
,", ,,~tJ'·',',\ii·/t6 .,: ~~mfatds\ehl
l, . ,S.f. 'i.li.cl. be.fg;:..D.'r.S.~kfe..'t..'e~a.•,fe!'Pfe'ruman. fr. G.~l''. ~ö~~s~~~~t:~~~W~:.;~frnsg.961. Vice kas-

iI,/t3ii51VänsK'ap'~fö~bund~t$ Sjuk-och
i"'\". .s:>. Begrafmngskassa.

}
, S.'tift~. d..i ..,af. o.r.dens Riill.,.Sk,.apet,v .. F. 18.65, re- Israelitiska sjuk,hjälp~- och begrafllings,~")~"";':
, gistrerit(l;, 1912J -Uppbörd och .inskrifning af [3140) .' . sällskapet.' .'1",
.. :n~amedlenimar fjärde Torsdagen i hvarje: Levin, Alfred, ordförande i Thiel,. 41val'" '':, I

, 'I månad, ,kL, 6:-:8 e.'I\h. Te knologg .5. kassaförvaltare i He~manj J.;. .Bensov.; A){'
I OI:df.\:,.,S:~~ris.spn,(J:i\;lft.; '\?,~df.:Qd~n, ..S. J.~ bin; Stern, Eric, sekreterare; Wic~ert;Fj"

·1 • sekfef •."K1.ngpyrg, J. W ••, kassor -, Oster fru; Meyersson,A., fröken;.,HeckcQeI:,,':i'}., ,'"
t ',i. i berg, Gust.r. ,;V. kassör: -Zetterberg.. C. J. fru; suppleanter:, Klein, .E.; ,':l'ta1l.g9tt,Z':; I

\
• [3'11.6j' ,:,,-'-, -'-.- . fru; NiseH, 8'.; Licp,teristPi.n, Paula. ,',,;

,,' '~l'd!lns~Sllmfundet Ljusets Bröder. Läkare: Lamm, Gustaf] DidriksSllj G~lltP:~t
1. o~df:'fhoi·eJl,'o;.; 2. ordf.: Hellsten, G. A.
Sekret::. Olin, E. q" Jakobsg.28. Skattmäst.:

EkstrÖm,K. G., KaJ:(iuansmakareg. 71V.
,Ceremoniriiast::' Johannissson, J. 'A.
'.. (N~t,tvaJ,i Mars;)·

[3121J
Sj uk~lIssar"och V n~erstodsför~n ingen

·;"t,;,;,' .. ,Verdandi.,
" . . . '(Jentralsturelse:
Ordförande: Strömberg, E, V" Djursholm,
SekreterlJ,r.l\:,)~J'abrielssou, .D. J~L, Stockholm,
Kassö.r:,';~u~ta:fsori, '.E. '.~" ..Tegnersg. 44,
Le'gari:iöter:AJl:elsspn, Arvid, Dufbo;. Wilen,

,A~e;' Dufbo ;~\'~Alfi'ed,Dufbo,

Ofr,igaitlr,egistrera'dasjUk- och begrafnings:'
,. . ",,:kass,oriStoC.kholm
~:' (se ~1an'll)r~g;',:Sjuk-, Oj begrafningskassor).

\- ''':.':.' .• ""',i- I

[3141J Stockholms Barnafonds".
Begrafllillgskassa.' .

(Stiftad 1883; afseddför .barnf åldern'
1~15 år.). ...,

Ordförande: Brnce,Anton. Sekreterarev Id-
hansson, Aug. Kassor: Litien,\Erhard,
Hornsgat. 961. ' ,

[ ~
3142J.. '. ' ........• ','"

Lykttändarnes sjuk- och begrafningskassa
Ordförande : Lönnqvist, CI,J., Dal~g.·~Ö;

a. t. Vasa 28 51. Kassör:.A.nd~rg, A,.,Fj:,
Kungsholmsg. 28n.b.; a.'t.,.l3 36:. Sekr~te,'
rare: Palmqvist,A.nton Fr., Lilngh6iIJls,g..
251I; a. t. Söder 67 86. "".

Ombudsmänj Andersson. Otto,
22; a. t. Osterm. 5018; Målqvist' O.
Regeringsg. 111 ö. g. 4 tr.;

6. Samfärdseln till lands. . -;
'l~~OOJ ::a)' Gatutr:afiken. Den inre zonen begränsas af hål!st.a~R6~,',
j'. .t .fråga ,om. gatutrafiken är det .för all- lags tull, Haga södra grindar, KarlberlS, Marie·
. \ mänhetenaf vrkt att lägga märke tilldels de bergsg., Er:,ing~väg., H~rnst., S~anst. (Halli-

allmänna qtdningsl'e~lellIiarörandeåkande, marbyg.), • anvlkst., B~~m~n~r~ ochRops~en,.
'd' d o·' dI'J'''inte,'' t b;U 'Cl. oGenomg. aende sparvagshnJer .mell.an..mre

, ~~l:;?:dåk!i~n{se:is89,.~~föir]~ f~r~[~~ af zonen o. ytterzoner. s; k. förortsHl)ier(~ro:'
kreatur o,'orertligket [se 4886], dels taoior o. Linje N:o 8. Slussen-EnsKede (Enske.de!?anan).';,;\"

" bestämmel'$cr. om, dros.kva$erJ,det, [se 4878J " ,,12. TegelbaCken-AIlvelVilj:en}(B~o~n.;'~;Cf'"
i ,.'0.'tama för$tiidsbud[se4880J, dels nedan- " ,,13. Tegelbacken--,.Ullsullda,' .:banan). .: .:
,ståel)(l~"uTII\lysn~,QlI\ spårvägar m.m. "" 15. ,Nob;~e~t~tZ~:~)~sundbYbe~~(~.u~~1,!

För färdutöm staden, ar att märka dels " 16. Slussen-Mälarhöjden \ (S~dr~,'
ortf'orteckn,ingeni,[ 4883]' med afstånd från , J Tellusborg . Eörst.·'
S t d l f kni . b tä l ,1,. SluSSen--\Midsöm.ni~r,-*rans.eIiJibaIi~:riJ,·;,;,'.tororgeties,ör~ec nmg'ep.,1 estämmel- , .' ...•.... '\'
serna om,~roskväsen~et[se4878]. Linje N:o 15 omfattar inom yt~el'zl)]l'en; .;
[3201] . Stockholms Spårvägar två sträckor: den förstaHagasödra:gl·i:itilal:>:,
ä!!'as.af Aktieb\SthlmsSpårviigar, [se 32 05]. -H~g:alund, andra; Hagalund----,Sl1n'clliy!5erg~.! '
~Spålwägsnätet', omfattar 17 spårvägslinjer. Linje N:o 16 omfattar inom ytteI'Z(kl)el):

.
',. I", 'T....ax..a, ." . t~å sträckor: denförsta1;l0.:p:st1l1~-Aspl1A~~~1;}::

~",.l ~.~< " , den andraAspudde~17"":Matl~rhöJde.n" ;Jl~ "1'\
",i'I. ,Spårvägsnätatsindelning. Öfriga förortalinjsr omfa~ta'f:,ri. hvarder,a

.."Sp~dä~snätetinclela8 .i taxeafs. i dels en endast en sträcka, begränsadaf ofvan angifna
)il:re~Oiljde~s~t~I\fördenna oefintt ytterzoner. slutpunkter.
, ~~," , '" ~~~----. ----~,.,--~-~~--.~.
,ST0.CH:1l0LM.S·~TIDNINGEN är. Sveriges.•främsta, . . .. ., .,. ", ,..., alla samhälls lager;
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( c; Öfriga allmänna inrättningar.

Mgifter för personbefordran. Ibarn und. 6' år, med rätt till en särskild
A. Färd utan ö!"ergång. sittpl. för barnen.

1. Vid fdrcl endast inom. en zon (med IV. Afgift ,för resgods.
ltndantag af l/tterzonm Haga södr,a qrisuiaa: Passagerare får medföra i vagnen ett kolli,
-Sundbyberg) utgör afqift en : om det bekvämt och utan ominst.a ol~genhet
å vagn i ordinarie trafik 25 öre för 'me.dpassagerar~ kan. halla.s l knäet..
» » i arbetartågstrafik 10» "KollI ,av ngt större dlmenslo,ner,. dock af
» » i nattrafik 75 » hogst e~ half hektol, rymd o. 25 kg. vikt (t.,ex,;
d k k 11 .d färd • Iö t r " d en vanlig handkappsäck ell. en torgkorg) .fa
.oc s a .VI. a.r a mor s mje inom en medföras end. å främre plattformen,o. skall
~~re zonen l nktmng. ~ot yt~er~.on den l~edansärsk. passagerareafg. enligt stadgade grun-
~lPunkt 2 stadgade af.~lften ~or forsta strack~.~ del' erläggas, för hvarje kolli.
inom yttre z~nen erl~ggas,. a~ven om resan al Större, långa ell. eljest skrymm. kolli samt
af~dda.tt a~slut~s l.nom l.nr.e zonen.. . sådana, hv, gen. lukt, orenligh., eld!arligh, ell \

~. V1d fard a foror~sh~ll.e inom. t.äde inre annat kunna förorsaka obehaz få ej'medtugas.
zonen. och. ytterzonen ufgar, jämte ofvan stad- b' ' ":

gade grundafg., en afg. af 5 öre för hv, sträcka V. Rabattbiljetter.
inom ytterzone~~ A sträckan Hagalun~- En!. förestående taxa utg. afg. å förorts-
Su.ndbyberg.~tga. dock denna afg.med 10 ore, linje för sammanhäng. resa Inom inre zonen
..3. Yb~ jard endast tnom ytt~rzon,e~ Haga o. första ytterz. 30 öre för enkel färd 0.35

so~ra grzn~ar--:~lInqbyberg utg~.r a/q'b!te~: öre för färd i fören. med en öfvergång till
a vag~ l 01 ~lllanetrafi.k 10 ore for hv ar- ell. fr. annan linje berörande förortslinjen.

de!a strac~an Inom ytte~.zone.~ och . För trafikanter till och från Bromma.
a vagn ~ nattr~.fik 75 o~e for resa m. den Enskede och Södra Förstäderna tillhanda-

ena ell. bada stråekorna Inom ytterzon en. hållas dock rabattbiljetthäften å kronor 3: -;-
B. Fä"d i samband med öjcergång. och 3: 60, innehållande hvardera 12 biljet-

1. Mot en tilläggsafgift af 5 öre å vagn ter å re~:pek!ive 25 och 30 öre, hvilka gälla
"i ordinarie trafik eller arbetartåcstraflk samt som afglft for ofva,nnyss omtalade resor.
. 25 öre å vagn i nattrafik erhåller trafikant Pollett~r ... Kondukt?rernatillhandahålla
öfvergåugsbilj. med rätt till fortsatt färd med polletter a 2" och 30 ore pr st.
a~nan linje ell. m.~dan!!.at tåg ~.sa~ma li~je, [3202J Trafiktider.
darest detta fortsätter-längre vag an det tag, O d" 'f fik a"g r rum mellan
f o h ilk t "f o k I r inarie person ro 'e .
ran. v.~ e ~ verg~ng ..s er. . ., . kl. 7 f. m: och 12 m. il.

VId ofvergang till förortslinje inom mre p.'" h h l d , r u der m? nad. iktni t tt 1" d" a son- oc e g aga n a ernnzonen In mng mo y erzon enugges ar- Okt-A ·'1 b" .iar tr fike n ti me e '
jämte 3, denna linje den under A. punkt 1 ' pIl. OIJ • I~, ,l~ e h m.. s nare:
här ofvan stadgade förhöjningen at' 5 öre. Arbp;ta,·tag.ltrojik age~ mm , varje .helg 1'1

För hvarje grundafgift må e" lösas mer ~g f~al~ kl. 5,30 f. m. fill kl..S/.m. a sam~-
" e "f o bil' tt .J, liga linjer med undantag' af linje N:o 12 ocn
an, nÖ" vergangs l Je :. . ,. sträckan, Haga södra-c-Sundbyberg.

2. fverg .. skalIbegaras och hllaggsafg. lY fl, .tik: f? kl 1230 f till kl Oj'erläggas samtid, medgrundafg:nserläggande.a 1'(1", • Ian " ", .m. ' .... ut;

3. Ofverg.· bilj. berättlgar endast till en öf- [3203J Turlistor.
verg. Färd~n ska~l fortsättas frånöfv~rg.-plat- Ordinarie- och al betart åqstrofik,
s~n. med nästk., icke fullsatta vagn a vederb. Linje N:o I. (Ringlinje) 'I'egnersgatan->
lIn.le... o' o," ••• Skeppsbron-Slussplan- Vasagatan-Teg-

~. Ofver:gan.?,far l~ke aga rum .tlll 11ll~e,nårsgatan, Längd 5,8 km. Körtid 35'h min.
hvilken fran ofvergangsplatsen raknat till Söckend Sön- ö
sin återstående sträckning följer samma linje, " , . helgd.'
från hvilken öfvergångsbiJjetten utlämnats. Första tåg fr. Teguersg. I 6,9 fm. 6,41'/2 fm

5 Öfvergång får ske end ä öfverz -platser- Si.~ta, »»» 1l,50'/2 em. 11,50'/2 em,. .. :?'.. ',.. ~. . Farsta»}) Slussplan 6,251/2fm. 7\4 fru.
na, hvilka aro: for korsande-linjer korsnings- Sista »»» 12,7 »' 12,7 »
punkten, rör delvis sammanlöp. linjer den plats, 51/2 min. trafik hela dagen.
däl: linjerna mötas, el!. där de skiljas. Sön- o. helgel maj-:-.sept.II min. trafik till kl. 8 fm.

Ofverg.-bilj. får ej använd. för returåkning. .J> » » okt. --aprfl Il» » »» 10»
... " Linje N:o 2.' Ostermalm-Kungsholmen.

IU. Afgift for barn. Mariebergsg.-Flemingg.-'-Kungsg.-.Stureg.
Hvarje äldre person far utanafg. medföra ~Djllrg.bron-Nol'l'm.torg-Gust. Ad. torg-i-

ett barn under 6 år"dock utan rätt till särsk, Teg(llb.-Handtv.g.-Drottn.'holm"v~gen-
sittpl, för barnet, samt för en afg., två Essingeväg. L~ngd 10,7 km. Körtid 53'h min.

JÖNKOPINGS JURIDISKA. BYRÅ
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':fiirsta-tåg fr; Haga s, t.,.Horns-
i.tuH.> ,j,. '", ~ ,4,53 fm."6,,20 fru.

SiRta »' D-, » t, H~rii~-
. tuli '11,'23 om.11\23 mu.

'SiRta 'D, D» ,t,Koi'nh,
,_ torg ,_ 11)41 om. 11,41 GIn.

\'~-örst~ .J), »,H.o.rp.stnll t. Haga
sS~d~ä iL;' 5,29'/2fm" 7,0 J/2fm linje N:o 7. Norrmalmstorg-Djurgår~
,1,Rsco"~d'r"a,!l'~» 11 J l l' den," Non·malmstorO"-DJ·nrn'.,bron~B,el,l-,:.,Mrl2om,lii59/2elu. v t" _ Fl, ".,"

/6' min. tr~fik'fr. kL6 fm. mansro .: Längd 2,8 km. Körtid 012 min.
.Sön.o. .helgd. maj-sept. 1.2min. trafik till kl; 8fm ' Söckerrd. S,;n"o.

» » » .okt.-april 12» '» »» 10 » helgd.
L;~je"N:o 4.'~orilsfhll-Horl1sgat.-Ro-. ~;~~~tat~gf~"Norrm~lmstorglf:~5 ,:;: ii:~.5 :'::::,

senl :gat;:-Skåne!lat.~ Katrin,aväg.- Tegelb. Första » » Eellmansro 6,16 fm. 7,16 fm.
';-Handtv. uat, ~Odeng. '- ValhallaväQ.-Si- Sista »» D 12,10, frn, 12,JO fm.·
b,yllegat.- SIU8s~n~Ragvaldsgat.-Götg.- ,.6 min t,"afikfr..~. 7 fm, . , ,,! ,

Ringväg, ,Längd 17,4. km. Körtid 90'/z min. St ~. h(~d. ~~:~~~;i}~mm. tra;kt;)ll ;Lgf~.
.. ,', Söckend. ~e~g.f· Linje N:08. Slussen~Enskede. 'K~rl,jO'h.

