskilda antingen genom närmaste polisstation, om tydligt
personer med desinfektion' aj bostäder. Den, som skrifven sjukhusremiss där företes. innehållande U}Jp-,
häraf vill begagna sig, äger anmäla sig som här of- gift på den sjukes namn och, sjukdom (svensk be.
van säges. Nämnda personal är förbjuden åtaga sig nämning), eller af läkare personligen genom telefon-
sådana !drrättningar utan .föregäende anmälan på bud till Epidemisjukhuset (endast rikstelefon 1289
b~~~ovårdsnämnden ansvarar icke för skada eller - vaktmästaren). I senare fallet skall läkaren upp-

gifva: a) sitt eget namn ; b) den sjukes namn; c)bo:
förlust, som. möjligen vid desinfektionen kan uppstå. stad ; och d) sjukdom. 8jukhusremisseil åtIdljer i

S· kt t hvarje fall den sjuke till sjukhuset. Transporten
JU ranspor vagnar. är kostnadsfri för fattiga, som äro försedda med eller

1) Ambulansvagnar, afsedda för transport af sjuka kunna anskaffa rotemans medellöshetsintyg ; andra
och. skadade personer, som blffvit, af poltspersona- betala derför 2'kronor. .(
len omhändertagna rör att beredas vård och hjälp, '.A.
finnas uppställda en å hvardera af brandkårens huf- Särskilda bestämmelser:
vudstationer i husen n:o 64 ,Malmskilnadsgatan och Det är läkare medgirvet att personligen från brand-
n:o 11 ''l'jä.rhofsgatan, samt kunna af poltsman rekvi- stationerna rekvirera ambulansvagnarna för transport
reras alla tider af dygnet. Transporten verkställes till, sjukhus af personer, som på grund afhi>ftig blöd-
kostnadsfritt med manskap och hästar tillhörande ning, till, följd af olyckshändelse eller af annan 01'-
brandkåren. sak, äro i synnerligt behof af 'skynd .•om behandling

2) Sjukvagnfu', afsedda för transport af sjuka, som å sjukhus, så att sjukvagnens inställande icke kan
vårdas i sina hem eller annprstädes och icke kunna afvaktas, ell'er behotvet uppatåttjl,' sådan .tid af dyg-
forslas i van!iga åkdon utan att ti~lsk;'yndas skada net, då denna vagn icke- är, tillgänglig, samt den
eller väsentligt ökadf lidande, äro för närvarande sjukes transporterande i vanligt åkdon pröfvas skola
två och finnas uppställda hos hyrverks aktiebolaget medföra skada eller väsentligt ökadt lidande. ,
Frey, Gretthurcgatan 11, som förbundit sig att med Sådan rekvisitton kan ske antingen genom bud
hästar och 2 bärare framföra vagnarna till begärd eller medelst telefon - till Johannes brandstation
plats.' rikst. 1294. alhn. teL 4700, till Katarina brandsta-
..Den ena vagnen tillhör Drottning Sofias förening tian rikst. 1312, allm. tel. >3300. - Härvid skall lä-
till understöd af härens och flottans sjukvård och karen uppgifva: a) sitt eget namn ; b) den sjukes
kan af en hvar mot erläggande af 8 kr. för hvarje namn; c) bostad; och d) sjukdom; samt e) Iagenhe-
transport rekvireras genom bud eller telefon, rikst. ten) hvarifrån den sjuke skall afhämtas. .
4:;64, a. t. 30, och hålles tillgänglig mellan kl. 7.Lm. Afser rekvisitionen 'plats il decnorra stadsdelarna
och kl. 9 e. )11. eller sta.den fUrU1 broarna, bör. den ställas til L,To-

Den andra vagnen tillhör hädsovårdsnärnnden och hannes brandstation, för öfrigfltdelar afhufvudstaden
är atsedd att efter förordnande af läkare användas till Katarina brandstation. >, •

under ofvan angifna förhällanden för transport af Så vida hinder ej möter, inställes genom brand-
medellösa eller mindre bemedlade sjuka. Vagnen kårens försorg på sådan rekviaifion en af ambulan~.
tillhandahålles utan afgift mellan kl. 7 f. lu. och kl. vagnarna inom ungefärligen samma tidsutdräkt, som
9 e. m. och ~ah rekvireras antingen genom bud el. åtgår för kårens utryckning till eldsvåda.
ler medel,st telefon å samrna-nummer, som för när- Anm. Ambulans- och sjukvagnarna må 'icke anli-

. mast ofvan omförmälda vagn -angifvitå. tas utan att verkligt behof fö:t;eliggEtr;missbruk här-
Vid begagnande a~.denna vagn skall följande iakt- af kan medföra, att det ändamål, rör hvilkct de äro

agas: \ ' afsedda, ej, kan uppryltas.
'j

I

Sjukvårdsanstalter m. m.
[1603] Allmänna garnisonssjukhuset. Andre läkare: Ep bataljonsläkare vi(i:

(Handtverkareg, 25.) Första 'Svea Trängkår.
Under befäl af Chefen för K, Första Svea Sjukhusintendent.i .tj, f. Thestrnp, C. E. H.

Trängkår. :' . . . ,Apotekare: Björsell, O"
Chefläkare: Rezementsläkuren vid K. Första' . .

Svea Trängkår. . -
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[1605]l:ljukvårdsanstalter In. In.
(1605J Serafimerlasarettet i Stockholm.

(Handtverkareg. 2.)
. Direktion:

Ordförande: Björnstjerna, O. :M.
v. Ordförande: Boström, E. G.
Ledamöter: Ekgren, C. E.: Odelberg, W.;

Berg, J. W.; Henschen, S. E.
1'jenstemiin:

Kamererare: Clarholm, J. E.
Sekreterare. ombudsman och protokollsfö-

rare: t. f. Skogman, K.
Kommissarie: vakant.
Lasarettspredikant: Lindberg, J.
Husmoder: Widström, Karolina.

I
gen; b) hal/enskildt rum (= rum 161' två pat.ie.nter)
tre kronor om dagen; c) allmänt rum en krona om
dagen; d) al1mi:int Tum - lika kost, som är bestämd
för å enskildt rum intagen patient ~ en krona fem-
tio öre om dagen. Sjuke från utr-ikes ort betala för
vård i: a) enskildt rum fem kronor; b) haljenskildt
rum tre kronor; e) allmänt rum en krona femtio öre
om dagen. Afgiften erlägges förskottsvis för må-
nad; af det erlagda förskottet återställes, hvad som
belöper sig på den tid lasarettet ej begagnats. Den
sjuke skall derjemte vid inträdet aflemna prestbetyg
och vederhäftig persons ansvarsförbindelse för den
vidare kostnad, hvartill ett längre vistande på lasa-
rettet föranleder. Ansvarsförbindelsen skall vara ut-
fårdad af vederbörande svensk fattigvårdsstyrelse el-
ler myndighet, eller ock af enskild person, i detta
senare fall försedd med vederbörligt intyg om den-
nes vederhäftighet för hvad han sig åtagit. Den sjuke
bör dessutom medharva så mycket penningar, som an-
ses kunna erfordras för betalning af hemresan. Sådana
medel varda, till förekommande af förskingring, uppå
anmälan och emot kvitto till förvar under tiden mot-
tagna af kommissarien vid lasarettet.

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

Iregler:
1:0. Obotligt sjuk blifver ej å lasarettet motta.

