
SkyttefQreningar m. m. - Personer o. inrättn. hörande till Helsovården, [1563-1575]
b) en ledamot utsedd af hvarje kompani, S. F., förman, kassör; Wenstrand, J K.,

neml, af: 1. komp. Andersson, E.: 2. skjutchef. Enströrn, C. J., instruktör och
Björkgren. G. E.; 3. Ekman, J. E.; 4. 'I'ong- sekreterare; adr.: Svea Ingeniörkår.
borg, R; 5. Andersson, L. A. samt Föreningens skjutbana är belägen vid

c) sex ledamöter, valda af Föreningens re- Karlberg.
presentanter vid årsmötet i februari 1900:
Lewenhaupt. G., grefve, ordf.; Trana, S., [1568] Östermalms skytteförening.
vice ordf.; Johansson, J. N.; Pettersson, Ordf.: Silfverstolpe, C. O. E., löjtn.: v. ordf.
G.; Engström, C. F.; en vakant. Pettersson, Axel, handl.; kassör och sekre-

Läkare: vakant. terare : Jansson, Filip, fanjunkare, öfrig-a
Sekreterare: Modigh, Hj, ledamöter: Hedlund, E., ingeniör och
Skattmästare: Modigh, Hj. Höglund, F., fabrikör; instruktör: serge-
Vice skattmästare: Johansson, J. N. anten vid re. Svea lifg. A. H. Jonasson.
Vice sekreterare: Ekman, J. E. Föreningens skjutbana är belägen vid
Skjutbandirektör : Hallgren, G. Kaknäs.
Vice skjutbandirektör: Tengborg. R (Nytt val i Febr., se vidare utk.supplerneut.)
Kassakontrollant : Engström, C. F.

Styrelsens verkstiillande utskott: [1569]
Ordf.: Lewenhaupt, S., grefve; öfriga leda-

möter: Trana, S.; Sjöstedt, Th.; Hallgren,
G.; Ekman, J. E.; Tengborg, 'r.; Petters-
son, G.

Sekreterare: Thiodigh, Hj.
Vice Kompanichefer:

1. komp. Hägerström. V. A.; 2. dito Gräve,
R; 3. dito Bergman, A. A.; 4. dito Teng-
borg, R.; 5. dito Arvidsson, P. O.

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

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

[1565] Skytteförbundet i Stcckholrn.
St yrclse :

Ordf'.: Ekman,J. E.; v. ordf.: Liedgren, L.J.;
skattmäst. Johansson, J. N.; sekre t.: Eriks-
son, Gnst.; v. skattm.: Sjöberg, G. A.; v.
sekret.: Zedritz, Arv.
Förbundet anställer sina täflingsskjutnin-

gal' å skarpskyttarnes skjutbana vid Stora
Skuggan.
(Nytt val iJan.,se vidare utk. supplementet.)

[1567] Kungsholms skyttegille.
(Styrelse väljes i februari.)

Styrelse: Murray, A., kapten, ordf.; Weuner-
gren, A., bokhandlare, v. ordf.; Nyström,

Södermalms och Liljeholmens
skyttefören ing.

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,
Axel, bokbind., sekret., adr. Bränkyrkag.
58.

Föreningens skjutbana är belägen vid Mid-
sommarskransen.

(Nytt val i Mars, se vidare utk. supplement.)
[1570] Norrmalms skytteförening

(Rikstel. 45 02)
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.: Thamsen, G.,
grosshandl.; skattm.: Holmqvist, O., kam-
rer; v. skattm. Wahlgren, R, direktör.

Poreningens expedition hus ordf. G. Hanson,
Barnhusg. 4,. r. t. 4502.

Afdeln. ordf. Öhlin, Knut, Sundbyberg, a. t.
Sundbyb. 49.

Förberedande öfningar och kammarskjutning
försiggå i exercis huset, Storg. 3o, skarp-
skjutning å militärbanorna vid Kaknäs
samt föreningens skjutbanor vid Sundby-
berg.

Personer och inrättningar hörande till Helsovården.
[1575 J Kungl. Medicinalstyrelsen. Regis~rator och aktuarie: Nordberg. J. ,~~::E.
Generaldirektör: Linroth, K. M. Notal:ler: Hcdcnstierna, A. W. H.; lagt-
Ledamöter: Wawrinsky, R A.; Dunör, G. ström, G. E.

J.A., öfverfäl tlåkare; Kjerrulf, G.; Schuld- Kanu:erare: Cron!and, Th. H. ~,
heis, J. G., tillf. öfverinspektör: Sten- Kassor och bokhållare: Almstedt, E. G.
beck, G. R, tjenstf.; Petersson, H. E. Ombudsman och fiskal: Thestrup, C.

Sekreterare: Holmberg, A. E. Th.
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[1575-1592J Personer och inrättn. hörande till Helsovärden. - Polikliniker.

Rättskemist. ' Polikliniker.
Rättskemist: Lindberger, B. V. H. [1583J Allmänna elektricitetsinrättningen.
Assistent: Wahlstedt, A. J. G., t. f. (Svartmangatan 9.)

Medellösa erhålla mot företeende af rotemansintyg
kostnadsfri behandling helgfria måndagar, ons-
<lagar o. fredagar kl. '/2 12-1/21. Stängd 1 mä-
nad omkring jul och 11/2 månad under juni-
juli. Betalande patienter erlägga i förskott 1 kr.
per månad. Föreståndare: Doktor Hj, Hjorth.

Afdelningen för. hospitaJsärenden.
Notarie, tillika sekreterare: Forsman, 1\t
Kamrerare:' WiIlners, J.
Arkitekt: Kumlien, Axel, tillf.
~evisor: Söderström, O., tillf.
Ofverinspektör för sinnessjukvården: Schuld-

heis, J. G., tillf.
Vid afdelningen för hospitalsärenden biträ-

dande, tjensteman hos f. d. K. Serafimer-
ordensqillet.

Sekreterare: Billbergh, T. A.

[1577J Stadsläkare:
Förste: Andersson, Ivar.
Andre: Aspelin, J. 'M.

Distriktsläkare:
Adolf Fredriks östra distrikt: Holmgren, S.
Adolf Fredriks vestra distrikt: Lagergren.

J. E.
J akobs distrikt: Malmsten. K.
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, 'rh.
Kungsholms östra distrikt: Borg, C.
Kungsholms vestra distrikt: Spangenberg, V.
Maria vestra distrikt: Ericsson, V.
Maria östra distrikt: Sällberg, G. Th.
mkolai distrikt: Scholander, C. Th.
Qstermalms vesbra distrikt: Wetterdal. H.
Ostermalms östra distrikt: Ehnbom, H.
Djurgården, Arne, K. J.

Gymnastiskt-ortopediska institutet.
[1579] (Brunkebergstorg 13.)

D'irektion :
Urdförande: Berg, J. V.
Ledamöter: Beskow, W. B.; Moll, J. G.;

Smerling, G. W.; Lennmalm, K. G. F.
Föreståndare: Wide, A. G.
Biträdande läkare: Wallgren, S. A.; Lund-

berg, Karl A. R.

[1581] Medikomekaniska gymnastik-
institutet.

(Malmtorgsgatan 3; a, t. 4022.)
Föreståndare: Zander, Emil.

[1585] 'Karolinska institutets poliklinik •••
(Kungsg. 30.)

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård
föl':

Barnsjukdomar:
alla hvardagar kl. II-L Polikliniken ledes af
professorerna Medin, O., och Wrern, J. mån-
dagar, onsdagar och lördagar; af doktorerna

Nordgren. R. och Scharp, W., tisdagar,
torsdagar och lördagar.