"'Första tägk HOl'nstuli fm. 7,' fm. torg- Katarina,äg.- Folkungagat.-Götgltt.
,8i~ta »» »t. Kungs: ~ 8kanstull- De gamlas väg. Längd km.

holmen" 11;', em. 11." em. K"rt' d 30 . ' .Sista' tåg fr. ;,'» Tegelb. 11,57 em. 11,57 em. o l .m1n. , ' .
-.J) l »), ,J) »» Ringv. Söckencl.-SÖl1-0i

. vidHo rnag. ,,12,3 fm. 12,3 f'm. helga.
'Första tåg fr~.-Riligv. vjd.Götg. 51'251/2fm. 7~1 1/2 fm. Farsta tåg ,fr.' De ,gamlas väg 4,50-fril~ 6.:2'gfm
Si'St:.aO.'s'te»rm»al'm-_})'. }) » Sista J) »» }) }) _~11,-4-7-e:ttL 11.<!.7 em.,

. __ 11;491/zem.ll.Hll/zelll. Eör-sta J) » Karl-Joh -. torg 5133{n~."7,3~.:lm.;:
Sista tåg fr. » ».' '" Sista D» », ». D 12,2-l,fm,12,2f.fm.

~._Nprrm-.torg " 1l;~51!2em. 11.551:Zem. (j min, trafik fr" ,kl. 6.fm. , \ ',.'- ., , 'l'

o Förstatäg;fr.'Ros[.g ..Odeng. Sön. o. helgd. okt.-april12 min. traflk-ttl.lkl.
t.'Kungs,holrq.. -";5,H fm. 6,50 tm.

'!;cS'ist~tåg lf: I »
, ,t"Kung~holm:

Förshi-,t;\l7 f,r.'
~;t,,o.s,terJn~lm

Sista..tilg'fr '.
,t.' O~t(':rmarm

Rön-,-o.
. helgd.
"fru. 7,6 frn.
cm.11:12 em.

Första tåg' fr'. Marieb.gat. - .5,'30'
Sista »I1 }) hel.tur l1,l~

» »» l:;}) ,,'t'.Ostert
. "malm: :: .,11,42 em. 11,42, cm.

p~~t~J~gD;: ~»t. Sttll:e>~ . '
, 'plan' ',. 12,6' fm.12.6 fm

i n:'.örst~:tågfr. Essin'g'eväg.! :'5;~51:12Jm.6,591/2 fm.
jS-lsta.~'/'»/» ,,' h~.l- tur 11,111/2 em. 11.111/2cm.
;,tiairri }) » t. Ostet-

ISlstartåg- i.}l, »t.Ndrr~ 11,4J-
1
/":2mu. 11,41

1
/,2 eUL

'; ,lI)~lI\lst... .' " '. '. ".12,5 '/2 fm.12,5 '/2 fm.
Fgr,statäg fr. J?jhrgåra~?ron .t.
I l\Ia'rieb;gat~I,' ," ():3 ,fnl. 7'13
Sistatåg fr. » t.

1, Mariebgat,
Sist~.tåglr. ",! ./. D t.

I" Sturepl. 12,9
Försto}tågIr-;, 1> t.

'.Essinge.viigA 5,56 "fm. 718
Sistatåg fr. n . ~.

Esaingeväg. 11,~s em. 11J~s em,
Sistatåg fr~ » t.

J .~orrm,torg 12,8
, . R min, _,trafik: från [kl. 7 fnl.. .
,S.i!P:,o,helgd.,maj-sept. ]2 min. trafik till kl. 8 fm.

D» / n ' okt.-april 12 D » »» 10 »
;.,:" ·f

11,'9 ~m. i1,39
f~. 12,9

fm.12,8

:,r (il!jeN:o·~. HagasödrQ--Horl1stull. Haga
.~uctra:,...Upplandsgat.e- Teg-elbacken-81nss8n
~IIol'nsga,t,-Homstull. Längd 7,km. Kör-
ti(136'j2 min; . .

, . I' Söckend, S()ll- o.
helgel.

em. 11,5G
» fm. 7,3

11:51 em.11,51

iiil S~OC,KIICtMS- TIDNINGEN

fm.

6 min. trafik fr. kl, 6 -~lll.' "'~.'_' j l'.,. ,<
Sön- o. helgd. maj~sept.12 min. trafik till kl: 8 fm.

»» » . fkt.-aprH 12» » »» 9 »'
I ,

Linje N:o 5. Haga sötlra-Karlber9; Haga
söd l'a- Odenga t. -8 veaväo-..-Sturepl.:C-G.Ad,
torg-Tegelb.- VasaQ'at3J~":"Upplandsgat:-'
Karlbergsvägeu-e-Karlbcrg. Längd 8,2,l\m.
Körtid 42'h min. ' "

Söckend. Sön- o.
hel gel. ,

Första tåg fr. Haga s. \:-i21l2 fm. 6,,4-'P[2(fm..
Sista D D _ » 11,441(2 em _r~l44l!-~teIll;
Första» » G.Ad.t,:gt.Karlh.,; »,551/2 im. 7,71/2fm.

» » », » t.Haga"s': 5,Gg1hfm. ',7,1,1112f.m,.
Sista )l» ». »Karl1>.H,<?'/2em,.JJ.13'hem.

» II» » D Odeng. 1.2,7 1/2 frn. 1'2,·7 '~!'2 frn,
» »» » »Hagas.l'2,111/:~fm;; 12.H~112fm.

Första» » Kar lb. 5,39 fm. ',7,3·" fm.
Sista )l» » t. G.Ad.t:grt,s i em. 11,51 em.

D ) J) :» ]) Oderigat.12,~ fm. 1.'2,3 ,fm;
6 min. trafik fr, kl. 7 fm. ..

Sön- o. helgd.maj~sept. 12min. trafiktiil kl.
» » » okt.-april12» '»»»

mu:

fm.

fm.

fm.

Linje N:o 6. Roslacistull~Ringvägen (vid
Götgat.). Roslagstull~Slns~e117 Klttal'itui~
väg.-Götgat.-Ringvägen.Liingd 7,0 km.
Körtid 35'h min. '

Sdcken d, Sön·-:o.'
helgd,

Första tåg fr. Roslagstull \5,37 fm. 7,1- fm.
Sista »» »hel tlil'lL.f3. ern. ·11.4-3 etn.

» »» J) t. Huv.st .. 12,1 f'm..12;1 fm,
FGrsta» »,Ringv. _~ ii,~~1/2 fm. 6148Y~ fm.
Sista D D» 1181tur: 1.1,24.1/2em , 11;~4112'€'.m.

D II» » t.Huv.st.12,1<5~/2fm.12Jf5~/2,.flll'-
G min. trafik fr. kl. G fm. ",,' .. "

g ön- o.' helgd .. m aj--Se-:ll t., 12,mill..-:,trafik UU k'l. 8 +111·.
» » » okt.-april 12 » '»' » »' 9 '» .

em'l Linje N:o 9. Karlberg-Danvikstull, Karl-
berg-- Dalag-at.- Slllssen-Ragvaldsgatan-

fm Götgat.-Folknng-agat -DanvikstulL Längd
em 7 km. Körti<l R8 min' ,

,,:~.-~,---~~'~ '<.'



C. Ofriga allmänna' inrättningar.
Söckend. Sön- o. Linje. N:o 13., Tegelbllcken~Ulfsunda.

Första tåg fr. Karlberg 5 Z' fm rIgg;,. Tegelbacken-Handtv ..gat.-Drottningh.väg.
Sista »»» hel tur lI~~em: 11::5em" ~Traneb.bro-Al:vik-'Ulfsund~. L'ängdI6,4

» »» »t. Ragvaldsg. 12,1 fm. 12,1 fru km. KÖI:tid 26 min. '
» ».» », t.N.Bantorg.12,7 fm.12,7 fm' Söckend. Sön'~o.

Första}) })Danvikstull 0;29-frn. 6,59frn: \ helad,
Sista » » '» hel tur Lt.ss cm. 11,29em. Första t'åg fr. Tegelbacken 5,39 fm. 6,59fm.

D »]) )J Odeng.-Dalag. 11,4'iem. 11,47em. Sista }) D» 12,19fm.12,19fm.
» :D}) » N:aBantorget 11,5gem. 11,5gem. Första» » Ulfsunda 5,lofm. 6,20fm.
6 min. trafik fr. kl. 6,30 fm. Sista ».»» I 11,50em.l1,50em.

Sön- o. helgd. maj -sept. 12 min. trafik till kl. 8 fm. 20 min. trafik all,a dagar. "
» » » okt.e-eprtl 12» )) ))» 10 )) .
Linje N:o 10. Hornstull-Värtan. Horns-

tull-Hornsgat.-Slussen-.- G. Ad, torg -~tu-
replan-StuTeväg.-Ropsten. Längd 8,5 km.
Körtid 41'/2 min. .

( ,

Sockend. ,Sön. o.
'helgd.

fm. 7:9 fm,
em, 11,21 em.
em. 1.1,33 em,
ero.11:39 em.
em, 11:,51 em.

Linje N:o 14. Roslags.tull_~i<ornhamns-
torg. RosJagstull~Odengat.- Uplandsgat.
Tegelbacken-Kornhamnstorg .. Längd 4,~
km. Körti.d 231/2 min.

Söcke;d.
Första tåg fr. Hornst. 5,3:l
Sista »)) » hel tur 11,21

» »» ))t.Valh.väg. n,33
» »» »» Norrm -t. 11.39
)) )))) »» K.Joh.t:g 11;51
» » , » » » Ringväg.
vid Hornsg. 12,9 fm. 12,9 fm.

Första tåg fr. Ropsten 5,271/2frn. 7,3 1/2fm.
Sista »» J) hel tur 11,271/2 em. 11,27,1/2em.

» »)) " t. Ringväg.
vid Hornsg. 11,5.71/2em. Il :571/2 em,

Sista tå$ fr. » » Sturepl. 12,3 1/2 em. 12j3 1(2 em.
6 min. trafik fr. kl. 6 fm .

S,ön- o. helgd. maj-sept. 12 min.' trafik till kl. 8 fm.
B » » okt.-april 12» )} ».» 10 n
Från Sturepl. anslutningståg till rarja och spårva~g

till S. Lidingön hver ZO:deminut, första kl. 6.11fm,
sista 11,41 em. , , . . Första tåg fr. Sundbyberg

Från Sturepl. anslutningståg till färJa och spårväg Sista "» »
till N. Lidiugön hvär ZO:deminut, första kl. 6,47rm., Första» »N. Banforget
sista kl. 11,47 em. Sista ))}) »

linje N:o II. Mariebergsgafan-Värtan. 6 min. trafik fr. kl. 6 fm.
Mariebergsgat.- Fleminggat.-Knng;:gat.- Sön· o. helgd. maJ-sept. 12 min. trafik till kl. 8 fm.
Stureplan - Sturevägen-Ropsten. Längd 7 )))) )) okt.-april 12» » » ' " 9»

km. Körtid 311/2 min. t linje N:o 16. Slussen -Mälarhöjden. ,Kad'
Söckend. Sön. o. Joh. torg-Hormgat.-HornstullGrÖnb,rinkhelgd. b .

Första tåg fr. Marteb.gat. 5,<0 fm. 6,58 fm -Nyboliof-Aspud,t.-Mälar öjden. Längd
Sista »» »hel tur n,2S em, 11.28 em. 7,7 km. Körtid 321/2 min.

» »» ))t. Sturepl. 12,4 ful. 12,4 fru. S" k· l S" '
Första » » Ropsten .' 6,121/2fm. 7,0 l/g fm. ~ oe ene. o.n- o.
Sista »» » heltnr n,SOI/28m. 11,sol/2em. ... å f 'M"I ...." helgd.» »}) ». t. SturepL 12,0 1/2fm. J2,0 l/t fm. F.orsta.t' g r. ä arhoJd., D,.4,1 fm. 6,56 fm.
' 6 min. trafik fl'. kl. 6 fm. SIsta ))» » ~ånd-~~ed. 11,26 em. 11,26 em.:

Sön- o. helgd. maj~sel>t. 12 min. trafik till kl. 8 fm. ,» »)) n Iör- o.~ond.ll,41 em. 11,4lem.
okt.-april 12» » »» 10,. Forsta » a Aspudden t, Karl

B'rån Stureplan unalutningståg till färja och spår- S.Jfhtåto~g 5,101/2frn. 6,341/2fm.
väg till S. Lidingön hvar ~O:de mm., första kl; 6,8'S a g r. »t.)) J I ' 1
frn., sista kl. 11,H em. (i stället för kl. 11,381. .~oh. torg .., 11,49,2em. 11,49 /2em.

Från Stureplan anslutningståg till färja och spår- Forsta tå!1.fr.Karl Joh, torg t. , .,
väg till N. Lidingön hvar 30:de min. första kl. 6 44 ' .MalarhoJden D,4-71,2 fm. 7,171/2 fm.
f . t kl n .', SIsta tåg fr. )) t.
m., BIS a ·'f ,44 em. ... ,Mälarhöjden 11,471jgem.l1,,471/2em.

Linje N:o /2. Tegelbacken-Appelvlken. Första tåg fr. t.·
Tegelbacken-Handtv.g-Drottningh.väg. - .Aspudden 5,471/2fm. 7,2 '1/2 fru,
T b bri Alvi k '/( lvik "L" d Sista tåg fr. » t.rane ergs .ro;- VI :-.n.ppe VI en. ang Aspudden 12,171/2fin. 12,171/2fm .
5,7 km. Körtid 24 mm. Från Mälarhöjden 15 min. trafik kl. ~,41-9,26fm'.

Söckend. Sön- o. och 3.26-8,26 em.
helgd. ' Från. Mä!arhöjden ZOmin. trafik kl. 9,26 fni.-Z,26Första tåg fr ..Tegelbacken 6,29 f1)1. 6,49fm, em.. och 8,26-11,26 em. .

Sista »" » t. Xppelv. 11.49em. 11,4gem. Sön- och helgd. 30 min. trafik till kl. 10,26 fm.,
D. J)>> .. » », Alvik ]2,9 fm. 12,9 im. däretter 15 min.

Första ,», }) Appelviken 6,42fm. 7,2 fm. Från Aspudden 71/2min. trafik kl. 5,]91/2-9,4-1/2 fm.
Sista. ])>> D »Tegelb. 11,42em.l1,42em. och 3,41/2""":'7,491/2 em. ~ ,_

» »)) )) '»AJvik 12,16fm. 12,16fm. Från Aspudden15min. trafik kl. 9,41/2fm.-3,41/2 em,
20 min. trafik alla. dagar. .OCh....,.7'--,4_9_1/"-'2'--_I_I~,_40_1_/_2"-e_m_.~ ~_

A.-B. SVENSKA'METALLVERKEN
J, < - ',.' " ,'o ", > J. . ,'.

Bön- o.
helgd.

Första tåg fr. Roslagstull 5.4]1/2 fm. 7,5'.1/2fm,
Sista » D »hel tur 11,35]!2em, 11,e51/2em.

» :t» D t. Odenpl. 11,591/2 em. 11.,591.'2 em.
Första» )) Kornh.torg 5.41 .im. ,7,5 fm.
Sista Il D " hel tur 1.1,35 em. 11,35 em,

1> »»...... »t. Odenpl, 11.,59 em. 11
1
59 em.

6 min. trafik fr. kl. 7 fm. ,
Sön- o. helgd. maj-sept. 12 min. trafik till kl. 8 fm.

l) }) DI okt.-april 12,}) }) »}) 10 Il

linje N:o 15. Sundbyberg- N. Bantorget.
Sundbyberg-Haga södra-e-Udengat.-c-Dala-
gat.-N. Bantorget. Längd 7,1 km. Körtid
31 min.

_Sockend. Bön- o.
helgd.