E.; gen .. Patient, som under behandlingen det-städeabe-'
finnes vara sådan, utskrifves derifrån och' anmäles,
i händelse af fattigdom, hos Öfverståthållareembetet,
för att genom dess försorg utföras till annan sjuk-
vårdsanstalt eller fattigföl'Söljnings-inrättning i den

Key, församling eller ort, der den sjuke senast bott. :'I'ill-
hör patienten Stockholms län, öfverlemnas han till
KungL Maj :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 å lasarettet vinna inträde.

3:0. Person, 80m 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 aflrjelpa..

4:0. Vid bristande utrymme till följd af ökadt
antal sjuke lemnas företräde åt febersjuk patient
framför den, SOIU lider af en mera långvarig åkomma,

Regler och vi/kor såsom lamhet, vattusot och dylilit. ,
..' . '" 5:0. Under l öfrtgt Iika omständigheter eger den

o for sjukes intaqande a Serafimerlasarettet. I fattige företräde till intagning framför den betalande .
.A Kungl. lasarettet mottagas till sjukoård med (;:0. Lasarettets öfverläkare ege i dessa afseenden

d d d o d Il': 'l pröfvanderätt och deras beslut gånge genast i verk-
e un antag ne ans~~en e a manna reg er ställighet; ötver vägrad intagning å lasarettet vare

bestämma: den dermed missnöjde dock obetaget att sig' hos di.
1:0. Fattige sjuke från Stockholms stad, rörsedde rektionen öfver öfverläkares åtgärd besvära. Blirver

med prestbetyg samt intyg om sjukdom och fattig- sjuk från hufvudstadcn eller landsorten obehörigen
dom af vederbörande Iäkare och roteman, hvilka sjuke, till lasarettet remitterad, må väl den sjuke, under
såvidt utrymmet medgifver, intagas i allmänt sjukrum. tvingande omständigheter och då utrymmet sådant

2:0. Sjuke frän Stockholms län, hvilka förete medgifver, derstädes mottagas; men bör, efter an-
Kungl. lHaj:ts, Befallningshafvandes remiss, emotta- mälau hos Ofverståthåltareembetet eller K. l\i:ts be-
gas i allmänt sjukrum enligt det med komiterade för ratlnmgsharvande i det respektiva länet och, om så
förvaltningen af länets sjukvårdsmedel uppgjorda erfordras, genom dess försorg, till vederbörande sjuk-
kontrakt. inrättning eller fattigvårdsanstalt skyndsamligen af-

3:0. Personer, hvi lka genom olyckshändelse blif- föras.
vit så betydl igt skadade, att skyndsutn hjelp erfor- Då lasarettet är fördeladt i' olika afdelningar för
dras, mottagas genast i allmäut sjukrum, utan afse- olikartade sjukdomar, kan en tillfällig minskning i
ende på hvilken stad eller kommun de tillhöra, och sjukantalet på en afdelning icke rnedföra ett ökadt
ehvad de kunna eller icke kunna förete fattig bevis Iutrymme för intagande af sjuke utöfver det bestämda
eller erlägga betalning. Dock böra de af dem, som antalet på en annan. Samrna förhållande gäller ock
dertill ega tillgång, sedermera erlägga den stadgade i afseende på sjukrummens fördelning emellan de
afgiften, om utfordrande hvaraf, i händelse godvillig olika könen. •
betalning ej sker) anmälan göres hos vederbörande På kirurgiska afdelningen böra alltid några sån.
myndighet. gal' hållas lediga för möjligen inträffande olycka-

4:0. Sådana sjuke, hvilka till följd af gjorda el- händelser.
ler blifvande donationer till lasarettet, kunna vara Sjuk, som vill söka inträde å lasarettet, bör, så
eller blifva till mottagning särskrldt berättigade. vidt sig göra låter, personligen inställa sig, försedd

5:0. Öfrige sjuka betala, om de äro från inrikes med orvan föreskrifna betyg, hvarförutan patienten
ort, för vård i: a) enskilde rum fem kronor om da- icke mottages.

Liikare :
Qfverkirurg: Berg, J. W.
Ofverläkarc: Henschen, S. E.
Andre öfverkirurg: Åkerman, J.
Andre öfverliikare: Edgren, J. G.
Poliklinikföreståndare : Stangen berg,

Floderus, B.
Underkirurg: Teng'wall, E.
Underläkare: Wikner, R. P. E.
Amanuenser: vid kirurgiska afdeln.

Einar; vid medicinska afdeln.
vid kirurg-iska polikliniken Landström.

J.; vid medicinska polikliniken Holmgren,
L Fisen: vid kliniken fi')l' nervsjukdornar
Wall er, E.; vid kliniken för ögonsjukdomar
Forsmark, E; vid polikliniken för ögon-
sjukdomar Uddgren, Gerda; vid kliniken
och polikliniken för kvinnosjukdomar Ahl-
ström, Erik; vid polikliniken för öron-,
näs- och halssjukdomar Larsson, Emil.
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[1605-1608] Sjukvårdsanstalter In. m,
Lasarettets polikliniker lamas öppna lör hjelpsll- Å ••Ilmilnt rum intagn.. lI.iuJ<efr. mottl\g'" besök

kande tills vidare d löljande tide.: " ' ••Ill!; dlig••r kl. l-S e. m. p ••tienter, inta'gn•• t tsote-
Medicinsk ••polikliniken (invärtes och hudsjukdom ••r); rings- och tuberkulosp ••viljongerna, eg••dock ej utan

all •• dagar 9-10 f. m. / särskHdt tills~änd ",tt emottag •• besök r. andr!l_ti9l'1'
IHrurgisk •• polikliniken (utviiries ·sjukdom ••r) : hvar- än sönd. och onsd. kl. 1-'-2 e. m. oj., t' 1

dagar 12-1 e. m., sön- och helgdagar 10-11 f. m: ln.J;artsviigen är från Dalag atan; öppn as·af portvJ>kt
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar: alla alla tider. ~ .J CI f

helgfri a dagar kl. 12~1. (Nytt val' dec se utk.: Supplementet)
-Polikliniken för fruntdmmerasjukdomar : hvardagar I ," j" .

11-12 f. m. , f d T A~

Polikliniken rör ögonsjukdomar: hv••rdag ar 11-12 f. [1608J SjUkhuSllt~:t Göran. <iO
.m., sön- och helgd agar 10-lLf. m." (Stadshagen.) - -. I couåo

Polikliniken 161' nervsjukdomar : aIla helgfria dagar " I i
. 9-10 f. ,m. / ., . (StY!'else:

Den, som genom olyckshändelse blifvit sr. be- Ordförande: Busch, O. A.
tydligt skadad, att omedelbar hjelp är af nöden, mot- L d ..t ' D"b l J' W . .u
tages alla tider pr. dygnet. ' e amo el': von , o. e n,.. ' .. VIC~ ·orlll.;

B••ökstid: Sjuke pr. allmänt. rum fä emottaga be. von Rosen, G.;, Dah)greljl, E; W.; We-
sök sön- och helgd ••g••r kl . .l,30~S,30 e. m., hvar- lander, E~, sjukhusets direktör.
dagar 1-3 e. m. "Öfverläkare: Welander, E.; Möller, M.; Carls-

. .son, Sture (vid tuberkulosafdelningem-,
[1607J Sabbatsbergs sjukhus. [Underläkare: Marcus, Kad.J., , l,. Hl

Styrelse: 'åmanuenser: Felländer, J.; Bellanden. Adolf
Ordförande: Nyström, C. (vid tuberkulosafdel~ingen)_. J I" \
Ledamöter: Adler, V., v. ordf.; Kinander, Sekreterare: Gyllen,~vard, G. f V. !,1>"

E.; Lundbergh, G. H.; Wetterdal, R, Syssl.oman: Hells~n, F.)W. "Il'. ,'I')[...i r
direktör. . '. Predikant: Rosenius, J. 'J, "l .,,!>1:\ -

Öfv-erläkare: Wettjlrdal 'H. o.Bruhn- Fåhreeus 1 ~jukh.uset ,mottagas dels p~rson~ll', som lid;<..••r
M• 'd" k' 'd ), . .?,'venertsk sjukdom, dels, dpck efter läkarnes om;prof-.