[1586] Tandläkareinstitutets poliklinik
för tandsjukdomar.

(l\IaIl11skilnadsg. 46, 3 tr.)
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkare-

vård föl'
Munnens och. tiindcrnas sjulcdo mnr:

hvardagar kl. 9-10 f. In:
Föreståndare: Med. dl' O; Ulmgren.
Assistent: Tandläkare Hj. Jungner.

Polikliniken vid kronprinsessan lovisas
[1587] vårdanstalt för sjuka barn.

(Polhemsg.)
Medellösa sjuka barn erhålla kostnadsfri

läkarevård för:
Invärtes sjukdomar:

måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12-1
e. m. Dl' Arthur Furstenberg.

Kirurgiska åkommo]':
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 10-11

f. m. Dr B. Floderus.

[1589J Serafimerlasarettets poliklinik.
Personer som 'lida, af nedannämnda sjukdomar,

erhålla ko~tnadsfritt råd och hjelp. Mottagninguti-
del' och poliklinik för personer lidande af hudsjuk-
domar alla dagar kl. 9-10 f. m.; invärtes sjukdomar
alla dagar 0-10 f. m.: utvärtes sjukdomar och öron-
sjukdomar hvard. 12-1 på dagen, helgd. kl. 10-11
f. 111.; rrunttmmerssjukdomar sökned. 10-11 f. tn.;
ögonsjukdomar hvard. 11:..-.-12f. ID.; sön.- o. helgd.
10-11 f. m.; nervsjukdomar alla helgfria dagar kl.
V-lO f. m.

[1592J Polikliniken för ögonsjukdomar.
(Klara Vesbra Kyrkogata 12.) A. t. 7995.
Medellösa med rotemansintyg erhålla kostnadsfri

läkarevård hvardagar 10-11 f. m. Läkare: dr Erik
Nordenson och dr Albert Panli.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVIEA. 13 Drottninggatan.



Personer och inrättn. hörande till Helsovården. - Polikliniker. [1593-1601J
Allmänna polikliniken. Hals-, näs- och öronsjukdomar:

(Riddareg. 3.) onsd. o. lörd, kl. 11-12 f. m. Dr E. Stan-
Obemedlade erhålla' kostnadsfri läkare. gen berg.

vård för: Hudsjukdomar:
Barnsjukdomar: tisdagar, torsd, och lördagar kl. 9-10 f. m.

måndagar och torsdagar kl. 11-12 f. m. Dr L. :Iloberg.
Dr Karl Lundberg. Tandsjukdomar.

Hudsjukd01na1' och syfilis: måndagar, onsdagar och fredagar kl. i9-
tisdagar och fredagar kl. 11-12 f. m. Dr ilO f. m. Tandläkare: John Wessler.

Sederholm. Könssjukdomar:
. Mag. och tarm,',jltkdomar: måndagar, onsdagar och lördagar kl. '/27-

tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 8- 9 112 8 e. m. Dr U. Miillern-Aspegren.
f. m. Dr John Alex. Rosengren.

QIJinno"jukdomrw:
tisdagar och fredagar kl. 9-10 f. m.

Fritz Netzler.
måndagar, onsdagar och fredagar kl. 1127-

1/28 e. m. Dr Alma Sundquist (äfven ve-
neriska sjukdomar hos qvinnor.)

Lunq.',jltkd omar :
tisdagar, onsdagar. torsdagar och fredagar

kl. 1-2 e. m. Dr Buhre,
Reuoiatiska och .qikt.',j1ikdomacr:

behandlas eldigt Tallermans metod dagligen
mellan kl. 1U-4 e. m. Mottagning: man-
dagar och torsdagar kl. 11-12 f. m. Dr
Karl Lundberg.

Urinriiqarnee- och könssjukdomacr:
måndagar, onsdagar och lördagar kl. 1/21-

'/22 e. m., söndagar 8-9 f. m. Dr A. Ahl-
ström.

Ögonsjukdomar':
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 4-5

e. m. Dr U. L. Hellgren.
Öron·, näs- och h-alssjukdomar :

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

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

. Kinlcr.qiska sjukdomacr:
tisdagar, torsdagar och lördagar 10-11 f. m.

R. t. 5096.

[1597J Polikliniken å Södermalm.
Folkungag. 69 (f. d. 7 B), f. d. Pilg. Tel.

l\laria 1023.
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård

för:
Qvinnosjukdomacr :

tisdagar och fredagar kl. 11-12 f. m. Dr C. D.
Josephson.

Ö.qonsjukdomar:
onsdagar o. lördagar kl. 2-3 e. m. Dr W.

v. Döbeln.
B acrn,',jukdomacr :

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

(1593J

[1598J Manhems poliklinik.
Dr (Hornsg. 116; tel. Tanto 218och riks 3456.)

Ögonl<jltkdomacr :
tisdagar o. fred. kl. 1/22-1/23. Dr Hj. Hirsch.

Barnsjulaiomorr
onsdagar och lördagar kl. 1/21-1. Dr A.

Trana.
Qvinnosiltkd01nacr :

mandagar och torsdagar kl. 11-'/212 f. m.
Dr A. Drougge.

Niis-, b.als- orh öcron.•jukdomar:
måndagar och torsdagar kl. '1212-'121. Dr

Weinberg.
Huii-, urin- och kön"~iukd01nacr:

tisdagar och fredagar kl. 12-1. Dr E. W.
Bergman.

[1599J Sjuksköterskor.
Adresser å sjuksköterskor och å de institutioner,

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

i deras egna hem, se Naannreoietr et Sjukvårdsföre-
ningar.

[1601J Underrättelse rörande Stockholms
stads Helsovärdsnämnds anstalter för
gång- och sängkläders samt bostäders

befriande från smittoämnen.
Desinfektionsugnarna vid Hornsg. 82 A betjena

allmänna inrättningar och enskilda personer i Stock-
holrn, så långt utrymmet medgifver, med gång. och
sängkläders desinficierande. Detta sker kostnadsfritt,
då desinfektionen föranledes af kolera, smittkoppor,
tyfus, tyfoidfeber, skarlakansfeber, difteri eller röd-
sot. Elj es och för andra än stockholms bor, då de
tillåtas att betjena sig af ugnarna, betalas 10 kr., 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, der omständigheterna dertill föranleda, bevilja
nedsättning i afgiften.

Anmälan 0111 desinfektion kan ske (dock ej pr te-
lefon) alla söknedagar kl. 1-2 e. m. å Helsopolisens
byrå, Klara Vestra Kyrkogata 3 B, 1 tro upp, der
närmare upplysningar fås om tid och ställe för klä
dernas afierrmande. Om tiden för återhemtning Iem-
nas besked vid desinfektionsanstalten.

Inlemnare af kläder hafva för öfrigt att iakttaga
följande:

1) å alla persedlar som inlemnas skall förteckning
i 2 exemplar bifogas, upptagande persedlarnas antal
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[1601-1605J Polikliniker. - Sjukvårdsanstalter m. m.
och slag samt iulemnarcns namn; ena exemplaret
återfås qvitteradt, det andra förvaras vid desinfek-
tionsanstalten. Blanketter till f'drteckningarna ttf.l-
handahållas på Helsopolisens byrå;

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

För forsling af större partier smittade kläder, syn-
nerligen sängkläder, eger Helsovårdsnämnden sär-
skildt konstruerade kärror, hvilka likaledes få kost-
nadsfritt begagnas. Dragare och körsven bekostas
dock icke af Nämnden i andra fall, än der desintek-
tionen sker på anfordran af dess tjenstemän. Mot
erläggande vid anmälan af 1 kr. 50 öre föranstaltas
dock transporten för dem, som så önska, af Hel so-
polisen genom en för ändamålet antagen entrepre-
nör. - Med hemfrakt tar/er Nämnden ingen befattning.