5,9 im. 6,27. fm
1l.51 em. :P,51 mu
'5,43fm. 7,1 fm"
12,25 Im, ~~!25 fm:
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J.
·1. '. ., . .
I "."i'< . Sa:mfiil"å:seln.tilll.lands.

DJ;~jkh~~el~d:'ll~·:~ly·j\rafi~:till kl. lO,191/;fni., ,I. Linje 1',1:0 6.
iHr~~'to~~ttl1~~~1~;~öjde';:15miILtrafik GÖtgat. Samma linjesträckning som' för ord.
t/2~8;'7~'!2:rm.o'bh2pl/27'7,471/2 em. trafiken. 30 min. trafik.

vrlga' ti,de~ ~wmi~.: traåk. ,"" " " I ' \'" .' " ~lla d~'ga.r,
Sön;.o'ch.M,lgd. HO.min.·trafik·tm kl. 9,471/2 frn., Första tåg fr. Huvudsta t '.Ringvägen 12;101/2frri,".

d~refter 15 min.Arafik. . . jtostagetull 12,'"
o" ..F~åu 'Karl·J.~h. torg till ASPlldden'7'12 min. trafik Sis'ta t. " 1,34
,.:.k{o.,'5.HI12i+9;321/2fm. och 3,3~/2~8,Hl/2 em. '" " t. G. J\.d.torg 2,4.,

1..,_ ,pJ}fr:i'ga:,Jtiae1!,~5 min:>:trafik.~ < .v.. . " ,,~t. KarlJ:.t,org 2,,24
':'}';. ,."'Sön ..'och>heYgd.15 .mtn. trafik till kl. 10,471/2fm., Första" "Karl Joh. torg t. Rosl.vtulf ]2,30
/'1">" därefte~, 71"2min Itrafi~. hi':. Si~'ta .Ringvägon t li,·45
. ,Linj~ 1',1:017. Slussen~ TeHusborg-Mid- ~t)~u~;'dst~p ~:i~

so ",~~rrll:rånse~:'!,Ka~lJ?h. torg- Horn sgat,
, .. o.'-;'H.ol·n~t\lll"'-:G~Önbrink"':"'Nybohof-Tellus-
-1, .('horg\;'eUer Grönbrink"-" Mid~()mmarkransen.
·,"FrånKarlJoq.to~gg& tågen hvarannan

.-g~ng;till TeUu~')5Qrgqch Midsomtnarkransen.
",Kad .Tohto,r,g-TellusQorg, längd 5,1 km Första tåg fr.
KJirtid2411"'mimA -.,'. . Sista

'"J\C3:r1;.T oh.torg+-Milisommarkransen, längd Första ','" ',\
v4,'6 ~m ..~,oKöitid22o'lllin. Sista

" ;_-~:\~'\)S;~ckepd. Bon- o.
helgd.

fm , ,7,4 fm,

Linje 1',1:0 7 Norrmaln'lsforg";"'OJurgår-"
den. Samma linjesträckningEoTn frrotd.·'
trafiken. 30 min. trafik .

Norrmalmstorg

Bel1m~~sr~

'll'6rst;t ot%gfr)!'e!llls99rg' ., l' ,5,34
~}S,ta.-~_-'~» }), t. -Karl. \
",Jqh.Jorg. \ 11,49, ern. 11,49 em.
Si~,tat~gcf~<·. »'" t,R,ing;. ,
.;~:y~genvl~d-;Hor~sg: -"_,1< _ 12,4

"'ilJ'örst;ttågi,fr, Kaa-lJ'olr. torg t. '
".' ..-TeUUAborg:" .: . ,-c! ,

Sisti tåglr. "Ii t.
, 'r~llusborg 11,55 em, 11,55 em.

,':"Fö~s,ta tåg;fr. '~~d~Lkransen t.
\'-""X:ai'lJo~. te!g »' t ..l'I~{44 l f'm, 7114. fm.
'"S~stat~g fr, ;
, '"Ka,l Jol):torg 11,44 em. 11,44 em.

,.-:S·istoa,tåg't/ 'o'. » t.
.; '.. ,y-.;..,.'Ring:'V. vidHornsg. 12,}4 fm. 12,14 fm.

, .Förstatågfr ..K!'tl Joh. torg t.
~,-,:J}1;~ds.kr-aIl-set(·, 5,471/'J fm. 7)2 1/2 fm.
Si~t~tågfr .. ' J l~» /' to
·_Mid's.k;ra.~~e:Q.>. ,i<. ~11471/2em. 11,471/2em.
;"kar~ Joll'. torg~Tellusborg '15 min, hela dagen ..
, '; », " ~:~nd~:kran~: Vi, , » » »

i> "'-(lrönbrin)r 7112" » »
'[3204J Natfrafik,

[:inJ~N:03.'Haga södra - Hornstull.
S'aitilna ,ljnjeaträckning som för ord. trafiken.

,,30 min:trafik.,/ ' , ..

Först~tåg i;:'Haga s. I A~12~~af~r
. -,~OdBnpl.. 12,9

"", Hagu s.' t.-Hornstul~ 1,33 "
. t. Tegel1;lacken z.s ,,'

o" ." t. .Bingvägen 2.25
~,,'.:Hdrust. 12,t5 " IS 1" t" k . f" d t fikt. Haga,s. 1,4?0' amn:a lDJeR rac mng som or or : ra en.

" "i>. , " ,,' " ,t. N. Bantorget 2,12" 30 mIn. trafik.
'rtinjey 1',1:04 (Storll ringlinjen)Odeng.-

\:Iandtv.ga!.- Slussplan---'Sibyllegat.- Val-
halla~ägerl, oLängd 9,9 km. Körtid 54, min.
30 'mm. ' trafik:

linje 1',1:08. Slussen-Kyrkogärdsvägen.
Längd 5,7 km. Körtid241/2 min: 30 min.
trafik.'

Im. 12,4 fIjl'

ffi. 7; i o fm.
Först" tåg fr, Karl JOILtorg
Sista
Första " 11 :Kyrkogård~;ägen I

Sista
" 'j, '~",~'~".

linje 1',1:0 il. Ma'riebergsgatan-Vä~tan\:
Samma linjesträckning som för. ord.~rafik~p.
30 min. trafik. '

Första tåg fr. Sturep'lan t. Ropsten
" "" Marieb.gat. t.' f ,,'

Sista . t. ,'1
" ,." " t. Stureplan :

Första" "Stureplan t. 'Martob.gat,
Si~ta' " Il, Ropsten t ~,

11 11 t. Stur~plan

Linje 1',1:013. TegeI6acken-Ålvik. Längd
5,2 km. Körtid 21 min. 30 min. trafik. .

Första tåg fr. Tegelbacken
Sista "" "
Första" 11, Alvik
Sista

Första tag fr. N; Bantorget
Sista "Hi "
Första" "Sundbyberg
Sista

. 'IFö~sta·tåg fr. 'Roslagsg<Odong. t; ~ungsh.
.~ ." '."., . ;,', )" t.O~term.

'Sista,: "" "n) ro'" t. 15ungsh:
'~'I '''. _.,,1 ;t.O~te:i'm.

t, Kungsh.
t. Osterm , .

't. F.:ungslL
.-o.,"--"""";.;.;.-..:"",,",,-,,--,,-..-.c..:..-,,-~t,,,. ""Ogterm ..

Alla daga,
12127lm.
12,':lJ "
'1,57
2',1 "

,121,30 ",
12,30 "

2,0
2.0

Linje 1',1:0' 16. Sluss,~n~ M~larhöjd~;';;:
Samrna linjesträckning som för ord. 'trafiken.
Endast en tur i hvardera Tihtninge,n., ,,;, ,

'Alla daga"
. 12,25 fm.

'1.i.~ :,-',-,
Första och sista tåg fr. Mä-la,:t;höjden

., " ~al'l'Jooh.;'tQrg\



[3205-3233J c; Öfriga allmänna inrättningar.

[3205J 'Bokhållare: Dahlgren, 1\., L.; Laurell, E•.
AJ<tieb. Stoekh_olms spårvägar. Hallgren, O. A. G,'

Styrelse; Björklund, C. G ,ordf.; Lindmark, A.; Kåmmarkontoret.
Berglund, J. E.; Rlllt\nan,G. ·'H.;Hall- Kamrerare: Hamnell, T.
berg, 1.; Wahl, G. A.; Folcker, J.J<'. verkst. Förste bokhållare: Wetterhall. A. V .

.. dir.: Westman, A.; tekn. dir. Hjortzberg.E; Bokhållare: .Bonnedal, T.; Danielsson, J. O.
Overingeniör: Lindlll.an, G.. Schreber v. Schreeb, T, G. V.; Holm, E.
Kamrerare: Westerberg, O. Revisionskontoret.
Trafi~c~ef: ~agnuson, E. . Förste revisor: von Fdesendorff, IL F., J:,
MasklUlllgenJör: Engdahl, E. W'frih .
Baningenjör i Gripe, R. Revisorer: Bergman, G. A.; Andersson,C.
Sekreterare och ombudsman: Hasselgren, J. R.; Bäck, J. F.

C. K. Bokhållare : Ling, A, G.; von Heidernan,
C. A. G.; Dahlstedt, B.V.; Skeppstedt,
C. A.; Littke, F.[3213J Mosebacke gångbroaktiebolag

äger Katarinahissen i Stadsgården o. gång-
bron därifrån tilt-Mosebacke. . [32321. Banbyrån.
Odförande : Advokaten Sven Aronsson. Byråchef: Aberg, H. U.
Styrelseledam.: Konsul Otto Ruben: kam- Arkitekt: ZettervallvF, . ,

marh, Göran af Klercker, verkst. dir. Förste baningenjör: Marcus, L. L.
Förste byråingenjörer: 'Hedvall, E.' J.;O.;

[3215] Aktiebolaget Brunkeberqstun- Hård, T. A. T.; Ahlberg, K. J.; 013S(ln,
neln. Ordf.: Lundgren, A., postmä.t, StY-I J. E.. , .
relseledarnöter: Magni, O. J., ing.; Håkans- Ilandtmätare: .Areskogh, N. Orson.
son K.advokat. Baningenjör. Löwenhielm, F; .

' , Byråingenjörer: Törjeson, T. A.; Abel, ~.
S.; Ekengren, A, V. F.; Kolm, C. ~.; WI-
berg, N. G. T .. ,

Sekreterare: Johansson, J. G.
Konstruktörer: Lenhart, J:. O. N.: J ohans-

son, C. J. W.; Westerberg, N. H.
Underingenjörer: Bi1lirig, K. O;; Chytrreus ,

O. M. G.; Johansson, J. A.; Lund, C. A.,
Forsberg, J. E.; Otterström, E.j Fjellman,
E. F.; Wedin, V. E.; Hörlen. N. 6. M.;
Hagsköld, l. H. A:son; Olsson s. o., Lund-
berg, F. T.j Liiders,O. K. O. F.; Zetter-
holm, O. D. .

Bokhållare: Gustafsson,J. E.
Byggnadsbyrån.

.Ombndsman: Sch ött, C.F. L.
.A/delning för ekonomiska 1drednillgar. 'Sekreterare ; Annell, O. B.; tjf. Varenius,

Byrådirektör: Norrman, S. N. G. o., notarie.
Förste aktuarie: Malmkvist, E. V. N!Jby.qqnadsafdelning8u.
Aktuarie: Thorsell'l K.A·Förste byrådirektör: Gärde, A. B.
Manlig bokhållare: Schelin, E. O. Förste byråingenjör: Janzon, G.

Statistiska kontoret (Tomteboda). Byråingenjör: Engwall, C;·G H.
Chef: Akselsson, L. . Underingenjör. Dahlqvist, C. G. A.
~~tuarier: Bl.omberg, P. D.; Persson1 Frit~iof. . Bangårdsafdelningen.
]j orste bokhallare : Nordgren. J.j Byström, Förste byrådirektör:' Hallgren, A. G.

A. H. V.; Wahlquist, C. G. B.; Haake, Förste byråingenjör : NettelbLadt, V.
H.; Bovin, Å. A. Byråingenjör: Sandström, K. H.

Bokhållare rJernell, N. G. Konstruktörer: Wallgren, T. R.;Johnsson,E.J.
KameralQyrån. Underingenjörer. Ör bom, C. A.; Swanström,

Byråchef: Iacobi, G. P. F.j Haag, H.; Magnusson, G. S.
Förstlj'sekreterare: Willers, J. H. H. [3233J Maskinbyr~n.
Kassör: Liander, E. Byråchef: Svensson, K. A. .

,:N?tarie: Varenius; N.G. O. Byrådirektör: Leijonhufv:ud, K.A.A:son,frih.

JÖNKöPINGS JURIDISKA BYRÅ '

b) Järnvägarna~ /'
Järn vägsunderrätte Iser,

se [4915-4922].
K. Järnvägsstyrelsen [se 1546].

[3231J Administrativa' byrån.
Byråchef: Kje llin , P. G; I

Ombudsman: Hallström, C. A.
Försto sekreterare: Silfverstolpe, D. G. O.
Manlig bokhållare: Edelsvärd, F. W.
Kvinnliga bokhållare: Tran berg, .F. C.;

Wickman, l. E. M.; Ridderstolpe, H.;
Wahlqvist, E. A. S.; Egnell, A.E. V.

- '-'~'---~"""""""'--' 1.5 H A. M N G A. T A. N .15 -- -'-~ __





[13237-3241J ... i ,G. ötH~ aUn;'li;nna1inrättningår>';
r3237J' . ',KontrQllkohtol!et. , . Di.striktsch~fseJlp~'ditiOnl\rit);!:J' j,O'I

Öfverkontrollör:. Gez~lius, E., A. .>, , , KI~r;ibergsg. 70;. StlllU;' 1.
Förste l>:~ntr()llorer: Foogoersten, E. F. L.i Distriktschefen (se. öfvan).'

Wedehn, A.j Stolpe, J, ,T.. ' " DistriktssekreterarenochOmblidsmannen.(s~'
Kontrollörer': Lundahl, J. Q,; Bergval], A. ofvan). '. .... .... :'.. I

F .. R;Wa.lin, T., R. ~.;L~ndqvist,q~.E.: Distriktskassör. Malmberg. O. G'.. ,
Erlksson,G. -E., Adlerstrahle, A. L. G.; Bokhållare: Fellenius, RD..)
Lundgren,E.M .. E.., .', .' " Militårassistent r.Ekström, K. R., löjtnant.

Förste bokhållare: Berglund, J. A. A.; Carls- '., .
son, O; A.; Löfq~ist, N. F.;" Berglund, Banafdelnin,gen.
Ko W:; Andersson, C. J. ,V.; Goos, C'Bandirektörsexpeditionen: Klarabergag. 70,

. ,G.; Christersson, C. E.; Lu~dborg, 'Y. A,; , Sthlm 1.' . ,
Kempe, P: G.: Waldenstrom, G: E. A..; . .. . f ' /

-Englund,O.; Fors8Iund,F.liI.;Dahl,K.B~~dIrekto.reu(8e o vam. . .~., .'.
A. E.; Lindholm, O. E." For~teban~ng'.:Werner,' O., kapten l" .V. K.

Manliga bokhållare:.Höglund,J. J.; Berg', Banmg.:~~l(:hter, G.tJ.
lund; A.E.; Dnbois, S.'E.J.; Anrep. F.;T~le~r~fmg.: Johan~son, E. F.
Schwieler, A. H.; Byström, T. E. C.; mg- Slgnal!ng.: Holmqvist, H, .;
lund, E. R; Naucle~)G.H. E.; v. Baum- U~dermg.: Edsta~, H. O. A. ,
gatten, .E .. K. A:; Ob~rg, L. H.; Lund- Forste bok.hå.llare: Pehrsson, B. E. J.
berg; A. L.; A. E.; Hellström O. S.; Dahl, Bokhållare. Ekstrom, F. O. T.
qvist,· E. ·F.; Dahlin, J. G.; Sjöberg, G:; , l'bansektiqnen:
Kru~se, B, n, frih., Palmquist, S .;H.;. [Ulrik8dal~Älvsjö med Tomteboda-Värtan
Elfvmg, P. J. ~.;~:ub~rg, C. H.; J3Jork-Albano-.8tockholm löstra, Karlberg-c-Norr.
~an,. J.G .. W.; Sjöström; L. F.; Aberg, tull och 'I'anto-c-Stoekholm södra.]
.E.; .Sllfverhl~lm, .E. H. R. , , . Baningenjörsexp, Yasag. 1. Sthlm I.