•, a !De rems a afd.: Perman. E. S.,'a ning,personer,somlida afhud',sjukdomelleraf'sj~,.
kirurgiska afd.; Westermark, F. 1. E., å dom i urinvägarna (äfven afejveneriskbeskaJl'en'h~),
gynekologiska afd, dels. ock persone~, som lida af tuberkulos (16reträ~es.

Underläxare, å 'med, åfd'.: Rise, K. V., t.f.; VISl ett f~amskridet stadium), . ' rv ): '.1..
kirurgiska afd.: Uhleman, W., t. f.' . A. For per.s?ner, som Iida af y~nep'sK

Amanuenser å med. afd.: Ekman C. Fr.' s~~kdom, hudsJukdqm eller"Jukdom 1, upP-·
.' , .•~ • - " , vågarne' .å kirurg, afd.: Nordensön, G., o. Edberg. '.. ,.. " l '.

Et f· å gynekologiska afd . Forssell W "MottagmngstId (tfllsvidare): Hvarda~r: ff1r
, ., .. , " •• ,. .man kl. 12-1, for kvinnor kl. 1/12-2 e. m. Bön- och
Sekreterare: Hedenstierna. H. W. helgd agar: 161'män kl. 9--:10. för kvinnor kl: 1/~l1L '
Kommissarie: Johansson G. 11 f, m. 'Obs.! Under. dessa inott,agningstt~er med-
P dik t· L d' A ' del ••s äfven kostnf<dsfritt räd och, behandling 'åt me-re I an. o ..1D, . , .• dellös •• sjuke, hvilka' ej behöfva intagas å sulthuset.
Husmoder: Geijer, Ida, Fru; träffas säkrast Besökstid: Å allmänt rum 'vårdade sjU1l:efå

9-1/210 f. m., '1123-4 e. m. mo~taga besök- Onsd,;,:garkl. lO~il f., n;>.;betal ••ride
Bokhållare' Zettergren E l patl,~nter dessutom .Sond••g••,. kl. 11-1 ffil?dagen.

,. . . '. . . For vinnende af lntrade å.,.frl,p1lats fordrås ; I

Kontorstid: 9-2. . , a) läkarebetyg om den sjuke sig icke p~rso"ligen
Mottagningstid' föl' invärtes sjuka kl.' H- inställer; l., .(." . .

12' f JU b) betyg från rotem anrom meds>pösh.et; "
fö t.. . '. k kl 1() 11 f e) prestbetyg eller ",lInan handling', som utvis,ar, hvar .• or u ",avtes' SJU a-,) - . m. den-sjuke är kyrkoskrifv!.'n. ".'
för kvinnosiukd, kr. 10 so-11f. m. Obs., 'Veperiskt sj~ke behöfva i.clre'betyget'b.

,.l.' • J. .' , För betalande sjuke fordr ss: \ If

För v~nnande af Inträde-på friplats fordras: a) läkareb'etyg, . om' den sjUke' srg .Icke 'persohligen
aj lak arebetyg; inställer-" "
b) betyg frän roteman om medel~öshet; , . b) en månads' afgift i f'örskott;l1 v ',I " ••
ej prestbetyg eller annan handl~ng, 80)11 utvisar, e) borgen af godkänd person föl' åfgiftJris betalande

livar den SJuke,eger hemortsratt. under den trd, patienten kan komma att kvarligga
För betalande sjuk a : _ I r. .sjukhuset,

a) läkarebetyg; - Af if t f" b t l d . k ....
b) en mån ads afgift i förskott; . gl en, o~ e...a an e sju !l.al· .
c) börgen af go~ilnd p~rson för afgi~'l.ns betalande L ~m d~ ,s~uke!tIll.hor·Stockhol:m" kommun:

under den tid, patienten kan komma att kvar- 1) ~ hel-enskildt rum •..•..••.•..••• S. 60 kr, pp dag
ligga r. sjukhuset. ' l" '-1)l half-~nskl~dt J), ••••••••••••••• 2; 25'Jkr. "9 J) "

Afgit'ten 161'betalandes.sjuka är, 151'dag: ' 3) l allmänt. . J) ••• : •••• :.: ••••• 0.75 » »",J)
1:a klass 6 kr: i hel-enskildt rum för landsortsbo, Om den."-!uke i c sie tIlllior Stockholm,
2:a IiIass 4 kr. i hel-ensktldt rum 161'Stockholmsbo. l) ~ hel-enskl!dt rum ••.••.••••.•.•.• 6: 00 kr.' pr.l~~g'
S:e kl ••ss 3: 60 .• h'aIf-ensktldt rum rör landsortsbo. 2) ~ half-~nskHdt », ' 4. 00 ,»,» »
4:e klass 2: 50 i h••lf.enskildtrumrörStockholmsbo. '3) l allmant » .....•.•..•.•.. 1: 50 » "'11>
i:e klass 1: ~Oi ~llmän sal fö~.Iandsortsbo. B. För personer, som lida .af tuberkulos,
i:e klass 75 ore l ~llmän s~l,for Stockholmsbo. .. .Dbs.i « lITte~lutande' sådana, 86m' tillhöra

Olllek~jall ,,:,ottag~s all~,tlder på dygnet; dock bor a Stockholms kommun f [
ofvan föreskrifDa vilkor l af~een4e å betyg eller b~- ,,' "

lning ,af den sjukeS anhöriga eller. målsman.oför- MottagningstId: Hvardagar kl. 1/211-~1 f. IJl.
öjligen fullgöras. . r . , Obs.l r. polikliniklok alen i entrebygga ••den. . ,
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SjukVårdsanstalter m. m.
''Be s ,;I,s ti d: De sjuka få mottaga besök Söndagar, Redogörare: Holmberg. Gust.

~~se~ag;lbt~C~~~O\~~~~~:I~ä~~ki;~7nfis~~l öÖ~:.~ Predikant: Klefbeek, E.
Besökande ega tillträde genom vaktstugan strax vid Med läkarens medgifvande få patienter besökas:
Drottningsvägan , tisdag, torsdag och söndag kl. 1/22-1/23 e. m.

För vinnande af inträde iLtuberkulosafdelningen
gälla samma villkor, som ofvan äro stadgade för
patienter, som ej lida af venerisk sjukdom. [1612J Provisoriska sjukhuset.