I den mån Helsopolispersonalens tid medgifver,
tillhandagår densamma äfven kostnadsfritt enskilda
personer med desinfektion af bostäder. Den, som
häraf vill begagna sig, eger anmäla sig, som här of-
van säges. Nämnda personal är förbjuden åtaga sig
sådana förrättningar utan föregående anmälan på
byrån.

Helsovårdsnämnden ansvarar icke för skada eller
örlust, som möjligen vid desinfektionen kan uppstå.

Desi nfektionsherberge.
Friska personer från smittade hem kunna, under

det att deras bostäder desinfekteras, .erhålla logis på
desinfektionsaustalten vid Hornsgatan 82, hvarest

finnas dels bättre (l:a klass) rUID, som få begagnas
mot en afgift af 1 krona pr dag och person utom för
föda, SOIDbetalas särskildt, dels enklare (2:a klass)
rum, som af obemedlade få begagnas kostnadsfritt,
då helsopolisen uppfordrar dem att där taga in.

Sjuktransportvagnar för smittosamma sjuk-
domar.

På det allmänna åkdon icke måtte begagnas till
forsling af personer, angripna af smittosamma sjuk-
domar, tillhandahåller Helsovårdsnämnden för så-
dana fall täckta beqväma åkdon, särskildt inrättade
för sjuktransport. Vagnarna, SOUl omsorgsfullt ren-
göras efter hvarje gång de begagnats, kunna reqvi-
reras antingen genom närmaste polisstation, om tyd-
ligt skrifven sjukhusremiss der företes, innehållande
uppgift på den sjukes namn och sjukdom (svensk
benämning) eller af läkaren personligen genom .tele-
fonbud till Epidemisjukhuset (endast rikstelefon
»1289» - »vaktmästareu»). I

I senare fallet skall läkaren uPl;gifva:
a) sitt eget namn;
b) den sjukes namn ;
c) bostad och
dl sjukdom.

Sjukhusremissen åtföljer i hvarje fall den sjuke till
Sjukhuset. Sjuktransporten är kostnadsfri för fattiga,
som äro försedda med eller kunna anskaffa rotemans
medellöshetsintyg ; andra betala derrör 2 kronor.

Sjukvårdsanstalter m. m.
[1603] Allmänna garnisonssjukhuset. Tengwall,E.J.; vid medicinska polikliniken

(Handtverkareg. 25.) Wickman, I; vid kliniken för nervsjuk-
Under befäl af Chefen för K. Första Svea domar Andersson, J. A.; vid kliniken för

Trängkår. ögonsjukdomar Key, E.; vid polikliniken
Chefsläkare: Regementsläkaren vid K. Första för ögonsjukdomar Forsmark, E.

Svea Trängkår. Kommissarie: Högberg. J.
Andre läkare: En bataljonsläkare vid K. Lasarettspredika.nt: Davidsson, A.

Första Svea Trängkår. Husmoder: Widström, Karolina.
Sjukhusintendent: Lundgren, A. R., hof- Regler och uilkor

kamrerare. • för sjukes intagande å Serafimerlasarettet.
Apotekare: Björsell, O. A Kungl. lasarettet mottagas till sjukvård, med

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

(Handtverkareg. 2.) 1:0. Fattige sjuke från Stockholms stad, försedde
Direktion: med prestbetyg samt intyg om sjukdom och fattig·

dom af vederbörande läkare och roteman, hvilka sjuke,
Ordförande: Björnstjerna, O. M. såvidtutrymmet medgifver, intagas i allmänt sjukrum.
V Ordf" d L . J H Till denna klass af sjuke må ej räknas lagstadt. oran e: oven, . . tj enstehj on, derest ej styrkas kan, att husbonden är
Ledamöter: Ekgren, C. E.; Odelberg, W.; så fattig, att han icke kan nedan föreskrifna afgift

Berg, J. W.; Henschen, S. för tjenstehjonet erlägga.
Kamererare: Clarholm, J. E. 2:0. Sjuke från Stockholms län, hvilka företeKungl. Maj :ts Befallningshafvandes remiss, emotta-
Sekreterare, ombudsman och protokollsfö- gas i allmänt sjukrum enligt det med komiterade för

r are: t. f. Skogman, K. ~o~~~~~~gen af länets sjukvårdsmedel nppgjorda

l'jenstem,än: 3:0. Personer, hvilka genom olyckshändelse bl.if-
Qfverkirurg: Berg, J. W. vit så betydligt skadade, att skyndsam hjelp erfor-

Of läk H h S dras, mottagas genast i allmänt sjukrum, utan afse-
ver a are: ense eu, . ende på hvilken stad eller kommun de tillhöra, och

Andre Qfverkirurg: Åkerman, J. ehvad de kunna eller icke kunna förete fattigbevis
Andre Ofverläkare: Edgren, J. G. eller erlägga betalning. Dock böra de af dem, som

U d ki S 1-' E dertill ega tillgång, sedermera erlägga den stadgade
n er Irurg: a "n, . afgiften, om utfordrande hvaraf, i händelse godvillig.

Underläkare: Mossberg, O. E. betalning ej sker, anmälan göres hos vederbörande
Amanuenser: vid kirurgiska afdeln. Salen. myndighet.

E F lt trö E 'd d" k fd l 4:0. Sådana sjuke, hvilka till följd af gjorda el·., e s rom, .; VI me rems a a e n, ler blifvande donationer till lasarettet, kunna vara
Fischer, A. T.; vid kirurgiska polikliniken .eller blifva till mottagning särskildt berättigade.
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Sjukvårdsanstalter m. iu.
5:0. Öfrige sjuka betala, om de äro från inrikes

ort, för vård i: a) enskildt rum fem kronor om da-
gen; b) hal/enskildt rum (= rum för två patienter)
tre kronor om dagen; c) allmänt rum en krona om
<lagen; d) allmänt rum lika kost, som är bestämd
101'å enskildt rum intagen patient ~ en krona fem-
tio öre om dagen. Sjuke från utrikes ort betala 161'
vård i: a) enskildt rum fem kronor; b) halfenskildt
rum tre kronor; c) allmiint rum en krona femtio öre
om dagen. Afgiften erlägges förskottsvis för en mä-
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-
färdad 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 medhafva så mycket penningar, som an-
ses kunna erfordras för betalning af hemresan. Sådana
medel varda, till förekommande af förskingring, uppå
anmälan och emot qvitto till förvar under tiden mot-
tagna af kommissarien vid lasarettet.

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 Öfverståthällareembetet,
för att genom dess försorg afföras till annan sjuk.
vårdsanstalt eller fattigförsöljnings-inrättning i den
församling eller ort, der den sjuke senast bott. Till-
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 smittes spridande inom lasa-
rettet kan uppkomma genom den sjukes intagande
derstädes. kan icke å 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 afbjelpa.

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

5:0. Under i öfrigt lika omständigheter eger den
fattige företräde till intagning framför den betalande.