K.vmnhga bokhallare:Norrman, Ko; Martin, . S h" . t J 'l'''t t iY YoK
E.; Hemning, E. A. E.; 'l'ornårhielm, A. Hamn!?: c onmeyrl. .., r:J.,nam l . ., ..
M. S. E.; Svensson, A. V. ,Underlllg.: Wahlstrom, Ko ~. H.; Malme, A..

\ E. A:son.; Smedberg, E. ".
Biljett- och blankettkontenet. I

Intendent: Waller, K. A.' . . ~llSk!~a~delningen.
Förste bokhållare: Sandberg, C. O.; Hede Maskmdll"ektorsexp: Klarabergsg. 79,

berg, H. K.; Dahlin, S. G. .'. Sthlm l.
Bokhållare: Pripp, C. W.; Löfman, P. A.; ~~skindirek~ö\en (se ofvan).

Möller, K. A. F. ~orste maskining.: Nelson, K. L.
. . Distriktskamrerare: Herbst, A. A. V, T.

Förste' bokhållare: Brandström. C. J.
[3239] Statens jä.rnvägar. Bokhållare: EIgstrand, A. F.; Blomberg, C.

DO. F. V.; Egnell, F. H.· H. .I. istriktet,
[Linjerna Krylbo-Stockholm'-Hallsb€r~ 1. och. 2. ma8kin$ek~ipnrn: .

med' Tomteboda- Värtan, Albäno-e Stock. [(Krylbo)-Järna-Katrirleholm-{Hallsberg)
holm östra, Karlberg-i-Norrtull', Tanto-i- med Tomteboda-Värtan,. Albano-Stock-
Stoekholm södra och Södertälje södra-c-Sö- holm östra, Karlber~-Norrtull,Tanto-
dertälje, KUlbo-:(\'I:jiiJby med Dagarn-c-Hnl- Stockholm södra och Södertälje södra-Sö-
tebo. och' Orebro i!iödra~(Svartå), Järna- dertälje.]

. Mjölby med Aby-Katrineholm.} M k" _ . Hagalund öfre Ulriksdal.
Hufvudstation: Stockholm. as lDIng. exp.. . , .' .

Första maskining.: Uddenbergv.O, E.' '.
Distriktsförvaltningen. Maskininspektorer: Bagge, S. A. V.;Pramer,

Centralstationens annexbyggnad, Klara- C. E.
bergsgatan 70; Sthlm 1. 'Undering.:'I'iderman, A. Hj.; Bergström, A.G.

Distriktschef: Schultz, C. A. Bokhållare:' Andreasson,C. V.
Trafikdirektör: Welin, K.G. A. [3241] Trafikafdelningen.Bandirektör- Peterson, K. Hj.
Maskindirektör: Sundkuist, K. O. Trafikdirektörsexpeditionen: Klarabergsg.70,
Distriktssekreterare och 'ombudsman: Rune, Sthlm 1. .

A. E. Trafikdirektören (se ofvan).
Förrådsintendent: Kihlstrom,F: E. Förste trafikinspektör: 'Sundlierg, S. K

A.-B.'SVENSKA METALLVERKEN 20 ~~;:'::;d~~.20



I ';~ .~',.<j.'",,, "'__,<. :._,_ , ,',c'
(3243l ~tockbolrr\l(;centralstlition.

'Öfverinspe]>t?r :JYIgberg, P. G. J. ."
Elipeditipnsförestå]ldare: Unntrqs" G. A.,
. f~J;biljet~eliP.; Charleville. P.; för eXR'

forr cafg.'1Igp4s'; RamBl!-Y,B.. G.. W., for
efterkra,fsbYl'ån;L~edberg. 0, S., för an'
kommande ilgods l Hagström, K. A. W.

, ( K., för resgudsexp.
'Underinspektor: Johansson,' G. A. E.

"Fjlrste telegraf~sV Bodstedt, L A. .
,rör.ste ...stat. iOh.,sSkr~..~.!t.I',oe,:!Ial\,e.ngren',:A;.I.I·l

.' -, Kronvall, B ..A.,:A.kerlof,~K. G. A., Rieh

')·,·.s' T", n.',€.·tr:B..·.0. '. t.' M.· .... ·.S..TIDN. 'INGEN. ~ilr .den största; upplaga?v<jlla 'da~(iga ti~~i,\~r
" _,_.__,~ ",,:;._~_,;:."",_,~,~~,_;.' _ . , _ l S.andinavfe..,.,.~"-,,, :*-""'+"<\'I':~$:-.:_~ -_t~~

Ens k i1d,ajär.n'~ägar .
.[32 ~1) .~tOCkhol~- Västeris~.BClrg~.-: l,!.'

, lagen$ nya.'järnvijg~~k~,e,~qlag"\tl'
(Byrå: Yaslj.g,.24:.) (.
l. Styrellie:,", . I. < ,>/::, ..;,<

ramm, fl. S., ordförande; Mun!l!-Y,W;"(Yij.~,
sterås), vice ordföraride , ..KaJllPti;~.,Q..l
L.j Nachmanson, Joseph: SQ4er\Je!'g/P, A.j
Serrander, .M. (Jj'alu:n); Wred,e,;F:, F:son,
grefve; Beskow, E. A., statens ombud;
Dahlberg. Å.E., Stookholms ..stadsombud.

Verkst~ direktör: Kamph, A.,.q. L ... ·• O'

:3ekreterareqch ombudsman: S,öll,e'r1fha;G.,
Admin;st1'ativ.a 'afdi!lning~n.

Kamrerare: Lindegren, Oscar, 'I ... ' ".

Kassör: Zetterstrand, ''Å'.' F:
Byråassistent :Schlegel, A. L.

Tra,fikajdelhingJ'h:
Trafikdirektör:. SWartlipg, H" E,



(321)1-'-3270J . G."Öfriga aUinitnna iill,'ä't1Jilfttgar;
Trafikins'pekt'öf: "Mo'bel·g;iit'.';(t'råfiICdirektö. .... ~Tiiifi"J,fdeZ»'i~ke1iP/J.IJ.,:!lt" o"

rens ställförettädll,re): ' -: Trafikinspektör:: (1u~~and~r;'}.L B,·:I ,"'("
Trafikin~pl'ktör:Mbberg',.y: M;.n." .. Traflkaseistenti Morin, B;"'A:.J·".~ffi
Byraassistenter :. Ekström, C; A.,Stoökhölm; Byråassistent- SvansträmcP; ..R.',>

Nordenvall, P. S., Västerås. '1,' Förste kontorsskrffvare: Blomström; 'G>: "A

Telegrafi~spe]{t~r: ,.J:,in~el~,J'A. .. ~illberga . StockhoI1n;iJ;f1'a station:
K~n~roll~r:,~on~ergreIi,.·A ..9;: Ji'. . , Stationsirispl'ktor:'Nilsteitr~ rH;' "~.i;
Forradsforvaltare: Berg, J.H., Sundbyberg. Förste stations8krifv~rp:Görans()n O,: Sund- •

. _ Bana(delfti~!len: . qvist, J ..\kWlillerstAqt;rrlj.G:~E. .
Bandirektör. .Grandmllon;W. .. . .. . .......' .' ". ,.•. ----...,;. .•.....• .
Byråing'enjiirer:'Alexi;!J.lA.~Lril1dborgi G.; r~25~]. ..i"· '.. '...),;)';~'.

StbckholmrBjörnström ,A., Väs\erås; J arnvagsakbe~olaget St?CI<.h()l!";--,~aJ~J9,n:
Baningenjörer: GrÖnvall".S., Stockholm; (BYra:. Stadsgarden'22;).,

Henning, C., Våsterås; R~ini;iV,,' Ludvika. . Styrelse:
Md.ski;laf<klning~n.; .. Wallenberg', K. A., ordfa Nachu'lauson,,,,Jo·

Maskindirektöre Klemming Sven. Vä~terås. seph;.Sachs.'Jospf: Wrede,Fab.F:Srlll;':>::
B'yråi.n~enj.iir..:~.dw:ard.,E, ,Fl: A'~.~p..',Västerås., Verkst. direUör. : W~ede.·Fab. F:son...' grefve.
MaskllllDgePJÖl'. tor ver;kstadstpl;nst: Axel- ;Trafi~c~ef: .!alden.:O. "

son;A. F., Vll.qterås.. ' . . 'Mnskmmgen.1or:.Grgtt~, E. '. "
Maskiningenjör för Iinjetjänst: Wal1enius Haningenjör Erikssonv-J .A.'-

G. G., VäSte).'ås. '. •. • , Kontorschef Jansson. Karl.
Verkstadsingenjörer. Gren, F,. Mo, Västerås; E:l,tssörska:Öhman,.. M. TJ.

Larsson, K. D" Tillberga. . .
Underingenjör: Gustafson.B. EJ.A., Väaterås. [a258J ,. ," . . .' .' •.l<.·. ..',,'
Förrådsintendent: We~tbe~g, p-.S.,y'äst~rås: Trafikaktiepolaget Stockholro';-Nynäsi'
Byråassistent; Bdmark, E. :l<J., Västerås. Styrelse (säte i Nynäsha~n):. Or~f.:.1;ljij·
{3254] -----' . gren, Hj.: BäckströIP, W.: Riche-t, 1:. Gi1-

.. Stockholm~Roslagens järnvägar. staf; Thunberg, E,;Berg-ellller,Sven ..
(Agare: Sthlin:-.Rimbo: Järnvägsaktiep.). Verkst. dir.: Bergelmer, Sve·n .:

(Byrå: En..gelbrekts ...plan 2.)' B!I;ningenjör:AspeliIi,Jlj., ....
, Maskiningenjör : Nilsson, J.',H.

St"relse:. ,', k N d . d" Traflkinspe tör: j, or enstam, Ha ar.
Ordf.: Wrangel, H. G -. W., generallöjtnant; Kamrer: Hörning, Ragnar;' .. ' ." .

Sahlin, :M. R, f. d. landshöfd.;statens Kontor: Nynäshamn;r.t. Sthlm 67 41; Ny-,
ombud. näshamn 12, 15 o. 18.

Ledamöter: Lamm, C: R;' Brnndiu;H.;
Sjödahl, J.; Söderherg,C.; Neumuller, O. [3259)
E.' Forsmark, L. . Stockholm-Nynäs Järnvägs-aktiebolag.

Suppleanter:' Jaede, C.; Reuterskiöld, L.; Styrelse: Ordf.: Sjiig'ren, Hj.; Bäckström, W.;
Holmström,O: Bergelmer, s.; TheIander, Th.

Verkat. direktör ()chchef:Nerell, Åke.
Sekreterare pch ombudsman: Wisen, Yngve.

, .l1y,·åaldelnin.qen: c) Postverket.
Kamrerare och rkontrollör: Rosborg. S. Å. Postunderrättelser se [4925-49 56J.
Kassör: Carl~so',l, N. ."
Kontorsskrifvaree Jernetz,E. A. P. K. Generalpoststyrelsen, se [15c45].

Eanajdelningen: . [3270J Postdirektionen.
Baningenjör:Ekholm, Ej; (Med stationsort i Stockholm.)
Biträdande baningenjör. Granfeldt, A. (Jj'osthuset,. Vasagatan.)
Ofverbanmästare: Bäckström, J. A. Stockholms distrikt.
Ritare: Schönberg; T. "
Kontorsskrifvare: Petersson, A. Omfattar Stockholms stad äfvensom af Stockholms

län städerna Djursholm, V",xholmoch Söde,ii;älje
Mask~'1afdelningtm: samt, Danderyds, Värmdöjach Södel'törns fögderier,

Mas.kiningenjör: .Lindh.. olm, J. . Sollentuna och Färentuna hindsfiskalsdistrikt samt
.. Norrsunda, Hammarby, Fresta, Skånel a och Mal'-

Trafikingenjör: Betts, T. G: W. kims socknar.
Byråingenjör: Larsson, J, Postdirektör: Engsr, J.
Förrådsförvaltare: Schöldström, T. O. F. W OfverkontrollörrSandell, K. O.
Kontorsskrifvare: Torell, P.S. H.; Fexe, Kontrollörer: Löfving, P;R.M.; Strönibäck,

B. J. ' . A. E. W.; Eklund, L. H. .'~ ...••...•......_,.,,~ --~-_._-----~~.
JURIDISKA BYRÅ:JONK6PINGS
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't
,............> .' \l. S~!1[Jjil;H~~.miti~L~l!j~~~.c),f1östverket·.i;;t'i; j;>~;7,fl],$,;

FQrs~e ~oste~p~.4KlR~It,~i\~~!l~~PP,~.N.; ..Ber~- u.~<).tl<<)ntoret.&~9c.ckhOl~3,.;.,~;·'0-:/
map,.B. UJ.;iL"wiiep, ..\:J';,E..;iiWlkstrom,G. . .. " tSveaväg~I.l:;Jilii:;O:\;~·;'·' ;",;;~;'
Å.;'Gu,~thi,T·)tl:W";·ii' J' . Postmästare: Norberg) iP.' A. ~'" ',,~.' '

Jär'nfJäfljjjJiJ$te.;~;fi:,~tli;'8 distrvkt. Förste postexpeditörer. Ösblund, P. U'~j,;getri,l
Po.te*p .••djtR'~,f.f;;iq9~9on,.·~,,,,ll{:,X:;WjdiIlg;Go.L.),,; T. Ii.'- ..."J'

'~'j:""""-'" .-,-,,-, "i!' P~stkontorit.~tOc'lchOim4.·.!.,';'; d,,!
P~S~~?~i~,~~~::.i.i;.~t~~k,~Olm.. (Hög~ergsgatan i.\O.,;$p,)n; .. ;
;;~();l!;tk'9/1t()r~t,~~9p!<hohnl~ Postmästare: Kastm;i,n,.\E.',r •.

(VasagatI.tiL,28~34, O.) Kontrollör: AnuerssV,p,.A,G,. j

ÖfyerI\ostmii.stare : Ljl<nggren, C;' G. Förste postexpeditorer:;;4pp~l,qy~~t"
J{lont'tötfor,:!1va:'kålft:"" '11;;;"«'" Nilsson, K. J.j1JddeJ~qetg, .4/:
Förstepostexpeditör:i'Nordqvist;K. G. '. .' ' •........ ' .. '.

. . AjlklninflenjörajgiWtde bref, Pos~t?:~~~~t9S~~lr~~T5;>";;
FOl'stel'kontr~Hör:pap"s,Ji. E..., . ..'
Konitll()Uo.r.er,:;J'ti';aivaka.n.~~..,.·,Andt(>as~on,K: (). Postmästare: Holni,KI·E. T'
Förete'. ,·postexpeditör:.· ;@sterberg; A.. M.; Kontrollör: Börner,. F. R:. '.'
.. Haeksell, E. J!\; MÖ..ll.er..i.·.'. "f ..•.••.'.' ·.W.,. l FöT+ste,po~tcexPGedj~bJ're:r:S~bsiighE'

. A '.1-1' fö' ·"c··· . J raner, . .j onzon, •. : .j·:.a.f"-" nlflfle/l 'r; an",,:m.7'lg,nue'bre(- A. V.; Lychou?A. K.'
Förste kontrollör,: HeUbe!g,eK.. ..... .
Kontrollorer: Geijer"I:l;"J~A.; Bagger-Jör- Postkontoret Stockholm. 6.

gen sen, H. A.;8venssbn; .K. J.; Carlin; (Odengatå~ 58,ya-r
E. O.j ,Märtensson;"E::A. E. Postmästare: .Ekelund., C._.t\.. .

. forstll. pqsi(expeditörer: ,BiUing, N. 8.;Kal!3n, Kontrollör: Johnson, J. A.. , . .r;,,;,.