Afgiften för betalande är 75 öre pr dag. (Åsögatan 97.)
Obs.' Rådligast är att först efterhöra huruvida Mottagningstid för inträdessökande 9-11

~~~~. plats är ledig innan den sjuke föres till sjuk- f. m. Besökstid 1-3 e. m.

Styrelse:
Ordförande: Dahlberg, A. E.
Ledamöter: Wernmark, Viet.; Olsson, K.

L., Larsson, G., Sehönthal, A. R.
Öfverläkare: Wernrnark, Viet.
Underläkare: Olson, E.
Syssloman: Holmberg', Gust,
Sekreterare , Valin, C.
Prr diliant . Klefbeek, E.

För vinnande af jl"iplatx fordras:
a) läkarintyg om sjukdomens beskaffen-

het·
b) intyg från rote man om den sjukes

(resp. hans målsmans) medellöshet;
c) prestbetyg eller annan handling, som

utvisar hvar den sjuke egei' hemortsrätt.
För betalande sjuka, som söka inträde,

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

kostnadernas betalande utöfvor nämnda tid
(blanketter för ifyllning erhållas hos vakt-
mästaren).

Afgiften per dag är:
för person tillhörande Stockholm å all-

mänt rum 75 öre;
för person icke tillhörande Stockho lm å

allmänt rum 1,;'0 kr.

[1609] Maria sjukhus.
(Wolmar-Yxkullsg. 25.)

Styrelse:
Ordförande: Petersson, E. R.
Ledamöter: Winb0.rg, Th., vice ordf.; Pet-
.. tersson. C. G.; Ostberg. J,; Rissler, J.
Ofverliikare: Risslor, J.
Underläkare: Ljungman, Sven.
Amanuens: Sandvall. Aug,
Sekreterare: Bowalli us, R.
Syssloman: Samuelson. Hugo.
Pre dikaut : Hildebrand, A.
Ofversköterska: Wallengren, Alma.

Mottag-ningstid: kl. 9-11.
För vinnande af inträde å friplats fordras:

a) läkarebetyg ;
b) betyg från roteman om medellöshet;
c) prestbetyg eller annan handling som utvisar, hvar

den sjuke eger hemortsrätt.
För betalande sjuka fordras:

a) läkare betyg ;
b) en månads sjukvårdsafgift i förskott samt ansvars-

förbindelse af vederhäftig person för all ytterligare
sjukvårdskostnad äf'vensom Idr begrafningskostnad,
ifall densamma skulle af sjukhuset bestridas.
Afgiften för betalande sjuka är:
om den sjuke tilJhör Stockhoians kommun

1) i enskildt rum 2: 50 kr. per dag;
2) i halfenskildt rum 1: 50 » » »
3) i allmänt rum O:75 » }) »

om den sjuke icke tillhör Stockholms kommun:
l) i enskildt rum 3: 50 kr. pr dag;
2) i halfenskildt rum 2: 50» » »
3) i al.lmäntj-um 1: .50:v » »

Olycksfall emottagas alla tider på dygnet; dock
böra ofvan föreskrifna villkor i afseende å betyg eller
betalning af den sjukes anhöriga eller målsman 0161'.
dröjligen fullgöras.

A allmänt rum vårdade sjuka fä mottaga besök
alla dagar mellan kl. 1-3 e. m.

(Nytt val i,Dec., se vidare utk. Supplementet.)

[1611] Stockholms stads upptagnings-
anstalt för sinnessjuka å Södermalm.

1. Katarina sjukhus, Nya Sandbergsg. 1.
2. Prov. sinnessjukhuset, Bränkyrkag. 71.

Styrelse: Hälsovårdsnämnden.
Läkare: Bystedt, r.
Amanuens: Olander, K. O.
Förestånderska för Katarina sjukhus: Jo-
O' hansson, S,
Ofversköterska vid sjukhuset, Bränkyrkag..

Pridström, G.

[1608-1613J

[1613J Epidemisjukhuset.
(Nära Roslagstull, uppfartsväg från

Ingemarsgatan.)
Styrelse:

Helsovårdsnamnden.
Öfverläkare: Hellström, Thure.
Underläkare: Fischer, T.
Amanuens: Åb~rg. Erik.
Kommissarie: Ahlin, J. A.
Predikant: Mörner, Å.
Husmoder: Kaijser, Vendela.
Besökstid: kl. '/21 e. m. Kontorstid 9-1.'

Sjukdomar som behandlas å sjukhuset äro: difteri,
skarlakansfeber, smittkoppor, fläcktyfus och rödsot.

Ordningsregler jur besökallde:
1) På det att smitta icke må spridas i staden ge-

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

2) I sjuksa/arne få besök icke ske utan tillstånd
af sjukhusets läkare. Tillstånd lemnas endast, när
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[1613-1619] Sjukvårdsanstalter m.
••ärskilda omständigheter dertill föranleda. Besö- [1617]
kande är f6rbjudet att utan läkarens msdgifvandemed
föra förtär'ing till patienterna.' •

3) För anhöriga finnes ti,llflille att efter erhållet
tills~nd i besöksrummPn kl. 1 e. m. under högst 1/.

\ timme samtala med de patienter, hvilkas tiJlständ
-det medgifver. l ' • J

4) Besökande vare skyldig ställa sig tiJl efterrät-
'telse sjukhusets ordningsregler äfvensom att under-
kasta sig' de särskilda iörsigtighstsmått, somföre-
~krifvas till förhindrande ,af ~mittas spridning från
:sjukhuset. Den, som häremot bryter, kan-förvägras
vidare tillträde till sjukhuset.

ö) Upplysningar· om patienternas tiJlstånd medde-
las till anhöriga hvarje dag kl. 1 af sjukhusets lä-
kare å mottagningasalen.

6) Utskrifna patienter böra afhemtas från sjukhu-
••et på bestämd tid, kl. 1'0f, m. Emedan fivarje-pa-
tient mr'; utskrifningen badas och får sina kläder
-desinfekterade, är angeläget, att den faststäida tiden
.noga iakttages. . .

7) Anhöriga tiJl sjuka, som jemte dessa äro in-
tagna på de enskilda rummen, vare skyldiga att i
••llt följa sjukhusets ordningsregler.

Patienter intagas alla tider på dygnet.
Endast llikarebetyg fordras mr intagande å sjuk-

..buset, men skall sedermera skyndsammast inlemnas
prsstbetyg, borgensförbindelse och mrskottsbetalning
e/ter samma rf'.{Ile.roch pris, 'som vid Subbatabergs
.sjukh.•.•s. - Se [16Oi].

Epidi'mivagneu rekvireras genom närmaste polf s-
-vaktkontor med uppvisande af läkarebetyg.

'I'elefonsvar rörande patienterna Iernnas endast å
,:.ikste.lt'lon och endast kl. 9-10 f. m. och 6-7 e. m.
.Afven till läkare, husmoder och sköterskorna finnes
·rikstelefon.

m~
Di.koRiss-sjukhuset•

(Erstagatan 1.)
Rtyrelse: Se Diakonissanstalten.
Öfverläkare: Toll, H. ' " 0' ""l\)
Underläkare: Dalsjö, .0. "1[' "

Å detta sjukhus intagas å såväl friplats .ofri Il.':