6:0. Lasarettets öfverläkare ege i dessa afseenden
pröfvanderätt och deras beslut gånge genast i verk-
ställighet; öfver vägrad intagning å lasarettet vare
den dermed missnöjde dock obetaget att sig hos di-
rektionen öfver öfverläkares åtgärd besvära. Blih-er
sjuk från hufvudstaden eller landsorten obehörigen
till lasarettet remitterad, må väl den sjuke, under
tvingande omständigheter och då utrymmet sådant
medgifver, derstädes mottagas; men bör, efter an-
mälan hos Ofverstäthållareembetet eller K. M:ts bo-
fallningshafvande i det respektiva länet och, om så
erfordras, genom dess försorg, till vederbörande sjuk-
inrättning eller fattigvårdsanstalt skyndsamligcn af-
föras.

Då lasarettet är fördeladt i olika afdelningar för
olikartade sjukdomar, kan en tillfållig 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, personligen inställa sig, försedd

(1605-1607J
med ofvau föreskrifna betyg, hvarrörutan patienten
icke mottages.

Lasarettets polikliniker hållas öppna lör h}elpsö-
kansie 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. rn., sön- och helgdagar
10-11 f. m.

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

Polikliniken för ögonsjukdomar: livardagar 11-12 f.
m., sön. och helgdagar 10-11 f. m.

Polikliniken för nervsjukdomar: alla helgfria dagar
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.

[1607J Sabbatsbergs sjukhus.
Styrelse:

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

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

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

Undcrlakare , å med. afd.: Josefson, Arnold;
kirurgiska af'd.: Reutersköld, A.

Amanuenser, å med. afd.: Holmgren, Israel
F:son; å kirurg. afd.: Landström. John;
å gynekologiska afd.: Bolinder, S. G.;
Uhleman, W.

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

9-1!z10 f. m., '/z3-4 e. m.
Bokhållare : Granquist, O. F.
Kontorstid: 9-l.
Mottagningstid: för invärtes sjuka kl. 11-

12 f. rn.
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:

aj läkarebetyg ;
b) en månads afgift i förskott;
ej 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;
I:a klass n kr. i hel-enskildt rum för landsortsbo.
2:a klass 4 kr. i hel-enskildt rum för Stockholmsbo.
3:e klass 3: 50 i half-cnski.Idt rum för landsortsbo.
4:e klass 2: 50 i half-enskildt rum för Stockholms bo.
5:e klass 1: 50 i allmän sal för landsortsbo.
s:e klass 75 öre i allmän sal för Stockholmsbo.

Olycksfall mottagas alla tider på dygnet; dookböra
ofvan f'öreskrifna vilkor i afseende å betyg eller be-
talning af den sjukes anhöriga eller målsman oför-
dröjligen fullgöras.

Å allmänt rum intagna sjuke få mottaga besök
alla dagar kl. 1-3 e. m. Patienter, intagna i isole-
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[1607-1611J Sjukvårdsunstalter m. m. I

rings- och tuberkulospaviljongerna, ega dock ej utan Besökande ega tillträde genom vaktstugan strax vid
särskildt tillstånd att emottaga besök å andra tider Drottningsvägen.
än sönd. och onsd. kl. 1-2 e. m. För vinnande af inträde ii tl.lberkulosafdelnillgen

Infartsvägen är från Dalagatan; öppnas af portvakt gälla samma villkor, som ofvan äro 'stadgade för
alla tider. patienter, som ej lida af venerisk sjukdom.

Afgiften för betalande är 75 pr dag.
Obs.! Rådligast är att först efterhöra huruvida

någon plats är ledig innan den sjuke föres till sjuk-
huset.

Sjukhuset S:t Göran.
(Stadshagen.)

Styr'else:
Ordförande: Busch, O. A.
Ledamöter: von Döbeln, J. W.. vice ordf.;

von Rosen, G.; Dahlgren, E. W.; We-
lander, E., sjukhusets direktör.

Öfverläkare: Welander, E.; Möller, M.; Carls-
son, Sture (vid tuberkulosafdelningen).

Underläkare: Schlasberg, H. L
Amanuenser: Marcus, K.J.j Lindhagen, F. E.,

vid tuberkulosafdelningen.
Sekreterare: Gyllensvärd, G. V.
Kommissarie: Hellsten, F. W.
Predikant: Rosenius, J.

A sjukhuset mottagas dels personer, som lida af
venerisk sjukdom, dels, dock efter läkarnes ompröf-
ning, personer, som lida af hudsjukdom eller af sjuk-
dom i urinvägarna (äfven af ej venerisk beskaffenhet)
dels ock personer, som lida af tuberkulos (företrädes-
vis i ett framskridet stadium).

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

Mott agningstid: Hvardagar kl. 12-1, Sön- och
helgdagar kl. 9-10 f. m. Obs.! Under dessa mot-
tagningstider meddelas äfven kostnadsfritt råd och
behandling åt medellösa sjuke, hvilka ej behöfva in-
tagas å sjukhuset.

Be s ök s t i d: Å allmänt rum vårdade sjuke få
mottaga besök Onsdagar kl. 10-11 f. m.; betalande
patienter dessutom Söndagar kl. 11-1 middagen.

För vinnande af inträde å friplats fordras:
a) läkarebetyg, om den sjuke sig icke personligen

inställer'
b) betyg frå;' roteman om medellöshet;
e) prestbetyg eller annan handling, som utvisar, hvar

den sjuke ä.rkyrkoskrifven.
Obs. Veneriskt sjuke behöfva icke betyget b.
För betalande sjuke fordras:

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

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

under den tid, patienten kan komma att qvarligga
å sjukhuset.
Afgiften för betalande sjuke är:
Om den sjuke tillhör Stockhol ms kommun:

1) i hel-enskildt rum :1:50 kr. pr dag
2) i half-enskildt » .....•........• 2: 25 kr.» »
3) i allmänt » .....•..•...... O: 75 » » »

Om den sjuke icke tillhör Stockholm:
1) i hel-enskildt rum 6: 00 kr. pr dag,
2) i half-enskildt» 4: 00 » » »
3) i allmänt » ......•..••..•. 1: 50 » » »

B. För personer, som lida af turberkulos.
Obs.! Uteslutandande sådana, som tillhöra
Stockholms kommun.

Mottagningstid: Hvardagar kl. '/211-11f. m.
Obs.! å polikliuiklokalen i entrebyggnaden.

Besökstid: De sjuka få mottaga besök Söndagar,
Tisdagar och Torsdagar kl. 10-1/212 f. m., å öfriga
tider blott med läkareus särskilda tillstånd. Obs.!

[1608J

Maria sjukhus.
(Wolmar-Yxkullsg.25.)

Styrelse:
Ordförande: Petersson, E. R.
Ledamöter: Winborg-, 'I'h.: Pettersson, C.
" G.; Östberg J.; Hissler. J.
Ofverliikare: Rissler, J.
Underläkare: Lundin, L
Amanuens: Nilsson, Gunnar.
Sekreterare: Bowallius, R.
Kommissarie: Samuelson. Hugo.
Predikant: Hilde brand, A.

Mottagningstid: 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) läkarebetyg;
b) en månads sjukvårdsafgift i f6rskott samt ansvars-

r6rbindelse af vederhäftig person för all ytterligare
sjukvårdskostnad äfvensom förbegrafningskostnad,
ifall densamma skulle af sjukhuset bestridas.
Afgiften för betalande sjuka är:
om den sjuka tillhör Storkhotm« 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 :1:50 kr. pr dag;
2) i halfenskildt rum 2: 50)) » ))
3) i allmänt rum 1: 50)) )) ))

Olycksfall emottagas alla tider på dyguet; dock
böra ofvan föreskrifna villkor i afseende ä betyg eller
betalning af den sjukes anhöriga eller målsman oför-
dröjligen fullgöras.