·Aj~i:~~{~~~~i~;:;~;~r.~~~~~~e~d~~lt~~k:~Fprd~~,·IA~tP~PIl~~~hij~;~t1.t:;'jgl~r~1~
'" ..........•..........: ,•........' ·..·."..~'k;:t·.. ·. .. E A I . Lönberg I A T .. 'f"'. . r. . . J", •• ',.' •• ';; ••';"'"''

Försteko*dllör~l!ikfoi's,·. c.,n. Posetk.ontoret StO..CkhO..I.m 1. ,"
Kontrollör: Hallgi'en/D;S: . ... l ., O '..
Förste postexpeditörer :. Stenström, J. G.j (lVlästersalllu~ sgatan å,.\9·'

,.Flodllla~,.p.B:. .•.••. Postmästare: Lindqvist, No A. .
Aff!tJlninge;t för ånko'Jb1».ånde utrilces paket. Kontrollör: Hybbiuette, E. 8·.4·
Forst!'l!kontroUÖr:Söderströ.~, u. A. Förste postexpeditörer: Sjögren"K.
!<'ö:cstep'o~te~p\lditör: Rosin,B.V. M.. ' Postkontoret Stockholm

Tullexpeditionen lor postpaket. (Kungsholmsg.28,.' O.)
, ....•....... ,. (Kung~gatan,.16.) Postmästare: Anderson, ''1.'.H'

Föx~stå:\ldare:' ';RuQ.s, fAo K, förste tullkon-·trollor>'''' ':' ',.. ..' ...., '.
· .'. l·irining~a/deiningen.
Förste kontrollör: Wittbuldt, K. G.
Kontrollör: RÖmer,J .. ]}..
Försteipoatexpeditörer r Petre, C. N.; Au-

strin, Ifl' .~,i;).;N yeandervS. M..

Postkontoret Stockholmit
(Henstjeruasg. 10,80.).

Postmästare: Pettersson" B. K
Postkontoret Stockholrl'l 14.

(Riddaregatan 47,Q.Dj.)
Postmästare: Wink ler, K S ..

. Postkontoret Stookholm 2. Kontrollör: Wikströlll"K A, ... ;
(L~lla Nyg. o, .8t)Forste postexpeditör i Norling, C.

PostlIlästl1r~: Johnson, C. F. Postkontoret Stockholm 15,
Kontrollör: Berg, .A. V. (Arsenalsgatan9, :O;)

.t1 fdelni'1l'gen /Ö1' ajqående \poster Postmästare: Sjögren, J.' E.lf..
·KontroUor:'Watz"A .. R. ·T. . '. Förste_ postexpedrtörer: Peterstran~,
F?rs:te'\:pös~e.xp.edttörer:VaUner, K. A, F.;, Gröustrand, R. W;

't,.iliue,E. :'~'.; Os.tlund,E. B: A.; Ekström, Postkontoret Stockholm ,
E. M. (Rödbodtorget 2,0.) .

'Afdelni1lgen för anko1n'1l!'anlle bre/.Postmästare: Zorn,.J., .. ' , "
Kontroll.ör:La~ström,. D. ·K; .. . Kontrollörer- Watz, A: H: T.; Ande~'ss()n;
Fo;rste;'.PQstewe,litö:wr: Cederblad, Å; V.; 8. L S.

"Ström, S. A. l\'[~ ..... Förste postexpeditör : Brander; IL E:.

; S'f~lCI{BOL~S,;'TIDNINGENS
\



'[§2'70-3200J C" Öirig~ allmänna inrattninglu';
Postkon~9I,'etS~qclC~()I~~ii~' .G. L.; 'Joh~n~s6n;' J~J.~"Gardin, ~.'·R.;

(Hornsgatan 71, Bäo) , Flink, A., .G.; Lindgren, p, ;A.,;])",qHn;.Q.
Postmästare:HaHm~n;"J>L: J.; Rosenblad, S. J;j M!l'ck.E. G. R.;·Car1·

Postkontoret, '$tockiullm, 19. , son, K. L.j Liebermann, l\i;~. '
" . (Birgerjarlsg. 9l), Va.) Assistenter: Lars~oJl";O:; L~rsson, A.;;Wil-

Postmästare: Weilandt, E. E. lers, F. G.; H"lmqvIst, G. V;; Wester-
stähl, J. O.; Eriksson, ,E. E.;Pehrson,

:Postkoritoret Stockholm 20. E. R. J. K.; Pehrson, T.O. R.; ssu
l (Ringvägen 98, Bä.) ström; .E. V.; Ftanzeri, H. A.; Lund-

Postmästare: Abnberger, A. IV, holm, D. A.; Sundbom J. 'V.j Johansson,
, . PostkontorefStockholm 21. K. F.; Sundell, H. O. S.; Lindberg, H.

(Karlbergsvägen '52, Va.). A.; Gunnarsson, A. E. G.; Gilljami G;'.F.;
Postmåsbarer 'I'rolander, A. L. Bergsten,A.O. B.; Kjellin, (J. G.; .Hörlin,

. 1'h. 1; 'I'idstrand, S. A.; Flising, J. A.;
, ,Postkontoreti liljeholme·n. Oberg, E F. A.; Fellenius, O. U.; Lind-

Postmästare: Harlillg,~. T. blad: K. Fr. 1'.; Johansson, S. A. H.;·:Ny-
P(),stkontoret i Älfsjö. gren, T. G.; Åström, B. G. H.; Hansson,

Postmästare: Bergman, ~. W. ' I E.Fr.;, Anell, S. J. M.; Ahlin, J, O.;
Öberg, Q. A. M.; Björkquist, C. E.; Band-
lere.tF; B.j Collin, J. H.; Laufke, S.;
Langborger, K. R; Malmgren K. E. R.;
Wiklund, P. R; Widlund, G...T.A;; Esk,
S. R.; Mattsson, E. H.; Woxberg, A.; Sund-
kvist, E,E., W.j Svensson, L. O.; Åkes-
son, K. A, 1.; Stenberg, K. 'B.; Petersson,
K. H.; Eine, A.E.; Thuring, K. M.; Pleijel,

·F. G.; Karlsson, G. R.; BergrnanyS. R.;
Ekstrl}nd, K. R; Snndborn, O,R.; Häger,
N. Fr. '

Filialstationen i Karlavägen {H,
Förste .telegraflst: Stenberij, H. Anna)1.,

FUialstationen i Nyo'rogatan 6.
Telegrafist: Sandin, Elisabeth K.

d) Telegraf och Telefon.
Telegrafunderrätte'ser, se [4961-49831.
K. Telegrafstyrels.en, se I15 46]. -,

;[3279J Distriktsförvaltningar.
Fjärde distriktets:; linjeavdelniqrg.

(Jakobsbergegatan 24.)
Omfattar Stockholms stad samt .delar] af Uppland

och Södermanland.
LinjedirektöreLennman, S.' Ö.
Förste linj.eingenjörer: Ohrling, G. G.; .Pettersson,

O. F.; Öhnell, P. F. C.
Linjeingenjörer-: Blixt,- A. E~ H:;' Hjorth, G. E.;

Ström, K. E. E.; W~'king,V. A:
Kontrollör: Lindberg, A. H .
.Förrådsförvaltare: 'I'egelberg, .H. A. Filialstationen i Södermalmstorg 26.

Telegrafist: Montelius, Esther M.
Telegrafcerkets Distriktsj'Qr'valtning. Pilialstationen .i ,Rik~dagshuset.
IIiI 1)istq'iktet. Trofi~afdelningen. Öppen endast under riksdagen. '

',.' (Jakobsbergsg, 24.) ,
Omfattar Södermanland(UtomStockholmsstad och Filialstationen å Kungsholmen,N!/a Rådhuset.
.södertörn), Östergötland,Närike och Gottland samt Scheelegatan7.

delar af Västmanland,'Värmland ochSmäland. Telegrafist: Jäderholm, e.,E.
Trafikdirektör: Abne; K. H.
Förste kontrollör: "Sundberg, K. A. Filialstationen 'f Jakoosoergsgataqt '2-/0

-__ Telegrafist: Borg, Elin J. C.
:[32'80] Stoc.kholmsCen,traltelegrafstation. Filialstationen i Vasagatan 10.
':" (Skeppsbron 2.) Telegrafist: Malmberg, Ellen Fr.
Telegrafdirektör: Johanson, N. L. H., f. d. Filials~atione'n i Norrtullsgatan 10.

byråchef. " ' . Telegrafist: Lundberg, ,M.E.
Förste kontrollörer; Lidman, K. G.; Ide- Filialstationen i Btatens Järnvägars

ström, A.j Bengtsson; H. " Dentraletation, .,
Kontrol1örer:Johanson, K. A~;'Fahlmal1, N. Telegrafist: Wi'klander, Beda K.

G.; Kempe, F.; Bndeberg, A. V. A.; Ber- ' .
i ner, C. F. J.; ,Axelson, G.; Blomqvist, O. Telefonunderrättelser, om Riks,telefonen och

, W.; Dahlen, E. N., '; ,',' " Stockholms All.nänna telefon, se [4991],
, Förste f assistenter: Olsson, P" HJ.;,SchalIll, om llikstelffonens .~tyrelse, se [1546 : By,
I :(;>E.·,Or.;..Jarl,O. L.;',Falpk, F. A,; "Iullström, rån rör telefontraflken],

, ')'h:R.; Borgström, N. H. o.; Ander$son,
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Se annons il sid. 27.
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.[a:;H~-8;3l?~] c. Ö{l;i~(lJonmiinl1:/li;.il!!-'ii~ningar.
"~o , .' !lals-" n;uc, ock iirolMjukdqw-':::"'-i>'~"" (3~ 2(}J"!,,.,;rlJ"dläJql~einstitute,tsx ,p'llkliJiik'"ti~flM'8:rkJ·,J.;~Z~:?t~\';~'dCÄ .f'~d.,gi'~)l;i i för t~ndsjukdomar. !o."'1"'"""'\
12-,-1/21 e. 1ll,jDr(A,LH~ggstrQl!Lo,jlr,: . (MalmskIJlpadsg, 46, 2 k? _
L; FlOdqvisrJ ;';"'<:'" ",' ,Y' J. t. 03e.%e41~d.~i.,~f\!:lll:M~,.~w~tIJ~~sfp ~~N'.ll::
, "i:H~~'~kdomM"'"'; <:';"i..jvar . or·';\;.:;'~",::., .tji'; .

. ' .,.. ..._ .... !).".. " :'.' Munnens'.,iUJh; .tä'fl.d,~r1'I!:SsJu,kf$P1!/,a",:". ;'.i
liis4l\g~ och ,lordl\gllil' kl. 9~10.t.;m: Dr .J;l!a,r«l~gl\rkl;8~4'~:r-9,~i}('.f;Y~:y',';:'(,;i';

. L~.,,~o,~rg.;.,.,v ,; ..... i . .' • rör~standare: Med,'·'~.ic.'(U: lIrIin.. .' '"
"',i C' "llo/n,aiBjW}utOtna;r: IA.ssIstl'rande: Tandläkare NIls Liljegren,

.,'.', '..'; .... " . : ·Tandläkare H. Lindholm.
m~nd~f-ar, ~l1sdaga! och fr~~a~'k!: . . ..,.i"lf'

Y 10 " .lJl·,Tandlakar~,.J~ ...."'s,sl!lr. [33 ~~J:;,v~:SjU~~~,öt!lr,!!kgr,.;,:.,!.,) .
, .",",,", Könssj1'-kt!::01~ar,tp~,<'lIJ:l!-n:/, ,.}.,{':,i I',: , :, Adresser.: å ~j~8kö-t~rs,kB~," OyJ1,I':~~_,d~_tJnsti~utiollel''J
• d '. d' "hed" '.; .kl 11 ... som anskaffadem, se Yrke.reqzstret, SJUksköterskor.mall ag.ar, ons ~ar~oc ... re agllil..... .' ,7"" Adresser å sjukskö~rsko:r,.f6tvårdande ••f fattig"
1/1I12 < f, m, sanl~ tIsda,g~r.t.orsqltg-aT och l deras egna hem, s~ N"m(I~.el1iftr~t,\flj~ky;V~sför!e-
l~rdltgar kl.l/~7-,-7e. IilD~R. Gr9Pql!~~t:~ingar.. ..' 'J ..•••.,," .•••"'.~}!'

," .J11t"U$J~kdQ11~(!A': . \,.'.'[3323J:RQdak~rSe~~,~jUk$ka.ter~~~Jle."~r
ma~q~l.!p"r ~chc' ~.orl1dag~F~L2~1/23'e.m; (Ka~m~karega tari 66;' r~t.;:!9~ c()ph lP20,5

Ur ..A, Wldstra,lll!. (Kassakontoret); a.. ~. :Nprr8181l, (Allm. Tel.
. . ..' ,. .' '.' ' , he1it9ygi!#,)

[331.Pl,.Norr~P~likUn!kell., ' ... ' -. .' ". .... •. ., l)irt:k~i~n.:,
Svea.~äg'~!lf981 (f;' d.Stora~a{lll.tng~t!t117~) ,9rdförande.; WestriiIg, Hj: 'G"
A.,t' ',:NQl'r:330 34,; .Ko~t.nllidsrri,vård .f:örc)v. Ordf.: AIfeqnan, J" mofessw .. "dC

.:;",' ....> ..•......, .. ;..<Ledamöter: von Ht;ijlle,Mättil.,fl'.n;'~o~~a~i
",(,E,fJ;"Ju71!!-O?'f:.~f~~~'l'J,- , .....'der, Wendela, prQ(e$sJlr~.kå;,J;l~rgrn401t?;.

må~d.·\c?n~,d:l!lo.fred.: )2[-:;(; ..ts.~."tor~q. o, . [Ä, H. M., fru; Fiölich, E., generalska.
lo~d·ll.~12!2., .......•.. '......•.... , "'l' Cederlund,Elsa~.fru;SJ.?9-,~i~t,.~.~.,pro,~

Könssjukdoma,- jöi- kvinnor: . fessor: C~derstI:Qm,. C:'; hofmars,~a.lk;.fn7

mt~1:1·3~~~~·r§r~1l .. li910~tO;· tisd .., torsd. sU~;~~llt~I':,Nystl'ÖllI,; Gll~rl~;;':m~d."d;, (
r: or. ..... h·", . docent;LlU~bergjH; konteramir~l;

. . . . .von Sydow, A., fru. . " \
[33. t-Z] .. Poiikiinjken. vid Kronprinsessan Föreståndarinna: ..Brunskog,AIIll~'" fröklln:;

t....ovisasv~~danstaJtJör sj~k!! bar", HeriImets'läkare:Hwass, Jfh.' '.'."
. ',·;!'.(Polhelllsg.~O;) c' ,.,". Sekreterare och kassaförvaltare: EkmanrA~~

Medellös8i.sjllkabarn. erhållak?stnadsfti krigsråd> . . .
läkarev~~~, . ari.d~a,betalll- 2 kt,pr ..besök, A. 011, p1'ivat s.jukv(1,1'd. ".
för:';.' Sjnksköterakor.'för vård'"If sjuka i' privata hem"

Såväl i Stockholmsom Iandsorten erhållase~r '3""
In~äl'ttls. oek'htt'dsiuk'domil1'; .' mälan 'hos fö,e~tåndarin,\ian,.K;tmm~kare,g.·66, .~.tr-.

mårillågat, onsdlt'g:i,r.ocb,.frli\daga,t k[lO.s!'1antingen pr' telefon tr. t. 192; a. t. 8186)' eller unde~f. ., D O B'll '. t . mottagntngsttdenkl.·I-3e. m."", .. ".
• m ... r, .. ' l qVlS. . . Sköterska kan äfven erhillI3st'ör,koliarebesöl;;' j

..tJ{i~u.;;,giska dk(Jrn'1rw : enligt taxa. .' .'.. ." "
tisdagar, torsdagar och. lördagar kl. B. Bjuksköterskeeleve1'santaf/(.tndtl. ,'.

f;m. Dr:BoFloderus,; i\.ngå~llde ers..antagande och deras .utbil"
! dands till, sju . skor~unna u1>plysningarerliål-.