betalande pllits, i .enski'ldt eller allmänt rum, 'Ila·
tienter, som fj äro behäftade med obotlig sJ.ukdQ!'Y
eller sådan sjukdom, att fara för smittas 'sprid!,~de
inom sjukhuset kan uppkomma genom de ~jukalfhl'
tagande derstädes. Dessutom finnes tiJJilills"tlll
$jukv&rdsot;ko~d, hvarigenom husbönder, genom.,att
161'kalenderår erlägga 7: ÖO kr. 161'en tje.nare, bereda
denne rättighet •.tt i händelse af sjukdom blifvli: å
sjukhuset intagen och fdtt vårdad under 4 månader .

Priset å allmänt rum pr dag 1 krona.
» å enskildt rum» » 4 kronor.
» å dub1ettrum » » 2: 50-Skrottor .

P o I i k Ii n i k för kirurgiska sjukdomar hå~'ies'.
öppen för obemedlade sjuka helgfrtatiadagar, tors-.
dagar och lördagar kl. 10-11. Olycksfall mottagas
äfven andra tider För Jri vård fordras medelst
rotemansbetyg eller på annat sätt styrkt fattigdom .
Öfriga hjelpsökande mottagas' i den Jilåll lä1l'arne
pröfva detta lämpligt, och betalas i sådaJ;lt fall tiJJ
sparbössan för fattiga" sjuka 1 kr. eller mer 161'
hvarje besök.

[1619] Stockholms sjukhem. , 1\
(Kungsholmen, Drottningholmsvägen.)

Bestarndt för vård af personer, lidaude af iäng.
varig 'eller obotlig· sjukdom. företrädesvis från -huf-
vudstaden och, endast, då utrymmet så mea.gifv.er,

I1615] B . kh t Samarit från .andi'a orter. - \arnsJu use· amarl en. Patienter intagas å såväl-friplatser som mot hetal-
(Wolmar~Yxkullsg. ,30, vid Ringvågen.) ning.-

Intt:ädessökande; kl. 10.-11 f. m. Årsafgiften är:
'Telefontid: kl. 9'-:"10 f.' In'. i gamla hemmet: 'l: SO pr dag för allmänt i'um,
.1. ' t . 2: 10 » för ensktldt- 'runi;
Besökstid: alla dagar kl. 3-4 e. m. (utom i nya hemmet: 2: 10 » för allmänt rum.

ti d t d h l" d ) 2: SO » för enskildt rum;
IS agar, ors agar oc. or' agar i Patienterna ega rätt att mottaga besök under tiden

S Is mellan kl. 10 f. m. och kl. 7 e. m. med undan-
tyre e: tag af måltfdstimmarna kl. 1-3. . .,..t

Linroth. K., ordförande; v. Hofsten, S., S Is
v. ordförande, öfverläkare: Dymling, J. P., tyre e:
kassaförvaltare; Schillberg, A. J.; Erics- Ordförande: CarlsonvK. G.
son, V., Jentzen, Elisabeth; Netzel, Laura. Vice ordförande: Berg-man, Ev.

~ekretera.fe: Stuart, A.., e. o. hofrättsnotarie. Kassadirektör: Carlson, K. G.
Ofverläkare: v. Hofsten, S., med. dr, docent. Verkställaide,direktör: Norrman, G. G. V.
~nderläkare: Koraen. G., med. kand. Liikareledamot: Wising, P.' J. "

, Öfversköterska: Barthelson. H.,' fröken.. Ledamöter: Almqvist, Sven; Kumli;n, A'xel;
Till vård 'emottagas 'sjuka barn af minst Lamberg. 'Tor; Leyonmarck, J. L.; Rissler,
1 års ålder., " J. G,; Salin, Maur.; Samson, Otto; Säll-
För vinnande af inträde fordras . ström, A. G.' t

Öfverläkate : Hultgren, E. O., mottager
å friplats: hvardvkl. 3-4. e. l!l' Kungsg. 7 ansök-

~; ~~~;~e~;:n~edellöshet, ningar om 'intagning på sjukhemmet.' ~
c) prestbetyg eller annan handling, som utvisar, Underläkare': Wiman, Axel 'P. '. . ,

hvar den sjukeeger hemortsratt ; "'- 1, Kommissarie: Hellsteh,Fr. Träffas kl. 10---11.
. för betalande sjuke:, Husmoder: Norrby, Lisa, fröken. '

-aj ·läka~ebetyg,. .... Karnererare. HÖJ'er, .å., kontor Arsenals-
~) en sJukvärdsafgift af 50 ore pr dag, som månads- t 4 A d b tt t'll ".. ..nbet

vis erlij.gges i 16rskott; . g-a an , ne re o cn l uogar, 01'1'"
ej borgen af godkänd person för afgifteus betalande kl. 10-12.

under den..tid, patienten kan komma att kvar·-'.. S .
ligga å barnsjukhuset.. . (NYtt .val l Dec., se utk. uppleinenten)
- t f . f '
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Sjukvårdsanstalter m. m.
Stockholms hospital för sinnessjuke.

[1621J (Konradsberg.)
Direktion:

Ordförande: Öfverståthållaren,
Vice ordförande: Andersson, Ivar.
Ledamöter: Norström, 91ros G.; Yd en, N. O.;

Hallherg, F,;. F. M.; Ofverläkaren.
Sekreterare: Ahrberg, C. Hj.

Ofverläkare: Gadelius, B. E., träffas i
tjensteärenden l/d-I/22 e. m. Vid samma
tid må patienter efter i'fverläkarens be-
pröfvande af anhöriga besökas, helst sönd.,
tisd, och fred.

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

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

. [1621-1637J
[1631J Södra barnbördshuset.

(Wolmar-Yxkullsgatan 27.)
Styrelse:

pensamma som för Maria sjukhus.
Ofver läkare: Sonden, C. lM årt ,
Biträdande läkare: Alin, Edvard.
Syssloman: Samuelson, Hugo.
Predikant: Hildebrand, A.
Föreståndarinna: Salven, Ellen.

[1633J
Stockholms stads fattigvårdsnämnds asyl

för fattiga barnaföderskor och deras
späda barn.

(Prestgårdsg. 31.)
StY"else:

Ordförande: Nilsson, C. F.
Ledamöter: Wennerström, G.; Lindmark. P.C.
Redogörare o. kassaförvalt. : Behrman, Gust.,

Stockholms stads och läns kurhus. Fredmansg-atan nrr 5.
[1623J (Handtverkareg. 13.) Asylets ändamål är att lemna erforderlig fattig.

Direktion: värd åt sådana behöf'vande barnaföderskor, hvrlka,
.• •• o" • tillhörande annan kornmun än Stookholrn , efter ut-Ordförande: Ofverståthällaron eller, l hans skrifningen från barnbördshuset äro nr stånd att då

frånvaro, Understäthållaren. ,genast med arbete kunna försölja sig och sina barn.
Af Stockholms stadsfullmäktige valde leda- . ..--- .

möter: Nyström, C.; Tamm, A. W.; af [1637J Kungl r .Sällskapets Pro Patrla
Klintberg, L. F.; Öhncll, R. b~rnbords. och barn hus.

Af Stockholms läns landsting valde ledamö- (Stol:.a Badstugutau 22.)
ter: Odelberg, O. W.; Ekdahl,G. A., samt Direktor och Ofverläkare: Lindström, Gösta.
förste stadsläkaren i Stockholm och förste Biträdande läkare: Bolinder, Sven Gerh .

.. provinsialläkaren i Stockholrns distrikt. Föreständerska : Hansson, Hilda.