Å allmänt rum vårdade sjuka få mottaga besök
alla dagar mellan kl. 1-:1 e. m.

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

[1609J

Katarina sjukhus.
(Nya Sandbergsgatan 1.)

(Flyttas nnder år 1903 till Åsög. 97.)
Mottagningsti d för in trädes sökande 9-11 f.m.
Besökstid: l-B e. m.

[1611J

Styrelse:
Ordförande: Kock, E.
Ledamöter: Wernmark, Viet.: Funch, H.
_ 'l'h.: Aulin, F. R.; Romare, P. B.
Ofverläkare: Wernmark, Viet.
Underläkare: Gahn, Henrik.
Kommissarie: Holmberg. Gust.
Predikant: Klefbeck, Ernst.

För vinnande af inträde å friplats fordras:
a) läkareintyg om sjukdomens beskaffenhet;
b) intyg från roteman om den sjukes (resp. hans

målsmans) medellösbet ;
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Sjukvårdsanstalter m. m. [1611-1619]
e) prestbetyg eller annan handling, som utvisar, hvar [1615J Barnsjukhuset Samariten.

den sjuke eger hemortsrätt. (lXT l Y k Il 30 'd R' .. )För betalande sjuka, som söka inträde, fordras: fY O mar- X U sg. ~ , VI mgvagen.
a) läkareintyg; Inträdessökande: kl. 10-11 f. m.
b) en månads afgift i förskott; T l f tid kl 9 10 f
e) borgen af godkänd person om sjukhuskostnadernas e e on l: .. - . m.

betalande utörver nämnda tid. (Blanketter för ifyl l- Besökstid: alla dagar kl. 3-4 e. m. (utom
ning erhålles hos vaktmästaren.) tisdagar, torsdagar och lördagar).
Afgiften pr dag är:

för person tillhörande Stoclch.olm, å allmänt rum 75 öre, Styrelse:
å hatj-enskildt 1: 50 kr.: L' th K df d L' dbl d Aför personer icke tillhiirande Stockholm: å allmänt rum mro , ., or oran e; lD a, ., V.
1: 50 kr., å luiif-enskilsit 2: 50 kr. ordförande; v. Hofsten, S., öfverläkare;

Dymling, J. F., kassaförvaltare; Schillberg,
A. J.; Jentzen, Elisabeth; Netzel, Laura.

Sekreterare. Stuart, A., e. o. hofrättsnotarie.
Ofverläkare: v. Hofsten, S., med. dr, docent.
Amanuens: Deviu, R., med. kand.
Ofversköterska: Melån, B., fröken.

Till vård emottagas sjuka barn af minst
1 års ålder.
För vinnande af inträde fordras
å friplats:

aj Iäk arebetyg,
b) betyg om medellöshet,
e) prestbetyg eller annan handling, som utvisar,
I hvar den sjuke eger hemortsrätt;

för betalande sjuke:
läkare betyg,
en sjukvärdsafgttt af 50 öre pr dag, som månads ~
vis erlägges i förskott;
borgen af godkänd person för afgiftens betalande
under den tid, patienten kan komma att qvar-
ligga å barnsjukhuset.

[1613J Epidemisjukhuset.
(Nära Roslagstull. uppfartsväg

Ingemarsgatan.)
Styrelse:

Helsovårdsnåmnden.
Öfverläkare: Hellström, Thure.
Underläkare: Widstrand, A.
Amanuens: Dalsjö. O.
Kommissarie: Ahlin, J. A.
Predikant: Mörner, A.
Husmoder: Kaijser, Vendela.
Besökstid: kl. 1 e. m. Kontorstid

från

9-1. a)

Sjukdomar som vårdas å sjukhuset äro: difteri, b)
skarlakansfeber, smittkoppor, fläcktyfus och rödsot. ej

Ordningsregler får besökande:
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 sjuksalarne få besök icke ske utan tillstånd
af sjukhusets läkare. Tillstånd Iemuas endast, när
särskilda omständigheter dertill föranleda. Besö-
kande är förbjudet att utan läkarens medgifvande med-
föra förtäring till patienterna.

3) För anhöriga finnes tallfälle att efter erhållet
tillstånd i besöksrummen kl. 1 e. m. under högst 1/4
timme samtala med de patienter, hvilkas tillstånd
det medgifver.

4) Besökande vare skyldig stäl la sig till efterrät-
teIse sjukhusets ordningsregler ärvensom att under-
kasta sig de särskilda försigtighetsmått, som före-
skrifvas till förhindrande af smittas spridning från
sjukhuset. Den, som häremot bryter, kan förvägras
vidare tillträde till sjukhuset.

5) Upplysningar om patienternas tillstånd medde-
las till anhöriga hvarje dag kl. 1 af sjukhusets lä
kare å mottagningssalen.

6) Utskrifna patienter böra afhemtas från sjukhu-
set på bestämd tid, kl. 10 f. m. Emedan hvarje pa-
tient före utskrtnnngen badas och får sina kläder
desinfekterade, är angeläget, att den faststäida tiden
noga iakttages.

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

Patienter intagas alla tider på dygnet.
Endast läkarebetyg fordras för intagande å sjuk-

huset, men skall sedermera skyndsammast inlemnas
prestbetyg, borgensförbindelse och förskottsbetalning
efter samma reoler och pris, som vid Sabbatsbergs
sjukhus. - Se [1607].

Epidemivagnen reqvireras genom närmaste polis-
vaktkontor med uppvisande af läkarebetyg.

Telefonsvar rörande patienterna lemrias endast å
!.ikstelefon och endast kl. 9-10 f. m. och 6-7 e. m.
Afven till läkare, husmoder och sköterskorna finnes
rikstelefon.

Diakon iss-sjukhuset.
(Erstagatan 1.)

~tyrelse: Se Diakonissanstalten.
Ofverläkare: Toll, H.
Underläkare: Vakant.

A detta sjukhus intagas å såväl friplats som å
betalande plats, i enskildt eller allmänt rum, pa-
tienter, som Pj äro behäftade med obotlig sjukdom
eller sådan sjukdom, att fara för smittas spridande
inom sjukhuset kan uppkomma genom de sjukas in-
tagande derstädes. Dessutom finnes tillIåIle till
sjukvårdsackord, hvarigenom husbönder, genom att
för kalenderår erlägga 7: 50kr. för en tjenare, bereda
denne rättighet att i händelse af sjukdom blifva å
sjukhuset intagen och fritt vårdad under 4 månader.

Priset å allmänt rum pr dag 1krona.
» å enskildt rUTI1» » 4 kronor.
» å dublettrum » » 2: 50-3kTonor.

Poliklinik för kirurgiska sjukdomar hålles
öppen för obemedlade sjuka helgfria tisdagar, tors-
dagar och lördagar kl. 10-11. Olycksfall mottagas
äfven andra tider För fri vård fordras medelst
rotemansbetyg eller på annnt sätt styrkt fattigdom.
Öfriga hjelpsökande mottagas i den mån läkarne
pröfva detta lämpligt, och betalas i sådant fall till
sparbössan för fattiga sjuka 1 kr. eller mer för
hvarje besök.