. ,". Ias. pr post .e vid personlig förfrågaphvardaga:r
PQlikJinJken för vanföra,. se [3354J. end/ut nrellan.V-31l0s fö:r~stånd'arinnanyid.Rödto

,~ korsetgsjuksk?~erskellelll,Ka,mlllakar!"g.66,3 kl.,
f,3316JAllmånhå' eJektr,ipite~sin"'ättnlng'~'l. • . . 'c .. ;r-c-,-c - . ~,

'j. Serafimerlasarettet,. [3324J BetanlastlfteJsen.
Se '~e;afimerlasarettets poliklinik för' nerv- I!~örening·fö.r sju kvård,. Birg!lrjarl~g. ',112:v; ;.

sjli~domar [83S2J. ,a: t. 225 OB,r; t.,Vasa7 77. ..:
" .' c' ,_ •• _. _, • • • ..Styrelse:. . . .

[3318J . . . Disp. Kihlstl'lind, L.; Wold, G., telegrafkon-
Di~ko'lissanstal~e'1s .~juk'hil.s·poliklinik; trollör;.Sphosty, ,E., fröken;. Arwidson,

,;.(El;stag. 2;~~e äfven [3344];).' . Th., pastor; En~ström, A., pastor.:,i .Ki,.urgiskasjukdomar: Föreståndarinna:o,Erikson; Louise .. -;
tisdagawtorSdagil..r:c~chlö.r:tlag!tr 10:....1H~... Föreningen tillbandahåUersj.uKskötehikol

,.,:;;; ,,'~ c...' ..... '. . rör vård af sjuka i priVAta hem och sjuk-
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gj~'~h~S'.
i·•.' [3330) Seraflmerlällä'~~ttef'rStookh~lrrI.'

\ ·:,;~~;:f!;':;;:'~;~~~~~~=;.:~'4,)
,J i O:rdlorJifiaeii'RiLntst:e:dt;:r:. (J.
;,,"v. 'Ordförande: Berg, J.V.
, '. Ledamöter- §Wll1.)f3l,",il';.G::~..;laI1$!l.A. ,F.•.Q.;
••', ".'V'.:U.'!HolIilgren;r. F:son, las",,'. Ireit3r/·\·!·\'·· ..{>2·" ..
~:, '. .' . ":. Jl'~fJ1!h~t~ir+lin;{,
... Ka:ml;er~re: 'WessJl!;~*!' .•~.
'\,Sekreternr~.J~.·o, a.ni ..,Linds.trÖm, K,

R·"'1f.!""" ..·"·B•. 'r· ';' c··.,. ,":. .•••

~. ·;ilJ!1, ..f~9,;:'J',~:
.t,;JA):\illll~rg;!;r.H Augu.sta:.' 'C .' -: •

..i ".,,;.;1;,,"'\ .Adk~~;!:"..;;
QrV.llr"k~WlJg.:.; .r1l:erm~n,J;;H.•<prof;
O.f..v.e.Tläkat'.e,:.Hr.l.1ill..g,..r.e.n.,, ..I. -. F..:.s.o.n.• pr.of. ..........•.,An~rerklf.Jlrg.:cEkllhjlrn.J. Q.•. prof •
.4n ..(l'l(!ii.Wa~\l:.J~lJob.lIlus;;a: ..C.,prof.. å
Ofv.. are. agynekol afd. :.Forssner, HJ.,

pr.Q·~;,Li"·.,,,;.,!,'.\.'1'''. '."
D:o åoftalm010gis'jrlt ~fd,:iDalen,AJbinJ.,

D:~~orJierf~faX ;L~~~rii~l~,K.· Ge. Fri thiof,

;/ D':~ri\l~liJt,lirlik~~··iör(öfoIi.;näs- . och hals-
..sjpf~~'~ll;~:,:B.~lm~~el\~'~G:;;F!~,onl··prof ..

.~.FQreS~i!~i-t!(l~.!fQr .~bntgeJill~stltutet: Fors.

;. <Kli~~l~k~~b~~~~r:.Ö'h;;~ll;H.',doc.

:~;.~~:~~~~~~.~...~i::i;MlifllB:~'~
.FÖJi(jståll'cfå]!~:'Tör'~nJd;'i)01..Luhdberg,. Ma-

'tl:1ilda;, föry,p,ewp"l.,:Ma.rcus, He,prof;; för
Vi . ögo'rip0l.tSetteiquist; J .;för gynekol, pol.

o •• '" ;;H6Imbe'rg,"'E~- ·-'G:.;' för.~,öron--J'näs~loch hals-
) pol. Stangenberg, E;."doc.

, .....<' . /'rA .&~ti.fim&lfJ,~a"fitet ;nottagaS till sjukrnird, ln,~d
,,,,. deutJdantag och på de. 'li.(l~ornedanståendeall-

..'.... ·.y,ii "i. ,wfin~ regle;,li~tälll!TI.O::
'~ i:o;Ea#~~a'sj)l,!f",,~rånStockholma stad, försedda

'(med' prastbetyg ,san'rt.intYll.omsjUkd:om och fattig--tt~.dom af vederb'öran~de'lJLkal'e'q{~h roteman, hvilka sjuka
l· i enlighet med .gli(11aUde.aftal med Stockholme stad'

(intagl\s i. allWlintsjul>rUDl. ".. ..:
- '2:0: .Sju'ka "~r;iti StdcKholIiis' län,. hVilklloIQ,ete

antiiigen KunghMaj:tsBe'fa.'llninlisharvandesl·emiss fallningshafvande i detrespektiya länet.o,gh,QDl.& •••.

, ·Atitt•.~)nS'era··iAf,'ST10eImQLMS:'ilDN'INGBNtx (~~~1ih~H:pfi~p~~
. '~'"",l·····

:;i\',:l:;~~':



[3330 -Q336] C.(lftig(lj,al1mänIia 'inrii,ttningar.
l • I J '. L .. ,. ~ ,'O -'j{OC'" -"~ ' • ." ".. 0,. "

•••rfordras,~enomdess.,öJ;1lorg,till vederbörande~juk- Hptt .,a..gp.Ings.tid: ,fÖ~Jin.väJflll..,s.,~jn.;k.~...,,:k.l. 1...1-.' JiiirlittniligeUe"'fattigvår<1-saristaatskyndsamt"mtas, '12 f .. ...' . -
.,Då'h\.arettet.lIrfördelad' , . "ingil!:.or ' . .,m.; ""·ji,,".·"

<llikartadesjukdom~r,k. . skningi f~rut!ärte~sjuka'kl:-r~Jlt;~m.;
"jnk1'1't&letpå en afdelhing' . . ,ett Ökadt for. kvmn/)kJ~lkd. kl. ~,30-2\e~ m •

.' "UtrYiiUiieför inlagande af sjuke·utöfvllrd.t be.tllmda f....· 'Cd kl 9 :lO f
_tal.t pä en'annan. 8alUJ:Dat:örMUaridegIlller ock ?r ..ogonsJe"'., : ~30- • m.;
.•..&f.eend. pä Bjuk1'u=OU" -f"or<1-elnU!gemellan de for oron-, nas- o. halssJukd. kl.l'G,'$o
<>\ItllaRllilen.· '. .;'" '., " " ",. ";:':11 f. m' " 'e,

·På.1drtI~Ska .••fdelömgenböra'liUtid''lij\,graSlln-'. .. ..:.... .. . .,.t
«ar Mila.' 'ledigaCf"örinöjlig~!iiitrll1faDd$')Ql,ycks.t'Iför ~i"":;uute,Ilr mlräde;pit fr'plalsfDrdraS:,.:;'e
hllndels.r. ., t;: .".".",., '''a)\1ä!<3J,ebetyg' '.' " .' "',' "<-

. ~j~, .~om.vill söka ip.tfllde~ 1ll:~arett:et,b.Öl·,så b)' betyg från ~otem.ino~ medellöshet;'} ,:~ ;~,'
"I'ldtslg,gora .låter,.personligen mst:"ll"..slg,försedd c) prllstbetyg 'eller annan. handllng, som utv:j.sar,
'!Ued,efvan 'oreskrlfna betyg, hvartörutan patienten . hvar .den sjuke äger; hemortsrätt. >

>ckeIU,?~ges. . ,
.... . .För 'be/alan de sjuka:

aj Il1k;m;betYg:· c'., '
, , b) en månads afgift i förskott ; , .

[3332J Serllfimerlasarettefsp~'likliniker c) borgen afgodkänd person 101'afgiftensbetal"nde
~der o de.n tid,.•patienten kan komma at!;Irrl'r· ,

llliUlas öppna för 'medellösa 'hji1. lpsölt,'an de' , Iigga a SJukhuset.. ,b
,til.ls. vidarfJ å !6lqan. de tide»: Afgifte;n101'betal",jrde.sjuka lir pr dag: .' i

" I:a klass 18 kr. i hel-enskildf'rum-för Iandsortsbo.
M:edt'cplS~liPolikliIliken(invä;rtes'ochhudsiukdomar): 2:a klass .12:~ i hel-enskildt rum'lOr Stockholmsbo,

alla d<>gar8-9 f. m. . "3:e klass 9 kr. i half-euskildt rum 161'·lan<1-sortSbo.
y',;.. ...••ska polIkl.iniken (utvärtes sjukdomar] : hvar- 4:e .klass 6 kr. i half-enskildt rum tör Stoc~oIIUsb\>.•~~... ,. .:e, klass 7 kr. ~ alli!J,lins.allOriandsortsbo .. ~., .

dagltl'12~1 e. m., sÖ1l-oclfhelgdagar'IO-ll.f. m. 6:e.klass .3kr. "i allmän saLIör Stockholniabo..
Polildiniken .för öron-, näs- och halssjukdomar: olycksfall mottagas alla tlder på dygnet';do'ckböra
"hvardagar kl., 9-10 f. m. ofvan föreskrifna,villkor i afseende å,betyg eller be.

lPolfli;iinikent<;r kvinnosjuki!qmar: hvardagar 11, talning ar den'sjuk~s_anli~tiga eller IUll.man.,olOr.
,12 f.·m. . dröjligen'ful!göras. . ,,).

Eolikl,inikenfprögo;nsjukdomar:hvardagarll-12f.m. Åanmlini;. rum intagna sjuke få mottaga be~ök
iPol.i.klinl.kenf"6r nervsjukdomar: hvard<>garI/ 9- Bön; o. h<:lgdagar.1:-3 e..m., hvardagar'Z-,,-3".~.

1/,.,.10f IIi ,,2 Patienter, tntagns.! Isolerings- och.tuberkulospavn .
. . ,... . ." jongerna, liga .dock ej. utan sllrskildt ,tillstå11d,att

Den, .som genom ,olyckshandelse lllifvlt så be,' emottaga besök å andra .tider lin söndagar br3 e J;Il
,.Ydli~skad:ad, att omedelbar hjlllp 111'af nöden, mot- och onsd, 2-3 e m. ." . .
'fuges\illa tider på dygnet. Infl'rtsvllgenlir från Dalagatan; öppnas af portvakt

""·Besöl~tid:Sjuka:på allmänt rum få"emottaga'be- alla tider. .
,",ök sön' c och helgdagar kl. 1,10-3,30 e. m., hvar-
,,!>gal' 1-3 e. m. .

[3334] [3336J ,'SjukhusetS:.tGtiran,Sabbatsbergs sjukhus.
(St!'-,dshagen.)Styrelse: se [l7!j5].

-Sjukhusdirektör: Wetterda1,'H, ! , Stur,else: se [1755].,
Öfverläkare: Wetterdal. H., Q. Hedenius; P. 8.jukhusets direktör: Marcus, Karl

Å. I., å medicinska afd.; Nystrl',m, G., Ofverläkare: . Marcus, Karl; Aln\kvist, J., å
o. Rissler, J., å·, kirurgiska afd.: A'hlstl'öm, afd., för köns- och hudsjukdi>rtIa~;Lin9.'

. E., å gynekologiska afd.: Forsmark,.Ernst, hagen, Em., å afdeln. för lungtuberkulos;
, ,,'.å. '.Ögo.nafd.; Holmgrenl' Gunnar, å. öronafd.]- Waldenström, Henning., å afdeln, iför
Underläkarf,. å med. afd.: Sandren. ~.; Nau- kirurg. tuberkulos, . ;'

cler,R.; Osterberg; H.; Andreen-Svedberg, Underläkaro : Fex, Johan; Björkqvist- Wolon'
~A.; .å kirurgoiskaafd.,:, Vidfelt, G ~ Wik- tis, Sigrid ;Odel~,erg, A~.el; Janzon, Ivar.
ström, S.; Orell, S.;Orström, S.,; å gyne- .Läkare vid poliklinikerna: Birger, S.; Strand.

,:'!cologiska afd.: Wetterdal, P.; å ögonafd, berg, L; Rhodin. No; Rornanus. G."
vakautjå öronafd.: Norberg, J.; åpatolo- Läkare vid afdelningenför radioterapi:

",~skar afd.iReutervall.- O. 3chaumann, Jörgen.
:Sekreterare: Romare, A. Sekreterare : Gyllensvärd, G. V.
;f;lyssloman: ,Johansson, G. Syssloman: Hellsten, F. W.
Predikant: Wolfbrandt,E. G.. . Predikant: Rosenius; J.
Husmoder: Srinhufvud, Barbro, fröken ;:trät- Bokhållare: ThorelI, Axel .
. . fas säkrast 9..--11210 f. m., 1/23--4 e. m. Maskinist: Karlsson, G. 0.[
Bokllidlare: Ramgren, .E. c G. . .Biträdande] maskinist: AppelgrtW, 0: A.
Kontorsskrlfvaree Ströberg, A.; HQIst, G.; Vaktmästare.: Wallin, Erill:; Johansson,AlI-

en vakant, . ton.
Kontorstid: 9----:8.·. Husmoder~ Jtinson, Gunhild.

,A.~B.SVENSKAMETALLVERKEN, 20 ~~~~~:~t;.20,...,. . -'----' -~----'---~--"---""'--





[l}340"':33116]

H,IlSlIIQ,4er,.PeterSi'lU,;RJ;r;i" ',,, ';"':',, ,c, ' f'6r begrafningskostnader';qlUP;ltieptell;~.juk-
,Siukhus\äheb &ikso,n,.';E.', 'fanJ'unkare;~;j'", h~~et ajJ.id~r., , i" ,-'~'. ,"', ,,'.," el:,:

OJ . .. Eprdl!mivag1t~in'<re~e~~s"g~n!OIh,n~rm8{!Jte :pb\i~-
Kij~SrÖre8tånllal'e.:.,NC}I;"Jlted,t,:A~"'F).'J.tyck- vaktkonton:medmppVisllllde,afläkarebetyg(JI Jifi'!:

junkare. ; Telefonsvar rörande patienterna lämnasJ.,.d4~,~,d
"lnt.s :biträde : Lö,öw,rJi'. E.i,$elgeänt;, rp'~t!l·f'J,n 9,ch,eJld"st~, 9_10 f.m.o~A~:c"1 4·)",

A;fv'en"till 'l~k"~ne: '11f'~lllod~roch'skötersk9~!l';Jl".
r,kstelef9n.., . , " ,"uJ

c; Öitigjt :alhUännJl, inrättningar. '.

[3342J , Epidemisju~~uset; [3344J Diakonissanstaltensl)jukhus.
(IS}ira:Roslagstlllh; uppfårtsväg M,\;' (Erstag~tan",,2,).

. . Ingeinarsgatan.}; §tyrelse: Se Dia:lioniliså.fistalten [2255].
Styrelse: Hälso.vårdsniiinnQ.~),l. Ofverläkarer, Toll, H.