Ofverläkare: Lindblad, A.
Kommissarie och sekreterare: Hii bner, L.

O. J.
Underläkare: Sandman, 1".
Predikant: Blomquist, O. R.
Vaktmästare: Andersson, O. W.

[1627J Allmänna barnbördshuset.
(Handtverkareg. 19.)

Direktion:
Ordförande: Öfverståthållaren eller, hans

frånvaro, Understä thållaren.
Öfrige Ledamöter:, Althainz, F. G.; Setter-

gren, E. M. G.; Tarnm, A. W.; Bolinder.
E.; Westermark, F.

Kamererare: Willners, John.
Direktor: Westermark. F. J. E.
Adjunktct Snlin, .M. J.
Amanuens: Forssner, Hj.
Föreståndarinna: Wickströrn, A. V.

[1629J Asylen för fattiga barnaföderskor
och deras barn.

(Handtverkuregatan 19. Prestgårdsg. 17 A.)
Sturelse:

Samma som för Al.lm. barnbördshuset.

Upplysn'in,qar rtirande de uillcor , som erfordras
för vinnande af 'inträde å barnbördshuset:
1. För vinnande af inträde på friplats fordras:

a) Prestbetyg eller utdrag af prestboken, bl Intyg
om medellöshet, utfårdadt af Öfverståthål.lareembe.
tet, preeterskapet eller vederbörande roteman. c) Af
vederhäftig person utfärdad förbindelse att i hän-
delse af patientens oförmodade dödsfall bestrida de
deraf föranledda utgifter.

IL För betatande sjuka: a) Ansvarssedel, inne-
fattande borgen för ifrågakommande utgifter under
vistelsen på barnbördshuset. b) Prestbetyg, hvilket
dock endast behörver atternnas af gUta personer. .

Ogifta betalande patienter, hvilka vid sitt inträde
på barnbördshuset aflemnat vederhäftig borgen för
ifrågakommande utgifter under vistelsen derstädes,
behöfva ej uppgifva sina namn. Skulle svårighet
möta för betalande patient att anskaffa sådan borgen,
kan samma förmån vinnas mot aflemnande till
Öfvertäkaren på en gång vid inträdet af Sexhundra
(6001 kronor, h'va.r'af Aterstoden. sedan belöpande
utgifter blifvit bestridda, återlemnas till patienten
efter tillfrisknandet.

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

dublett kr. I: 5U; 3) i allmänt rum I kr.
All läkarevård och uppassning lenmas kostnads-

fritt. Medtkamenter skola betalande patienter be-
kosta sig sjelfva, livaremot utgifterna för medika
menter åt de å friplats intagna bekostas af barn-
bördshuset. Drickspenningar eller annan vedergäll-
ning för lemnad vård vid förlossning få ej af skö-
terskorna atfordras någon på barnbördshuset intagen.
Förestånderskan tillhandahåller barnaföderskorna,
lämplig mat och dryck mot billig, af Direktionen
faststäld nfgift. Patienter på de allmänna rummen
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[1637-1643] 8jukvårdsanstalterm., dl.
fä 'mottaga besök frän kl. 10 f. m.-ö e. m. och på [1643j. Sophiah,mmet.
de ensattdarummen frin kl. 10 f. m. -6 e. m., dä
alla besökande måste harva lemnat sjukhuset. (Valballav~gen.)

Öfriga upplysningar Iemnäs af Föreständerskan S 1
eller för särskilda fall af Qfverläk&renDoktorGösta O'rdförande: R. M~.,t!lDrer·oStet:lll·ngen'.'l ,
Lin,dströmJ' 80m träffas ~ sin postad, NorzIandsgatan l'
20, hvard. kl.. 2-3 e. m., eller af hans,ställföreträ· Hedersledamot: H. K. H. Kronpriusessan.
dare. ' 'Y. Ordförande: Gilljam, G. F., T.d, Statsmåd.

'Ledamöter: af. Segerström, ·M; L., fröken;
KrQnprinsessan Lovisas vårdanstalt Gilljam. H., f. Porssberg, fru: Virgin, E.,

[1639) för sjuka barn, . . fröken: von Rosen, M., f. Tamm, gref-
: (Polbemsgatan.), 'vinna; Berg, J •• Professor; 0ronstedt, Otto,

Råd lemnas kostnadsfritt för ineårte« sjuka Grefve: .Nyström, L. R., Öfverintendent;
barn måndagar, onsdagar och fredagar· Linroth.nK; Generaldirektör; Dahlin, J.
kl. 12-1 e. m•. och för' u toiirte» sjuka E., Marinöfverintel).dentj Ostrand, H., In-
barn tisdagar, torsdagar och lördagar kl. g-eniör: Bratt, J. Ofverste; Hainmarst'en,
10-11 f. m. . Fr., Hofpredikant. , .

Direktion. Falkenberg, L., frih:a, f. Ekman, ~älasörjare: Lindhagen, T. .
ordf.; Akerhielm, Ebba, frih:a, f. Gyl- Kassaförvaltare: Os~r,an.d,.H.
denstolper Höglund, S., f. Reuterskiöld.; Sekreterare: Bratt, J.' "
Loven, H., f. Julin; Borgström, E., f. von Pöreståndarinna: Virgin, E., fröken.
Axelson; Walld~n,. K, f. Langenbergt Husläkare. Lidin, E. O., !."ed. dokt..
Posse, E .• grefv:a, f. Arvedson; Sörensen, Kamererare: Åman, A., froken.
L., f. af Ugglas; Arnberg, A., f. Hoffstedt: U ,l .

:Berg, M. L., f. Santesson: Rossande:, W., , pp.!lsn~ngar, .'
. f•• Forssgren.: Edelstam, A., f. Hierta: om sjukhemmet och 11m 8jll~es intagnang

Klingspor. M:, f. Weber. , och vård derstädes.. '
Ombudsman: Ramstedt, J. O. . " F.öreständarinnansmottagn.-tidkl. 1-2. '
Föredragande för ekonomien: Salander, B. H. Kamrerarensexpeditionstidkl. 1/2l0~1/2l2f.m.och
y af" lt • B k t' R '" 1/23-1/24e. m. ",' .-\.~ss or.ya are. ene er, . Sjukhemmeterbjuder åt sjukaur skilda samhälls-
Forste Iäkare : Wrernj Jonas. klasser ett efter nutidens fordringar ordnadt liem,
Ofverläkare: Wrern, onas (medie. afdeln.): .der in- och utvärtes sjuka kunna blirva intagnaoch

'Floderus; Björn (kirurg. afdeln.), ,:~rdade. De sjuk":.-:ärdas päegen bekostnad&iden
F.. t" d ~. d liklinik D F" Iäkare de sJelfvavälja.ores an are 101' me . po I ID! en: r ur- I sjukhemmetemottagas till behandling,så längt

stenberg, .Arthur. , utrymmet medgifver,sjuka af alla slag,medundan-
'. . U d läk C tag af dem, somkunna vara störandeför öfrigaInom

MedUJ. afdeln.: n er a are: Hesselgren. arl. Hemmet befintliga patienter eller som lida af sä
K'irU/'(j. af'ä.: Underkirurg. Holmgren,Gunnar. beskaffad sjukdom, att fara f"6rsmi_tta,ss,Ppdande

A C H· ..•. f U .. inom Hemmetkan uppstå. .-
manuens: . !Oh a rnas. Vid inträde erläggerden sjuka'sjukvärdskostnail