[1617J

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

Bestämdt för vård af personer, lidande af lång-
varig eller obotlig sjukdom, företrädesvis från huf-
vudstaden och, endast då utrymmet så medgifver,
från andra orter.
Patienter intagas ii. såväl friplatser som mot betal-

ning.
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[1619-1633J
Årsafgiften är:

i gamla hemmet: 1: SOpr dag för allmänt rum,
2:10 » för enskildt rum,

i nya hemmet: 2,:10 » för allmänt rum.
2: SO » 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 måltidstimmarna kl. 1-3.

Styrelse:
Ordförande: Carlson, K. G.
Vice ordförande: Bergman, Ev.
Kassadirektör: Carlson, K. G.
Verkställande direktör: Norrman, C. G. V.
Läkareledamot : Wising, P. J.
Ledamöter: Almen, Aug., Kumlien, Axel;

Lamberg. Tor; Leyonmarck, J. L.; Salin,
Maur., Samson, Utto; Sällström, A. G.;

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

hvard, kl. 3-4 e. m. Kungsg. 7 ansök-
ningar om intagning på sjukhemmet.

Underläkare: Lundberg, 1\1.
Kommissarie: Hellsten. Fr. Träffas kl. 10-11.
Husmoder: Guldbrand. 1., fröken, träffas

månd., onsd., lörd. kl. 9-11.
Karnererare. Höjer, A., kontor Arsenals-

gatan 4 A, nedre botten till höger, öppet
kl. 10-12.

(Ny tt val i Dec., se vidare utk, supplementet.)

Sjukvårdsanstalter m. m.
Af Stockholms stadsfullmäktige valde leda-

möter: Nyström, Q.; Tamm, A. W.; af
Klintberg, L. F.; Ohnell, R.

Af Stockholms läns landsting valde ledamö-
ter: Odelberg, O. W.; Ekdahl, G. A., samt
förste stadsläkaren i Stockholm och förste

.. provinsialläkaren i Stockholms distrikt.
Ofverläkare: Lindblad, A.
Kommissarie och sekreterare: Hiibner, L.

O. J.
Underläkare: Olson, E.
Predikant: Blomquist, O. R.
Vaktmästare: Andersson, O. W.

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

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

Hallberg, E),. F. M.; Ofverläkaren.
Sekreterare: Ahrberg, C. Hj.
t. f. Ofverläkare: Gadelius, B. E., träffas i

tjensteärenden '/21-'/22 e. m. Vid samma
tid må patienter efter eIverläkarens 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 l:a klass 2: 25,

2:a kl. O: S5, i 3:e O: 50.

[1622J Provisoriska sinnessjukhuset.
(Bränkyrkag. 71.)

Öfverläkare: Bystedt, Ivan.
Ekonomien ombesörjes af: Holmberg, Gustaf.

Stockholms stads och läns kurhus.
[1623J (Handtverkarcg. 13.)

Direktion:
Ordförande: Öfverståthållaren eller, i hans

frånvaro, Underståthållaren.

'--,-
[1627J Allmänna barnbördshuset •

(Handtverkareg. 19.)
Direktion:

Ordförande: Öfverståthållaren eller, i hans
frånvaro, Underståthållaren.

Öfrige Ledamöter: Althainz, F. G.; Setter-
gren, E. M. G.; Tamm, A. W.; Bolinder,
E.; Westermark, F.

Kamererare: Willners, John.
Direktor: Westerrnark, F. J. E., t. f.
Adjunkt: Saljn, M. J.
Amanuens: Aberg, Gerard.
Föreståndarinna: Koch, M.

[1629J Asylen för fattiga barnaföderskor
och deras barn.

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

Samma som för Allm. barnbördshuset.

[1631J Södra barnbördshuset.
(Wolmar-Yxkullsgatan 27.)

Styrelse.'
Densamma som för Maria sjukhus.
Öfverläkare: Sonden, C. 1\1årt.
Biträdande läkare: Alin, Edvard.
Kommissarie: Samuelson. Hugo.
Predikant: Hildebrand. A.

[1633J
Stockholms stads fattigvårdsnämnds asyl

för fattiga barnaföderskor och deras
späda barn.

(Prestgårdsg. 31.)
Styrelse:

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

Asylets ändamål är att lemna erforderlig fattig-
vård åt sådana behöfvande barnaföderskor, hvilka,
tillhörande annan kommun än Stockholm, efter ut-
skrimtngeu från barnbördshuset äro ur stånd att då
genast med arbete kunna försörja sig och sina barn.
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Sjukvårdsanstalter m. m.

11637J Kungl. Sällskapets Pro Patria Kassaförvaltare: Benckert, R.
barnbörds- och barnhus. Ombudsman: Ramstedt, J. O.
(Stora Badstugatan 22.) :§'örste läkare: W eern, Jonas.

Direktor och. Ofverläkare: Lindström, Gösta. Ofverläkare: Wrern, Jonas (medic. afdeln.):
Biträdande läkare: Bolinder, Sven Gerh. Floderus, Björn (kirurg. afdeln.).
Förestånderska : Vakant. Föreståndare för med. polikliniken: Dr Fiir-
Upplysningar rörande de vilkor, som erfordras stenberg, Arthur.

för vinnande af inträde å barnbördshuset: ML die. af de/n.: Underläkare Ernberg, Harald.
I. För vinnande af inträde på friplats fordras: Kirurg. aJdfln.: Underkirurg Karlsson, Arvid.

a) Prestbetyg eller utdrag af prestboken. bl Intyg' A St -id b '0' W'lh
om medellöshet, utfärdadt af Ofverståthålla.reernbe- .. o • manue!1s Il s. el"" l .
tet, presterskapet eller vederbörande roteman. el Af Föreståndarinna: Brodin, Mana Helena.
vederhäftig person utfärdad förbindelse att i hän- Allm. tel. 274 kl. 10-12 f. m.
delse. a.f patientens oförmodade dödsfall bestrida de Kommi S· rie - Eric 'son E A
deraf foranIedda utgifter. S a. s'..·

II. Föl' betal.an de sjuka: a) Ansvarssedel. iune- Afgift för betalande barn 75 öre och i enskildt
fattande borgen för ifrågakommande utgifter under rum från kr. 2 till kr. 2: fiO.
vistelsen på barnbördshuset. b) Prestbetyg, hvilket Föl' vinnande af inträde å friplats fordras: läka-
dock endast behöfver aflemnas af gifta personer. rebetyg, rotemans intyg om medellöshet och pre st-

Ogifta betalande patienter, hvilka vid sitt inträde betyg.
på barnbördshuset aftemna.t vederhärtig borgen för Kontorstid 10f. m.t--Lao e. ffi. Allm. tel. 274.
Irrågakommande utgifter under vistelsen derstädes, Int.rädeesöka.nde : med.. afd, kl. 12-1 e. m.; kirurg.
behö(va ej uppgifva sina namn. Skul'le svårighet afd. kl. 10-11 f. ID.
möta för betalande patient att anskaffa sådan borgen, Besökstid 2-3 e. In.
~an samrna förmån vinnas mot aflemnande till Telefonmeddelanden 0111 patienter Iemnas : å Medlc.
Ofverläkaren på en gång vid inträdet af Sexlruudra afd. 9-10 f. m. Allm. tel. 141. Kirurg. afd..
(600) kronor, hvaraf Merstoden, sedan belöpande 10-11 f. m. Allm. teL 17S.
utgifter blifvit bestridda, äterlemnas till patienten
efter tillfrisknandet.