Föreståndarinna' Brodin Maria Helena i förskott för två -veckor,och detta-försköttförnyas. ., • VIdhvarje n~ period af två veckor. .
Allm. tel. 274 kl. 10-12 f. m. Den sjuka skall äfven aflemnaförbindelse af ve-

Kommissarie: Ericsson, E. 'A. ' derhäftig person för erläggandeaf afgiften. Betal-
.: . "_." 't. . ningen utgår frän och med den dag ,plats beviljats'

,Afglft for bet~lande ?~rn •o ore och 1 enskildt och till dess HemmetIemnas, dockatt utskrifnings-".
ru~. fräh kr..2 tIll kr. 2.:"O. . ' • . ,dagen ej räknas, sävida e.iden sjuka,stannar kvar'
, For vinnande af}ntrade,ä frlpla~sfordras. läk,/-,ä Hemmet eller kl. 12middagen då äfvendennadag:
rebetyg.. rotemans lnty~ om medelloshet och prest- beräknas. '
betyg. ~ c

Kontorstid 10f.m.-l,3o e. m. Allm. tel. 274. ,BetalningsvilkQ"en äro:'
Inträdessökande: med. afd. kl. 12-1 e. m.; kirurg.
. afd, )<1.10-~1 f. m. , .' I Afdeln.:A i enskildt rum 7 kr. pr, dag.
Besökstid2-3 e. m. » B i half-enskildtrum ö kr: pr dag.
Telefonmeddelandenom patienter Iemnas: ä Medic. »C i rum för mera än ,2' patienter

afd. ge-10,f., m.• Allm. tel. J41. Kirurg. afd. pr dag. '
10-11 f. m. Allm. tel. 178. n Afdeln.:A i enskildt rum ö kr. pr dag. '

: 1.half-ensktfdtrum 3 kr. pr dag.
» B i rum för 3- 8 patienter 1: 75pr dag;

För denna afgift erhålla de sjuka:)' . '
Rum, .kost och sjukvård. Vin harva patienterna-

att i regeln betala särskildt. Patienterna debiteJ.:&S
för medikaments- och förbandsartiklar i mån af f'OF'-
'brukning.. Underläkarenär skyldigatt i 'sjukvården
inom Hemmet"tillhandagäoch assistera der prllkti-
serände läkare. För transporten till och frän sjuk·
huset har den sjuka sjelf att sörja. Tillfalligpatiel\t

Ritter som ankommertill Sophiahemmetför undergående
, &i operation, erlägger för densamma3 k,onor och

ersätter förbandskostnadernaenligt täknlng.'Frin
.Sophiahemmetutskrifvenpatient, somefterät fordrar

Direktionen öfver Sabbatsbergs brunns-
[1641) . lasarett. ,.
Ordförande: Wachtmeistel', H., grefve,
Kassaförvaltare: Carlson, Georg.
Brunnsintendent: Cassen, A. W.
Syssloman: Weidenhielm, A..
Örrige ledamöter: Lagergren. 'J. E.;

E. W.; Bosenström, A. M.
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Sjukvårdsanstalter m. m.
förbindning å hemmet, erlägger en krona för hvarje
besök. ,

Sävidt utrymme och omständigheter i öfrigt så-
dant medgtrva, må i l .a- afdelningen A intagen
patient tillåtas i sitt rum medtaga en anförvandt
eller tjenare och utgår i sädant fall härför en afgift
af 4: 50 pr dag.
I Afdeln.:s patienter uti €llskildt sjuk1'U1n få emot-

taga besök mellan kl. 10 f. m.-6 e m.,
b uti sjukrum för flere patienter 1-3 och [1646 J R"d k t . k k ..t k h

'/25-'/26 e. m. I a o a orse s SJU S o ers e em.
II· Afdeln:s patienter fä emottaga besök i sjukrum (Kammakaregatan 661II· r. t. 192· a.t.8186.)

for flere patienter mellan kl. 2--4 e... ' d' ..
m. samt i enskildt rum kl. 10 f. m.- (Tel. oppen hvardagar hela ygnet, son-o.
6 e. m.; i halfenskildt rum 11-1, 2-4. helgdag 8-10, 3-4.)

..De ~ sj~lkhe.mm~t intagna ,..sjuka ?-a i öfri&t att SfY1'p.lt':B:
stalla SIg un efterrattelse de for ordningen dennom O dfö d B'" t" R.1\l E C
faststäida ordningsregler. r oran e: Jorns ~erna, . . . .

v. Ordf.: Westring, Hj. G.
Ledamöter: Edholm, Lotten, f. von Heijne;

von Heijne, Märta, f. Gahn; Geijer, K.,
f. Glosemeyer; Rossander., W., f. Fors-
gren; von Heijne, A. G.; Akerman, J.

Föreståndarinna: Stedt, Louise, f. Edholm.
50. Hemmets läkare: Hwass, Th.

Betalningsvilkoren äro:
a) För en sköterskas tjenstgöring, helt

dygn kr. 2:
b) För nattjenstgöring (beräknad till om-

kring tolf timmar), då sköterskan ttlj-
bringar dagen i Hemmet, pr natt .•.... » 2: 50.

c) För dag-tjeustgöring (beräknad till om-
kring tolf timmar), då sköterskan till·
bringar natten i Hemmet, pr dag •..... })

dl För biträde vid operation.............. »
e) För besök, högst två timmar Il

Sköterskan erhåller derjemte fri kost.
Lasarett kunna från Sophiahemmet erhålla öfver-

sköterskor mot en årsafgift enligt öfverenskommelse.
Angående Elevers antagande gälla för närvarande

följande hufvudsakliga
. Regler:

1. För att kunna blifva elev vid Sophiahemmet
erfordras:

a) att för sjuksköterskekallet ega en allvarlig håg,
, byggd på sann gudsfruktan;

bl att tillhöra protestantisk trosbekännelse; [1646 b] Röda korsets sjukhem.
c) att hafva god helsa och nöjaktiga kroppskrafter; K k t 66 1 2 tr 1 t r t
dl att vara ogift eller barnlös enka; ( amma arega an , o. .; r...
e) att hafva ätnjutit nöjaktig skolundervisning; 5255; 2 tro r. t. 6278, a. t. 16707.)
f) att hafva fyllt 21 år, men icke vara öfver 35 är Detta sjukhem erbjuder ät sjuka ett efter nutt.

vid inträdet som elev. .dens fordringar ordnadt hem, der in- och utvärtes
Den ordinarie elevkursen omfattar en tid af tre år. sjuka kunna blitva intagna och vårdade. De sjuka
Den extra elevkursen ett år. vårdas på egen bekostnad af den läkare, de sjelfva

~Prospekt erhålles på begäran af föreståndarinnan. välja. I sjukhemmet mottagas till behandling, så
längt det begränsade utrymmet medgifver, sjuka af
alla slag med undantag af dem, som kunna vara

[1644J Hem för ögonsjuka. störande för öfriga inom hemmet befintliga patien-
(Klara Vestra Kyrkog. 12; a. t. 7994.) ter eller som lida af så beskaffad sjukdom, att fara

för smittas spridande inom hemmet kan uppstå.
Föreståndare: Doktor Erik Nordenson. Vid inträde erlägga sjuka bestämd sjukvärdsafgift

Hemmet har plats för 30 patienter. i förskott för 2 veckor, hvilket förskott förnyas vid