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

dublett kl'. 1: 50; 3) i allmänt rum 1 kr.
All läkarevård och uppassning leronas kostnads-

fritt. Medikamenter skola betalande patienter be-
kosta sig sjelfva, uvaremot utgifterna för medi'ka-
menter åt de å friplats intagna bekostas af barn-
bördshuset. Drlekspenningar eller annan vedergäll-
ning för lemnad vård vid förlossning få ej af skö-
terskorna uffordras någon på barnbördshuset intagen.
Förestånderskan tillhandahåller de barnaföderskor,
som det önska, lämplig mat och dryck mot billig,
af Direktionen faststäld afgift. Patienter på de all-
männa rummen få mottaga besök från kl. 10 f. ID.- [16 43J
5 e. m. och på de enskilda rummen från kl. 10 f. m.
-6 e. m., då alla besökande måste hafva, lemnat
sjukhuset.

Öfriga upplysningar lernnas af Förestånderskan
eller för särskilda fall antingen af Öfverläkaren dr
Gösta Lindström, SOIU träffas i sin bostad hvard. kl.
'2-3 e. m., eller af hans ställförcträdare.

Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt
[1639J för sjuka barn.

(Polhemsgatan.)
Råd lemnas kostnadsfritt för i·n/väTtes sjuka

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

Direktion; Falkenberg, L., frih:a, f. Ekman,
ordf.; Akerhielm, Ebba, frih.a , f. Gyl-
denstolpe; Weber, M., f. WeylaIidt;
Höglund, S., f. Reuterskiöld; Loven. H.,
f. Julin; Borgströrn, E., f. von Axelson;
Wallden, E., f. Langenberg; Posse, E.,
grefv:a, f. Arvedson; Sörensen, L., f. af
Ugglas; Arnberg, A., f. Hoffstedt; Berg,
M. L., f. Santesson. Rossander. W., f.
Forssgren.; Edelstam, A., f. Hierta.

Föredragande för ekonomien: Salander. B. H.

[1633-1643J

Direktionen öfver Sabbatsbergs brunns-
[1641J lasarett.
Ordförande: Wachtmeister, H., grefve.
Kassaförvaltare: Carlson, Georg.
Brunnsintendent- Cassen, A. VV.
Syssloman: Weidenhielm, A.
Ofrige ledamöter: Askergren, H. E.; La-

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

Sophia-hemmet.
(Valhallavägen.)

Styre/se:
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, K,
fröken; Hamilton, U., f. Lewenhaupt, gref.
vinna; Berg, J.; Cronstedt, Otto, grefve;
Nyström, L. R; Linroth, K.; Dahlin, J.
E.; Ostrand. H.: Bratt, J., Hammarsten, Fr.

Själasörjare: Lindhagen. T.
Kassaförvaltare: Östrand, H.
Sekreterare: Bratt. J.
Föreståndarinna: Virgin, E., fröken.
Husläkare: Lidiu, E. O., med. dold.
Karnererare: Aman, A., fröken.

Upplysningar
om sjukhemmet och om sjukes intagmng

och vår:d derstädes.
Pöreståndartnuans mottagu.cttd kl. 1-2.
Kamrerarens expeditionstid kl. ljglO-lj212 f. 111. och

'/23-'124 e. m.
Sjukhemmct erbjuder åt sjuka ur skilda samhall s.

klasser ett eftcr nutidens fordringar ordnadt hem.
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[1643-1645J Sjukvårdsaustalter m. 'm.
der in- och utvärtes sjuka kunna blifva intag~a och Kostnaden för sköterakans resa fram och åter er-
vårdade, De sjuka värdas pä egen bekostnad af den lägges till sköterskan sjelf',
läkare de sjelfva välja. Anlitas sköterska- för kortare tid än två veckor,

~ sjukhemmet emottagas till behandling; sä längt insändes till Sophia:hemmet, då sköterskan lemnar
utrymmet medgifver, sjuka af alla slag, med undan- sin plats, liqvid, hvarefter qvitto öfversändes,
tag af dem, som kunna vara störande rör öfriga inom Behålles sköterska under längre tid än två veckor,.
Hemmet befintliga patienter eller som lida af så bör i Stockholm liqvid insändas till Sophiahemmet
beskaffad sjukdom, att fara för smittas spridande hvar fjortonde dag.
inom Hemmet kan uppstå. För i landsorten anstäld sköterska erlägges liqvid

Vid inträde erlägger den sjuka sjukvårdskostnad den första i i hvarje månad.
i förskott för tvä veckor, och detta förskott förnyas Lasarett kunna frän Sophiahemmet erhälta öfver-
vid hvarje ny period af tvä veckor. köterskor och utgör i så fall afgiften till Hemmet

Den sjuka skall äfven aflemna förbindelse af ve- liOOkr. för år, fri resa och fritt underhåll för skö-
derhäftig person eller en kontant summa, mots va- terskan.
rande två månaders sjukvärdsafgift. .Betalningen Angäende Elevers antagande samt sjuksköterskors
utgår frän och med den dag plats beviljats och till utbildning och ställning gälla 161'närvarande 161-
dess Hemmet lemnas, dock att utskrifningsdagen ej jande hufvudsakliga
räknas, sävida ej den sjuka stannar qvar ä Hemmet
efter kl. 12 middagen, då äfven denna dag beräknas.

Betalningsvilkoren äro:
I Afdeln.: A i enskildt rum 7 kr. pr dag.

» B i half-enskildt rum ii kr. pr dag.
» C i rum för mera än 2 patienter 4 kr.

pr dag.
TT Afdeln.: A i enskildt rum 5 kr. pr dag.

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

För denna afgift erhälla de sjuka:
Rum, kost och sjukvård. Vin hafva patienterna

att i regeln betala särskildt. Patienterna debiteras
för medikaments- och förbandsartiklar i män af för-
brukning. Underläkaren är skyldig att i sjukvärden
inom Hemmet tillhandagå och assistera der praktd-
serande läkare. För transporten till och frän sjuk-
huset har den sjuka sjelf att sörja. Tillfallig patient
80m ankommer till Sophiahemmet för undergående
af operation, erlägger för densamma 3 kronor och
ersätte förbandskostnaderna enligt räkning. Frän
Sophiahemmet utskrifven patient, som efterät fordrar
förbindning å hemmet, erlägger en krona för hvarje
besök.

Sävidt utrymme och omständigheter i öfrigt så-
dant medgifva, må i ]:a afdelningen A intagen
patient tillåtas i sitt rum medtaga en anförvant
eller tjenare och utgår i sädant fall härför en afgift
af 4: 50 pr dag
I Afdeln:s patienter uti enekll dt sjukrum få emot-

taga besök mellan kl. 10 f. m.-7 e m.,
uti sjukrum för flere patienter 1-3 och

'/25-'/27 e. m.
och utom sjukrummet kl. 9 f. m.-1/27

e. m.
1I Afdeln:s patienter fä emottaga besök i sjukrum

för flere patienter mellan kl. 2--4 e.
m. samt i enskildt rum kl. 10 f. m.-
'/27 e. m.

De ä sjukhemmet intagna sjuka ha i öfrigt att
ställa sig till efterrättelse de för ordningen derinom
faststäida ordningsregler.

B. Om privata sjukvå1'den:
Sjuksköterskor för värd af sjuka i privata hem

såväl i Stockholm som landsorten erhållas efter an.
mälan hos föreståndarinnan:

Betalningsvilkoren äro:
a) För en sköterskas tjenstgöring, helt

dygn ................................•..•.. kr. 2: 50.
b) För nattienstgöring (beräknad till om-

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

c) För dag-tjenstgöring (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 »

Sköterskan erhåller derjemte fri kost.
Sköterskor, tjeustgörande i landsorten erhålla

dessutom fri ~vätt.

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;
c) att hafva god helsa och nöjaktiga kroppskrafter;
d) att vara ogift eller barnlös enka;
ej att hafva ätnjutit nöjaktig skolundervisning;
fl att hafva fyllt 21 är, men icke vara öfver 35 är

vid inträdet som elev.
2. För att blifva till .qjuksköterska vid Bophiahem-

met antagen iordras:
aj att hafva säsom prof-elev ä Hemmet genomgått,

en pröfvotid af minst en högst två månader;
vid proftidens slut eger prot-elev afgä om hon
sjelf önskar;

b) att hafva såsom elev tjenstgjort på Sophiahem-
met och andra sjukvårdsinrättningar ett och ett
halft är;

Vid elevtidens slut granskas elevens ådagalagda.
lämplighet, hvarvid hon antingen godkännes och till
profsköterska antages eller underkännes som olämp-
lig till sjukvärdstjenst vid Sophiahemmet.
c) att hafva som profsköterska under ett halft är-

fullbordat sin fackmessiga utbildning.
Vid profskötersketidens slut förnyas otvannämnda

granskning och godkänd profsköterska antages till
sköterska.
3) Den som önskar vinna inträde som prof-elev

vid Sophiahemmet skall till föreståndarinnan
ingifva:

a) egenhändig skriftlig inträdesansökan ;
bj prest betyg;
c) läkarebetyg. enligt formulär;
d) redogörelse för sitt framfarna lif etc. enligt for-

mulär.
Dessa båda formulär tillhandahällas genom före-

ståndarinnan.

[1644J Hem för ögonsjuka.
(Klara Vestra Kyrkog. 12; a. t. 7994.)

Föreståndare: Doktor Erik Nordenson.
Hemmet har plats för 30 patienter.
Betalningsvilkor: i enskildt rum 5 kr.; i rum

för 4-6 patienter 1 kr., allt pr dag.
Vid inträde erlägger den sjuka betalning i för-

skott för två veckor och detta förskott förnyas vid
hvarje ny period af två veckor.

l: 50.
3:-.
1:.-.

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

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

Suppleanter: Nordenson. E.; Ohrvall, E.
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Konvalescenthemmet.
(Malmskilnadsg. 41.)

Styrelse:
Ordförande: Norens, Victor, rådman.
Ledamöter: Wetterstrand. O. G.. med. dok-

tor; Moll. V. O.. v. håradshöfding: Påhl-
[1646 bJ Röda korsets sjukhem. man, Sigrid, fröken; Kumlien; Axel, hof-

(Kammakaregatan 66, 2 tr.) intendent.
Föreståndarinnans mottagningstid kl. 1-3 Husmoder: Liljeblad, Agnes, Prostinna.

e. m.; a. t. 81 86; r. t. 1 92.
Detta sjukhem erbjuder åt sjuka ett efter nuti- [1650] Hemmet Elim.

dens fordringar ordnadt hem, der in- och utvärtes (a Neglinge invid Saltsjöbaden.)
sjuka kunna blttva Intagna och vårdade. De sjuka
vårdas på egen bekostnad af den läkare. de sjelfva Emottager konvalescenter efter in- ?ch utvärtes
välja. I sjukhemmet mottagas till behandling, så sinkdomar samt personer i behof af hvila och vård.
långt det begränsade utrymmet medgifver, sjuka af Läkare från Stoekholm , R. t. Saltsjöbaden 142. Före-
alla slag med undantag af dem, SOlll kunna vara atåudartnua : Hilda Malm, exam. sjuksköterska.

[1646 a] Röda korsets sjuksköterskehem.
(Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.)

8t1/1'Hl.'p:
Ordförande: Björnstjerna, R. M. E. C.
v. Ordf.: Westring, Hj. G.
Ledamöter: Edholm, L., f. von Heijne; von

Heijne, M., f. Gahn; Odelberg, E., f. Åker-
man; von Baumgarten, Eva, fröken; von
Heijne, A. G.; Åkerman, J.

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

1-3).
Upplysningar rörande såväl erhållande af sköterskor

för vård af sjuka i Stockholm eller landsorten
som äfven antagande till sköterskeelev hos Röda
korset erhållas efter anmälan hos föreståndarm-
nan, Kammakareg. 66, 2 tr. Pöreståndarinnans
mottagningstid kl. 1-3 e. m., a. t. 8186; r. t. 192.

Sjukvårdsanstalter 111. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-;1651J
Sjukhernmets öfverläkare och föreståndare: störande f'6r öfriga inom hemmet befintliga patten-

M H d d kt ter eller som lida af så beskaffad sjukdom, att faraarcus, enry, me. o or. för smittas spridande inom hemmet kan uppstå.
Underläkare: Johanson, Alfred, med. kand. Vid inträde erlägger den sjuka bestämd sjukvårds-
Konsultationstid: tisd. och Iörd, 12-1. afgift i förskott för två veckor, hvilket förskott för-
Besökstid: tisd. och lörd. 12-2. nyas vid hvarje ny period af två veckor. Betal-

ningen utgår från och med den dag plats beviljats
Telefontid: dagl. 11-12 (allm. tel. Sundby- och till dess sjukhemmet lemnas, dock att utskrif-

berg 9). ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuka stannar
POSt- och tel. adress: Solna sjukhem, Sund _ qvar å hemmet efter kl. 12 på <lagen, då äfven

denna dag beräknas.
byberg. För sjukvårdsafgiften erhåller den sjuka bostad,

kost och sjukvård, men debiteras särskiIdt för me-
dikamenter, förbandsartiklar och vin i mån af för-
brukning.

För transport till och från stukhemmet har den
sjuka sjelf att sörja

De å sjukhemmet intagna sjuka hafva i öfrigt att
ställa sig till efterrättelse de för ordningen derinom
faststäIda regler.

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

Föreståndarinna: Fiillegrabe, Angelica.
Mottaga sjuk bud alla tider på dygnet.

[1649]

Penni ngi nrättni ngar.
I. Bankinrättningar m. m.

A. Banker. Tumba bruk; Almström. R., (afg. 1903);
" Langenskiöld, B. K. J., frih. (afg. 19(4),

[1651J Sveriges riksbank. förste deputerad; Weber, C. A. (afg. 1903),
Hufvudkontor : Jerntorget 55, 2 tr. vik. deputerad.

Afdelningskontor: Hamngatan 28, n. b. . Supplea.nter: .
(Expeditionstid 10-3.) Af K?ngl. M;aJ:t forOl'~nad supp~ean~: Ch~'l-

.. . stierson, r. O. A., forordnad for 3 ar fran
Fulimäktiqe: den 14 maj 1900.

Af Kongl. Maj.t förordnad fullmäktig: v. Af Riksdagen valde suppleanter (intill valet
Ehrenheim, P" J.. förordnad för 3 år 19(3): Uggla, A. A.; Tham, V. H. S.;
från den 14 maj 1900, or·d/örande. Wikström, P. M.

Af Riksdagen valde fullmäktige: Törne- Fullmäktiges expedition.
bladh, H. R. (afgående 1904), v. ordf. o. Bankosekreterare: Kolmodin, C. F.
andre deputerad; von Friesen, S. G. (afg. Notarie: Troilius, C. R.. W.
1905). Jonsson, Olof, i Hof (afg. 1905), Kanslist: Marin, K. H. E.
inspekt. fullmäktig för sedeltryckeriet och Amanuens: Nyman, A. I.
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