Betalningsvilkor: i enskildt rum 5 kr.; i rum hvarje ny period af 2 veckor. Förbindelse af ve-

för 4-6 patienter 1 kr., allt pr dag. derhäftig person för alla omkostnader i och fÖl'
Vid inträde erlägger den sjuke betalning i rör- den sjuke skall äfven aflämnas vid ankomsten till

skott föl' tvä veckor och detta förskott förnyas vid .sjukhemmet. Betalningen Iutgår frän och med den
hvarje ny period af två veckor. dag plats beviljats och till dess sjukhemmet lempas .

Betalningsvilkoren äro:
Enskildt rum ... 7 kr. pr dygn.
Rum för 2 pers. 5 Il » »

För denna afgift erhåller den sjuke rum, kost
och sjukvård, men debiteras särskildt för medika-
menter, förbandsartiklar, vin m. m.

Tillfållig patient, som ankommer till sjukhem-
met för att undergå operation eller behandltng, er-
lägger därför afgift enligt särskild taxa.

För transport till och från sjukhemmet har den
sjuke sjelf att sörja.

B. Om privata sjukvården:

Sjuksköterskor för vård af sjuka i privata hem
såväl i Stockholm som landsorten erhållas efter an-
mälan hos föreståndarinnan.

[1645J Solna Sjukhem.
(Vårdanstalt för sinnessjuka.)

Solna sjukhems styrelse: Medin, O.; Lind-
ström, G.; Buhre, B.

Suppleanter: Edgren,J. G.; Nordenson, E.
Sjukhemmets öfverläkare och föreståndare:

Marcus, Henry. med. doktor, docent.

[1643~1646J
Underläkare: Johanson, Alfred, med. kand.
Konsultationstid: månd. och torsd. 11-12.
Besökstid: dagligen 11-1.
Telefontid: dagl.l1-12. Rikstel. o.Allm.tel.
Post- och tel. adress: Solna sjukhem, Sund-

byberg.

Å. Om prinat sjul/vård.
Sjuksköterskor för vård af sjuka i privata hem,

såväl i Stockholm som landsorten erhållas efter an-
mälan hos föreståndarinnan, Kammakareg. 66, 3 tro1: 50., antingen pr telefon (r. t. 192, a. t. 8186) eller under

3:-. mottagningstiden kl. 1-3 e. IU... ..
1. -. Sköterska kan äfven erhållas for kortare besok

enligt taxa.

B. 8juksköter·skeelever.< antagande.
Angående elevers antagande oeh deras utbil-

dande till sjuksköterskor kunna upplysningar erhål-
las pr post eller vid personlig förfrågan hvardaga t'
endast mellan 1--3 hos föreståndarinnan vid Röda
korsets sjuksköterskehem, Kammakareg. 66, ,3 tro
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[1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker.
De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim ,

att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling ). vid Salt'sJ'o"baden)
mom faststålda regler.' e . n _ •

Anmdlan om rtlm <lek operationer gärd, 'hos [are- . Emottager konvl\olescen~er efter m- ?ch utv~es
stånd ••rin ••••n .3 tro 1/. t f 92' a t 81 86 sjukdomar samt personer l behof af hvtla och -.;~d.

. r' ~ • •••• Läkare efter eget" val. eljest hemmets 'läka:re. '. -R. t .
• , Saltsjöbaden [42: Föreständarinna: Hilda .Malm,

exam, sjuk,skii.terska. . l lf.,f, f .
[1650 b) Stockholms atkohollsthem« or

. 'Eolshäll . jBl:

(å egendomen Eolshäll invid l'v;läiåf-en,
»Klubbens 'brygga», 4 km. från Hornstull.
Postadr. Liljanolmen. - A. t. Petersberg 3.)
Emottager manliga patienter, som lida' af

[1649J Konvalescenthemmet. ' kronisk alkoholförgiftnir.g. ':--
(Malmskilnadsg, 41 Bo) . Sti/rpise: . I

.' ~ ' Ordförande: W:retHnd, E. W., med. dr.
Styrelse: Sekreterare: Nyström. Josef, roteman.

Ordförande: Norens, Victor, rådman.. Kassaförvaltare: F. T. Ulsson, direktör.
Ledamöter: Moll. V. O., v. häradshöfding;Ledamöten Berg, Henrik, hemmets läkare,

Påhlruan, Sigrid, fröken; Kumlien, Axel, och Bernström, John, direktör, vice ordf.
hofintendent; en vakant. Föreståndare for hemmet: Malmsteln. Nils;

Husmoder: Liljeblad, Agnes, prostinna. f. d. löjtnant. .

[1647JS:t Elisabets sjukvårdssystrar.
(Norra Smedjeg. 21,2 tr.)

Föreståndarinna:' Fullegrabe.: Angeliea,
Mottaga "sjukbud alla tider på. dygnet.

Pennlnq i"rätt~i"gar ..
I. Bankinrättningar m. m.

A. Banker.
[1651J Sveriges Riksbank.

Hufvudkontor: Jerntorget 55, 2 tro
Afdelni-ngskontor: Hamngatan 28, n. b.

(Erpeditionstid 10-3.)' ' .
Fullmäktige:

Af Kongl. Maj:t förordnad fullmäktig: v.
Ehrenheim, P. J.. förordnad för 3 år
från den 14 maj 190~, ordförande.

Af Riksdagen valde fullmäktige: Törne-
bladh, H. R. (afgå:ende 1907), v. ordf. o. Bankkontoret.
andre deputerad; von Friesen, S. G. (afg. KOm1ltiss~rier:
~905); JODSSO~,.00o~,i Hof (afg .. 1905), Hanson. H. A.; Frykman, G. K.; Lindquist,
inspekt, fullmaktig for sedeltryckeriet och S E' Ferlin R w· Ljungberg E E A
Tumba bruk;' Almström. R. (afg. 1906); , .., ,.., , . . •
Langenskiöld, B. K. J., frih. (afg. 1907), ' Kamererare: _
~rste deputerad; Weber, C. A. (afg. 1906), Johanson, J. A. W.; Holm, A. A.; BjöIik-
Vik. deputerad. manson, A. R.; -Thoren, J., Larsen, 'J.

.Suppleanter : . P.; Nyber~,.C. A.; W:adstein, C. N. TIi.;
Af Kongl. Maj:t förordnad suppleant: Chri- Ohlsson, BJ. N.; Afzelms, A. O.

stierson, T. O. A., förordnad för 3 år från ,Kassörer: . 1-
den 14 maj 1903. . ' Wachtmeister, C. H.; Wassberg, J .. H.; Fo-

Af Riksdagen valde suppleanter (intill valet gelström. K.' J.; Humble, K.- A.; Nylin,
1905): Tham; V. H. S.; Wikström, P. M';i E. v. Ro; Lundmark. E. J.; Holmberg,
Francke, O._ C. O. ' .
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- •Fullmäktiges expedition.
Bankosekreterare. Kolmodin, C. F.
ProtokolIsnotarie: Marin, K. H. E. r
Amanuenser: Borg, 0. O.; von ;ren, A: M. W.

Arkivarie: Troilius, C. R. W.
Ombudsmansexpeditionen.

Ombudsman: Montelius, C.' W. H. . .
Kanslist: Langborg, E. G.; en vakant, t. t.

Sörensen, K. K. K.