Öfv~rläkare: Hellström, Thure. " Underläkare:' Wahlby,t;H.,
Underläkares Thorell,E,; Zandren, RSy'ssloman: Andren, Sigfrid.
Sysslo!p.an :!hlil1, Arvid Hj. ' .; ;1, detta.. sjukhus intagas, .å"s4Yilltriplatsso~.4
Bokhållare, Marchautler, 'Tore.' 'betalande plats, i enskildt eUer.allmänt, ~Jl,m'''i>a.

tienter, som ej äro behäftade med obotlig ,;ijukdo!lI
Predikant Hansson, O. eller sådan"sjukdom.att fara.för smittas spriqand.
Husmoder: Hamilton. A'loysia. , inom sjukhuset kan uppkomma genomdes.ltjkasIn-
KÖ,k,sförestånderska: Almgren. Konstan ce. tagande därstädes. S)ukvi1.rd8ackord utgår:, Priset å allmällt rum pr dag 6:- kr.
Tvättförestånderska: Jonsson, Amelie.r, » il tredeladt • » » 8:-»
Besökstid: kl. '/2 le. m. Kontorstid ,9....:2. ".lo "ä halfensk." ..» D 11-:'--'lo e '

, "]>' il; enskild,t 'ill D. »16: -,j), '.
Ordningsreglet för besökande: Afgiftell,'är ,lUlaror Btockholmsbor.och landsorts.

l) På det att smitta .Ickemå spridas i staden ge- bor. , , '.' , , '
noll' dem, som1JesöBtasjukhuset.mäste besök där, Poliklinikf'6r- kirurgiska sjukdomar' hålles
städes .så mycket.som möjligt undvfkås.. " ',' öppen för obemedlade'.sjuka helgfria tii;;d~garitorso

,2). [·,.juksa./arn" få, besökAeke'ske utan tillståna .dagar och lördagar-kl; 10-11. ,För fri vård t9rdras'
at,sjukhusets Iäkare, Tillstånd lämnas endast nä,.' medelst.roteman~betyg,eller pa annat sätt stytkt fat,
sil+sklJ ,eter däJ.1ål1.röranleda. ,Besö.. tigdom. 'ötng"lijälpsökande mottagas i den' Jnäu
kand detatt utanläka'"ensmedgifvandeme'd.läkarne pröfva detta lämpligt. och betalas i sådant
för~. g till patienterna, ...., . rall till sparbössan tör fattiga sjuka minst 2 kr.för.

3) För anhöriga finnes.,tillmlle att efter erhållet hvarje besök, .
tillställd i besöksrum"sesi kl. 1/21e. m.junder högst 1/4 _'__ '_
timme samtala med. de patienter, livllkas,tillstånd
d~t medgifver.

4) Besökande vare skyldig ställa sig till efterrät- [3346J Provisoriska sjukhuset.
telse-sjukhusets ordningsregler lifveIisomatt under- (Åsögatan 97.), I"
kasta sig de särskilda I6rsiktighetsmä,tt.som före
.krifvas till I6rhindrande af smittas spridning från MottagningRtid för inträdessökande 10-
sjukhuset. Den, som häremot bryter, kan rorvägras Il f. m. Besökstid 2-3 hvarda-gar" sön.•0.villare 1tillträdetill sjukhuset. _ '

5).Upplysningarom patienternas tdlletåndmedde, helgdagar 1-3 e, m.
las till anhöriga hvar.iedag kl. 1/21 af s.llj.khusetsIä- St,,, relse : se [lM{,55J •.
kara å mottagnings salen. :- ..., .

6) Anhöriga till sjuka, som jämte dessa lira In- Direktör: Forssner, J.-HJ· ..tagna på de enskilda rummen, vare skyldiga att j
allt I6lja sjukhusets ordningsregler. Öfverliikare: TiIl~ren. J.

Patienter intagas alla tider på dygnet. lJnderläkare eWerneman, Harald.
Endast >läkarebetygfordras I6.r).ntagan(leå sjus- S!l88loman: Svenson, Sven.huset, ,men skolasedermeraBkyhllga:nunast'inläiunaB

öfriga'handlingar enligt nedanstående regler, 'Sekreterare : Walin, C.
Patienter, som Insjuknat i Stockholmi smltto- Predikant: Ahlfddt, R,

sam sjukdom,vårdas fritt ä.sllmän sal. Vid intag.
ning skall aäämnas läkare- och prästbetyg. . För vinnande af friplat8, fordras:

AfgiftenI6r betalande sjuka är: a) 'läkarintyg om sjukdomens beskaffen-
ror personer tillhörand. Btoekhotm : het; .

1:0) i hel-ensklldt rum••.••.•....•.•. ,:- kr. pr dag. b) intyg .fråu roteman om den sjukes
2:0) i haH-enskil(ltrum ...........• 5:- » » D (resp. huns målsmans) .medellöshet •.. ior personer, so:m. icke .tillhörq. Stockholm: UI o ..

1:0). i hel-enskildt rum ...•......•. 18:- kr, pr dag. C) prästbetyg eller annan handling, som
2:0) i half-enskildtrum •........••. 9:- » » ]> utvisar hvar den sjuke äger hemortsrätt. ,
3:0). i.allmänt rum •....•.....•.....• ' 7:- » • ]> ,

För åtroljande vårdarinna eller 'särskild sl;:öterska F" b t l d . k "k . t ""
till betalande patient å hel- och half-ensk. rum lika or e a an e SJu a, som so a ID raue
med patient pr dag. fordras:

För betalande sjuka fordr-as: a) läkarintyg;
~~~~~~:~g~lleral1nanhandling. somutvisar, hvar b) en månads afg~~t i förskott ,

den sjuke IIgerhemortsrIItt, _ _ C) borgen ar godkand per~on för sjukhus-
e) en månads, afgift i törskott, hVilkenafgiftmånat- kostnadernas betalande utöfver nämnda tid

ligen tömyas, , . '('bl' k f"'f Il' . hell h ktd) borgen af godkändperson f'6r afgiftensbetalande, ..an etter, or l y DIng, er a as os va "~
_under den tid!?atienten vård""å sjukhuset sam,tl.mastaren_)_._: ~

JON~()PINGS JURIDISKA aVRÅ
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t ~ . 'i· ",j:~1kifJS5lt~", och:;,hällovå.).'d'6n; L38,4:6.L3~5tf

7Jl.'.:.·~.if~1.·(te..n.;".;pe.·.'r:.d.'.'a...g..·..'.'il..<i'.~.,i.',)",'L,.;.r.:,.'..":,,"f~,.,,';,',.,:.,::".:;'," ..•.'•.'.',.,.' .. :, .• r. ··l,örverl.äkare: ".,Wern..~.t,edt,.".,~i"c(ml)die",","å:,.,fe,l-' d!,!U;1l9,1)" diJlJh,ori!-'Ip.e~,::Jto,(1'!\:~Qlmi,;\"all.:Floderus, .•'l?i:(kJrurg.:,afdellV.~'.i
mänt rtiAlI,~hkl':;~,~('al,lmant:,~um,ymeaextra "B1örestånd,are:,vidy:medt: po'J:iKlin'ik
köst:'p'kf~~,"I:;,;:,'r;'ri,l"'{":L.""I'J:,,'., " qvist 0,, . ',' "" """,:"C(
, ',;P':ef:~Q'n:;;:ic~~''~mhgr'å;~a~,&toC!b,o ln:\;'~'.Förestå~dare.vi d röntgenafdeln. :R.UJiströrtll~C
all nt rum i? kr., å allmänt rum med extra Medio. af'deln.: Underläkare: Llndvallv S;: ",

'.kost ~ kr. Kirurg. ofd.: Underkirurg. Edberg;K Th.
.Amanuens: LiJJd",4\!;,:.':::i)">J3:,f;:t;C l
,Föreståndlj.dnpa:. 4Imgl"en;,!:li~ab~t ;~~., teL,

Norr 274, Rlk$te1., 130,,2i o; €lO:! 38, u,
10-12 f. m. ','..", .,'.'.' "'.',.. i •

'Kommissarie: ,Eel9irtåil
" Mottagningstidf6rintl!ä
'afdelningenhvard. "12cöl
ningen hvard. 10~ll'

K polikliniken lä
till fdritldrar Bom
för mindre bemedlade mct
ställd aJgift, f'6r.lPvi\rtes

':J'" " .., -.1,,,-1 ~It .fred, 10--11 f', m. OC~l för u
.'. ;,,; ';":'>YStfjrelse:r, ..' .och lörc1.l0-H f. m.
Ane.le/sR.o.n.'s-:I.'.V.,trOl.'dfiir.'a,IfJå!,. e.·.·.;.:.·.E.'l"ics~bnV. V. F.o.·r..~n.na.'n.d ..ea ..f.i.pträdeford~sit liQstnqä ..s.fJ.•..~f.p.t,..·.ur"

';.' ,.}:",~_ c;" ".'-,.. ': _ "'.:'""., ,:" '.," Iäkarebetyg; ,rot,ema ' :i·med,e)ips~"
ordf:ora'llde;;Sehll~berg:'iA. J.; Nordgren, het), prästbetyg eller anna som utvisar i

, 'R:'El.;·.öfv'erlitkäre;>BiUe, Edv., kassaför- hvar barnets föräldrar äga
;)M~;}ta17!);)$Jlll1Jel\C!;i1h1".,Moagnaj'Almen, j ~na; : ,. . ,:1.1" b.t.'!.lande sju".a
"':khlllIl',.hJ';fl.'~,,,' .,';;"c ",j, ö." l~karebetyg~»rl\stbet

. \GyIle,11:Sv:~l'dl;V':;';i'.;. ..~~inb~';!'fra .StocJilio
e,:':lg,otd~l"en;:<fC,.·m:ed;·Ile. delse af

.• j .' ii-kare::v.a.katl'~;,,;·; .........•....' . :"l~~~k~~
mv~rskötetsk(ir:; Fischer, 1.;Skar,in, E;... ..~~ic1a:.

Till vård' emottagl\§,.§jJlka barn af rtlinstp'ati~,p .
'/2 års ålder, ." .tll::9~a

För vinn.'W-~R:afi,in~~~g,~.rQI.dra:s öO öre r. och för iltfölJandevår
c f '1 t ' . . 50 öre.a., fl p a s: I enskilda rum' firinas'plå'ts
l"kareb~t,*,g, . '.. '" ".. '. ltfgiftenförlltf'6Ijand~'vårda
J>e.~:l'wom"mede~loshet,'. '. " Kontörstid;lOf.m.'~J,3Öe.
Il:'~J,,~~b~~Ylf".)c\,ller.,anna~ !,<1l1~~, som ~St..tel:Norrc 2 74, , •.. ,;."" ,:'",'; .c, 'c".
l1v~r ~en SJUke agor hem.ort~rat,t, .i Besökstdd: onsdagar och -:,frep.a,gl;1l', ~7W':~:-~J;J;~,;;'s~n:
f'6rbetalande sjuke: och helgdilO'-"llf. m .. ·:· ':,,,:' .• ··.'(.'i.,.~ ii",. i

läkarebetyg. ,. : ',.' . i. •• Telefonmec1delandeoni '·j;J~ti.nt~ri'liiii1Ea~''Ji~~l:
en'sjukvilrdsafgift; af 2 kr. prc1agfor barnfrån m. å närnndafelefonnummer."
Stockholmsrommul),er,fö"an!lra.5 kr. som må- " ..
nadsvis erlägges i iö~sko~~;"~,,;;'~ ,'- ' -, .', " - .'.', """1 ,.:_<~ "~-:;,:t;,,.l

~o;l::~~fot~~~n:aff:ht~~J~~~t~~~:ab:fta~~~r~[33 51 J Barns jLikh~$et SinJOrl '.()dh;:.~:'!;,sif
lligga å barnsjukhuset i,' 'ii Matiida ~ac;h$,mipne''''..'''''':;,'';,.

~,' ' . (Ål'stalutldlll'(.jl::;:i':.' ".
Kronprins.es"sanl:ovisas Sty~else ", "; ", "

',,'a'rrst'aJtWör:,sjuka b:ar·n. Ordf~: Medin,,'O.:.> ~":,~ "~"~e ""+:::'-'
(polheirisgatå.n SO:) Ledam.: MÖlle!, C. O"v'iceprdf:; Aljllstl'öIll,

, Qiteldion~F.alkenbel"gj,L;,frill:a, ,t Ekman, O. H. ; ErJJber&".H.; Clil"JSSOJl'i'\~JJ~,.fr",;.,
. ordf;, ~qv~'tjf){.,;:~f."',.:~6,~.JJdhl;,·:S9ren8~.n,.'.. Sa.c~~,:~. E.; 1hle,1,.,A . .80' '.,'",«." ;!";<

~.,f, 'll:1:<.lT!n;I~S;r..Berg;,M.·L.,f. .Santes- Ofverl~~are: Ernbe,rg,H .. ".•.....i;.l;';!l ..•.
s<?*V:R(js~a~der"W" .f..lfoJ,1sgren; Kling. 'Underläkare: Hamlltou1Bep.@h·", 'i'i '("~
spor"M" f: Weber; 'Santt),sson, A., f. Sekreterare och s'yssloman.:J.0~~l1,s~()P'\~~~L,

"Fränekeli;Dtäkenbetln'·E.;I. Orwall ; Hult,Husmod~r:B.randt, L.,,.:.:',;,,.,.; 'sj ii •.i.

M., f; ,Wallden ; Frölieh, E.; f d' Albedyhfl;l'i1uttagmngstld: hvardagar ,kt, ;LO:rr:$XJ,'H\.,
Blomstedt E. f Adelswä·rd;S';W'artz.D., För vinnande.af inträdei1f1"ij'il'aits'fordras: ,
f L 'd t' ..···, '. .1." 't ', alläkarebetyg' .. i'i" ·.h,:1111 s,rom;'e~ !aKa11,'.. ',' .. b) betyg från ~otemanoiifiuedellö8het;" ...>.r.i, ..,

i Qmbt!.d~ma'ni: Ramstedt,' .h.o.. e) prästbetyg eller annan'handliIig;'söm:utYis~r.,., ~
~.Uå'~~,releqarrt;:,':'~"~Jrs~ne-·tt' ',:"J:Ij:. --',' . ( h~ar den. sjuke llg~r''hemorts-r~tt:; " ;~i'. ',..:<';' V~"'. <

K'!i'ssåfö;rvaltåre:PhUlp<i6h, W,'.. a)i~ka::,~~:;~.nde B)ukaf;orc1ras.
j)ir"ektör; 'Wernstegt,W., prOfeSsOl" bl prästbety;t'

S'.:tK~!M1S..~~INGE'NS'~1a~ted~~~~~:tC:er~~%t~:f:~1$~4i,j;i; ...



[3351-33~9} C. 9!!~{ill.'~Umänna inrättningar.
e) en månads sjukvårdsafgift i t~'~'lI'tl·l;mytt.,~'I;arl~·[3~ $61""Alhnijnn,a barnbQrd.h,uset., .

förbindelse af vederhäftig!' . ror a· er 'i- • tS fl .. ' )'
gare sjukvårdsk6st:filid(iiCW,f "ir begrailliiigs- Ni' \ i': \ ,a. avagen •.' rt '! .'·f' i."

kostnad, ifall densamma s e.'\ko1TIma·,'!tt .,af i' ,-~' Di~ektio1l?' l

ejU~huset .bestridas. . " . l.: ':",,, " , , , Ordförande: 'I'homasson.. Åke.. . "l ' ;,'o

Mg:lftenf'orbetaland!,sJPl\a ••r:.; ..,.",,', 'Öl.' ledarn ··t . H' ·"t'··"··O!iV"·u"d't'
A) om den sjuke tillhör,Slockh'iilms kommun: "rIga e ~o er. : e.rrsro~, ... , "",1),F,>'

1) i enskildt rum ..• '," .. 12: 00 kr. pr dag ,Q; F.;,GJ."IlJ, A.BI; F({rssn~r" J,,,HJ.;.,Apl-
f'~rmo~er eller,åtfölj,sl,;:~terBka 3: OO,,~, »,» ;ström, E., O.M,. '"C [, ,

2) l aI!.qläl\t rum .•• ".',: , '.:' .,3:0,q P,P» Direktor' 'Fnrssner .J. HJ'
'" f'or,.moder elleråtrol).skoter~!la 1:~o ,P ,c». » • , • '.

b) om den,.sjuke icke till,hör. Sth;Ilns;k9,mmil.U ~yssIQman: ,Holmgren,' K. G.
1) i eDSkildt rum .. ' .......•• ,.,I8,OO}9 .••·.pr dag 1'5ekre.terare:.Cygnreus, A. W.

C:0r mOl!-ereller åtfölj. sköte~ska 4: 00' P » » Predikant: Rogberg, Olof.::'
2) l allmänt rum .........• 7: 00 » » » U d" "k . H . 'k" V'k'
. för moder aller.åtfölj. sköterska 2: ÖO »» » n erlä] are:. enn sson, I tor,
Å allmänt rum vårdade sjuka få mottaga besök Amanuens: Westermark 'Herbert.».

on8(j.aga.roch söndagar ,kl. 1/2L~1/22e.1ll; Husmodett Edman, Sigrte ..
.~ '., .. ",

Sj~khu;et Eil'a.;. . (33$7] A.yl&n .för faltiga bar~afÖd~~s~or
(Handtver'Kareg.;.13;)' ,.' och lieras barn.', ',.

, " '. ,: ..' Dzrektion: "",, . (Pla.nterhagllVä~;~~s~rästgål'ds.g. 8J.)
otdförandei' Öfverståthal1l1ren'eller,i.'hims Samma som för Allm. ,barnbördshuset.

• fränvaro, Undilrståthålllmm.' ", ....:--..,
"Ar'Stockholms stadsfullmäktlgevaldele'd'a- . ..' .

II!9tel':,Edberg.,K.T~.; StafrO.L.,; Anqer. 33$9] Kungl. Sällskapets Pro Patria
,.,son;'B. ~ohnF.; Lmdhgen? A~na; sup- barnbörds~,och',barnhus •

. ,)pl:"aJ:I~~l':Meycrson, A~da; Gustafson, Sveavägen 40 (l. d. 22· Stora Badstugatan),
HJ~ r- ..... "'," .. ;, " . '.. ,_ Direktor och öfverläkare: LindstrÖIJi,'Gösta.

Af Stockholms lans lanqgtmgvalde ledamö- Biträdande \ läkare : FOl'ssell, Olof Hrson ;
ter: Andersson, MartIn, och ,Janse, ;~lb.; Gårdlund. Waldemar. . .
supple.~nter: ~e~ters~on,.~L L.~,samt forst? Förestånderska: Westerberg, Ellen .
..s~ad~la~aren l ~tockhol~ och ~f!l!ep~o:Ordningsstadga'l' för Kungl. Sällskapets

.. vms.~allakar~n l Stockholms distrikt, Pro Pazria ba'l'nbö'I'dshusi Stookholm, Svea'.
Ofverla.~are: I:!chlasber{:'. H: I. .' vägen 40 å Norr.'. . '
Underlakare: AabY-I!:J;I~SSOn,;ArVla.,,: ' .. I. Kvinnor, som vänta sin nedkomst, mottagas'ä
Syssloman och sekreterare: .Häbner, L. O. J. barnbördshuset ant!Dge'!- kostna!lsf~ittpä s.,k. fri-
Predikant. HannerzN ' . plats eller ,?ot af direk~lO~~n fastställ~,afg!ft, ,.. '. ' ..:' a .;~." -1";: ,'; ',i ': II. För vinnande af inträde -å, barnbordshuset er-
~o~tagnmgstld: hvar, agar, kL, :J-,2. , fordras att till öfverläkaren aft.ämnas:
Bils(}listid å' allmänt rum: sörldagar och ons- l. dä friplats sökes: '

d kl 1O~ 11 . a) prästbetyg eller utdrag af prästbok ; .'agar," .. bl intyg om medellöshet, utfärdadt af öfverstät-'
hållareämbetet eller' vederbörande prästerskap eller
roteman: I

2. dä plats mot betalning sökes:
a) af vederhäftig per~on utfärdad ansvarsförbtn-

?lIse ror gäldande af sjukvärdskostnl\den m. m. en-
lIgt fastställdt formulär; . '

och bl rorskottslikvid ror -två veckor;
e) prästbetyg. '
III. För beta!and.e patienter äro betalmngsvtn-

koren f'oljande:.. . . ." .
a) ror vård i helt enskildtrum 10·kronor pr dag;
b) '» »i .enskildt. dubblettrum 12 kronor pr
dag", .
c)f5r vård! deladt mm .(2-4 patienter) 6 kronor

pr dag. . . " "
IV .. Sjukvårdsafgift erlägges genast vid !:tlträdet

å .barnbördshuset i förskott för tvä veckor, hvil)ret \.
förskott förnyas före ingången afhvarje ny period "-
af tvä veckor; och utgår afgiften frän och med den
dag plats ställts till patients förfogande och till
dess barnbördshuset Iämnats, dock att utskrtminga-
dagen ej räknas, såvida ej patienten kvarstannar
efter .kl. 12 middagen, .då äfven 'denna dag räknas
som hel dag.

V. Den töreskrifna afgiften utgör ersättning f"dr
bostad, kost och fullständig vård under ocli efter
förlossningen; dock att patienter, som vårdas ä de

.enskilda rummen, själfva fä bekosta medikamenter

[335'2J

Vanföreanstalten.
Greftureg. 59,& 6L

Direktion : Fören:s för bist. åt lytta.
vanföra styrelse [3681J.

Poliklinik:
tisd., torsd, o. lörd.l0~11 J. ..m.

, Klinik (sjukvärdsafde lning):
Ofverläkare: 'Haglund, P., professor.
Aridre läkare: Silfverskiöld, Nils, med. lic.

Mindre bemedlade kunna erhålla bandager
på bekostnad af Hariet Philipsons f. Fräne-
kel stiftelse, se [4686].

,Yrkesskola ock elevhe'ltb:
FBreståndarinna: Lenuardt, Th., fröken.
Kontoret öppet kl. 9 f. m. -4 ..e. m.

[3354J'
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Se annans ;j sid. 27. .



- ,', ,.C, _,.",';>. :"~'~:';':','<,}.::":,, ':'F,':;{)."f{i!;':'~:_-<:

Stockholms .hospitahfÖr.sl",i1essju"'a~J\{'"
[3365] (Kpnradsberg.)'.. .. . '.. '.
Direktionens ordförande: Öfverstij.thållarl\)jj. ,

eller, i hanlf·franv.aro, ulJderstå.thå:lhtr~*}.,,,~
Vice ordförande:.EdgrjllJ,JF(l;. '. .', '.'
Direktionsledamöter.; ..Norström, Clres 'J?':;;;r\";

von Oelreich, C; A. W.; Carlson, F.;"Of..! ".'
l"k ' 11(-1- ~ f ~'C'>

ver a aren. . • . . .,' .. .. ' '(" "h' - '" .,..
Sekreterare; Rydholm, ~nutQ, .~.,.,;V~.-",)

ling; 23; .• ' .....• '.'.,;.';';"},";'::;"';):;
Öfverlå~ate: OAo.eliu~,a;E,;~~~å's ~'tj~

ärenden sÖnd., .....tisd:?ch.fred ..·~121.
e.' m. Vid' samma tid .rnåpatient~r
öfverlä!>areI!s bepröfvl1l),dea! an~

. sökas.' ". . ...» <,' ',. ., '.~.
Hospitalsläkare: Wige~t, y,./ .
Biträd. läkare:Elåri~er;G. J'."" .
Amanuens: .Sl;\hlil!, L.
Predikant: Hjuinl1rz,N.
Sysslomjtn:Ahlstedt •.>E.•..

•Bokhållaie:.Sjl1im'e~~on. _N~.,_I.

Kas.söi.sk~: Andersson, Ir,ariJl'c) i' ••f";'i.'nif··
Skrifbiträde : Zetterlu nd, Ida •.....•........."':""'" kr

Hospitalskontoret hå.ll~s·· öppet;~ll:~~~P'-:dagar 10-2. . b •• , •••• ,.

Sjukvårdsafgoiften är j l:~kl~ss
2:a kl. 4: -, 3:e kl. 2; -.

[3366J Sjukhusef~id,·liJngbr,~ ..
. 0Ä1fsjö.) .•..,
StyreZ;e: ~s~[17.5'5].

Direktör och iifvetliikarei Kinberg, O.V.
Biträd. öfverläk.: Åhman, ,G: ''', '.'
Bitr. läkare: Hubert; .T,;]lne§l.trplll"
Underläk.: SjöströII!. N. M., fl':; 'Yi:e~el"
Bysslomaru ~venssoll,S.A./ '
Predikant: 'I'hegelström, E .. ','i
Bokhåll.: A:Iström. H.
Kontorsskrifvare: Herrman,

P. M. . . ". ,,' ..•..• '
Mottu,gn:tid: • för v.inhan~e af u,pply~~~n~lI-r>,

angåendesjukas mtagnlllgk1.12;V?"",;~.o'}'
I äfrigt intagas patieiJ.teralla·'tid'ei·'tJ,~,
dygnet. ' .. ~,
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[3a6P~;!37l] "C,! Öfriga allmänna inrittniilgal\ "
J,JesiH~~tid:sönd. tisd, och itOrsd, kl. 12,10 Sinll~s8jukb,uset;)Södertnannagatanf3't'

;:-1,;30 middagen:' ", 1,1" ". ,0 .,Far li:::vinnliga.patieotel'l,;'1>");(,,,J
,,~rop:tfd: åsysslomapskolltoref kl. lO'!, m: Styrelse: d,ensatillna;isb~för'Prbvi&~t!iska:

' -t:-2 e.'ID, \ ," och Katarina sjukbus.'.' ': lm'"
,För intagning & sjuk;,u'$ei erjord>"ll8'/ötjan,k'liand' Öfvel'likare: Olalider;,;K> O.' N,

, U'Tt,?ar",m~ :7"': Underläkare Rosen tro, -?']BCJ~"') Iäkarebetyg, utvisalrd~'att'.'den sjuke är i trän, ' , :. .' S om""
, gande behof'. ;>! våM'å,siunessjukllUs;., ' Redogörare:' Svenson. Sven:' i

1>~remiss; utfård~d,~f pOllskam,,\ar~n,;~örstestad~LFöreståudarinna: Liljå:i,HMel,la> .
' läk~r,illl'eller,öfverläkaren '(id' sjUikliuset; , , Patienter få besökas: -söndag,tisdag 'ocli torSdag

-ej bil;' B: till Kungl, Maj:tsförnyad'enådiga~tadga '12~""!l23, e, m, o" ':" <.. ,:c,'>;mgåendesinneeejuta den 14 .1Ul1i 19j}l;.,". ,
<i)prästbevis enligt Kungl. ~aj:ts f"Om~ade,n~diga Siluies'siukbuSe. t. Norrtull!lgatan.f4,

stadga angående sinnessjuka de'nU ju~i'1901; 'F" k' r t' t ' " ",',,) horgensf"Orbindelse,u,tf"ärdatlaf vederhäftigper; or "vmn 19a ~a len er" '
son, ror afgiftenserläggandeunder den tid,panen- Styrelse: densamma ~!lm.för l:>royisoriska
;::d:~~S~~::,'::f:i~ ~~~:a: ~~~~~:iI;~e:/ör,.ocb Katarinasjukhll~ ... ".. . .":": ' .. '

fl af betalandepatienterafgift irörskott. . Ofv!!rJäkare:. Olanderv K. O.,.,N"
Af ofvanstäende. handltngae måste remtas o~ll U'nderlak.are:Rosenström, ..E.

aii.ka1'llbetygaflämnas.,vid 'inskritningen,"uvaremot Redozörare: Svenson. Sven.<ötnga handlingar sedermera, 'dopkj'(,l'tast möj\igt; ~
~nnna insändas. Föreståndarinna: And~rsson,. Olga,

Patienter få besökas: Röndag,;tisdag och torsdag ,
1(22-1/23,.;e. m.

[3367J Katal'in~ sjukhus 'försi!'messjuka SjukheOO.
ech .personer lidande lif dellriumtremens, [3371J 'Sophiah~mmet,

' (Nya SandbergsgvL) ~ (Valhallavägen.)
:Styrelse: densamma som för Provisoriska, SopMa1l:emmets råd:

sjukhuset. .' . Ordförande: H.M. Drottningen,
Öfverläkare och direktör: Olander, K~ O. N f.. Ordföranda. H. KH. Hertigen af Närke.
Underläkare: Ströman, R, . O.fril('a ledamöter: AIströmer, Augusta, f
Syssloman: Svenson, Sven. Ehrenberg, friherrinna; Bille, Edvard,
~öreståndarinna: Nilsson', Valborg, kapten; Von. Eckermann,. Ebba,' f, von
<>fversk!iterska: Bergvall, Anna. Hallwyl, fFU; Falkenberg, Louise" f, Ek-
Predikant: Ahlfeldt, R. " man, friherrinna; Forssner, HJ'almar, prof.;Patienter få besökas: söndag, tisdag. och ~tors. .
dag 1/22-1/23 e. 111. Grönwall?)!,r" til. dr, generalkonsul; Ram,

marsten, .Fr., hofpredikant: Hedenius, L,
Ilfmedikus: von Hofsten, Isabella" f. Evers,
statsfru; Holtermaull; O., kabinettsklJ,m,
marherre , Langenekiöld, ,B.K, J., frih.;
Linder, Anna, ,Jf, Pfeiff, fru; Linder, Elin,
f.Pfeiff, fru; Lindhagen, T"kyrkoberde;
Lundberg, Karl L" herr; VvD Rosen, ~aria,
f. Tamm, grefvinna; Rosenblad, C" ÖfVCl'-.
kammarherre; Stierncrona, Thomasine, hof-
fröken; Sundberg, C" professor; Sunner-
dabl,Magna, froken; Tamm, Therese, frö-
ken; Wellin, Bertba, fröken; Wall, C. J.'
A" regeringsråd; W,eJ<ienbielm, E. G" kabi-
nettskammarherre; Akerman , J., professor,

[3369J Sinnessjukhuset, Bondegatan 56, Sophiahemmot« styrelse:
f. d. 34,

För kvinnliga patienter. Wall, C, LA" regeringsråd, ordf.; Langen-
St l d' .' 'f" p . 'k skiöld, B. K. J" frih. af Kungl. Maj:t
: yre se: ensamma som or rOVlSOl'lSa förordnad samt vice' ordförande; von Ro-och Katarina sjukhus. ' ' d
'Öfverläkare: Olander, K. O. N. sen, Maria, föd Tamm,grefvinna; Holter-
Underläkare. Roaenetröm.rB. mann, O" kabinettskammarherre; Hell-
Redogörare: Bveuson, Sven, ström, Tb,,' professor, Wellin, Bertba,
Föreståndarinna: Bergstrand.viieter. , fröken; Forssner,' Hj, professor. '

Pattenter få besökas: söndag, ttsdagoch' tcr§dag 'Suppleant: von Hofsten, L, f, Evors, statsfru-
1122-1/23, e. m, Predikant: Bratt, E. '.' , __"_''_' ._'_

"" _" . o
DYRA

[3368J Sinnessjukhuset, Horn~glltan82,
För kvinnliga patienter.

:S~yrelse: densamma som för Provisoriska
och Katarina. sjukhus.

ÖfvoerJåkare: Olauder, K. O. No
Underläkare: Rosenström, E.
Redogörare: Svenson, Sven,
Föreståndarinna: Löfgren, Maria.

Patienter få besökas: söndag, tdsdag och torso
-deg 1/'2 2~1/! 3 e. m.
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r • _ .')- ," Be:talningsvil!kor~n äro:
) ,Afdeln:: A i·en.skildtruml5'-25 kr.' pr dag.

I·!tfdelll.:ll i half-ensldldt rum 15 kr. pr dag.
'. .'1';' 'c" O .~ -rum för mena än 2 patienter 10 kr.
,:,. . .pr dag. ,

.HA'fdeIIL:Ar·enskildt';ruin 14'kr. pr dag.
. . i' half-enskildt rum 8 kr.' pr dag. .

.~, :!3'.i,'rulll.·för.3'.,8.patienter 6 kr. pr dag
F.(W'd~nn'll.~fgift erhålla-de sjuka:

·Rrini/ kost i6ch~-sJtikvård. Patienterna' debiteras
för<t;i1eqik'aments-,' och förbandsarttklar i mån afför-
bruknfng .. Underläkaren. är skyldig att i sjukvården
i~Om:,Hemmet tillhandagå ,och asstsrera där pr-aktl-
serande 'lä.kare. ·Förtransp6rten till och från sjuk.

'.!Hlset har den sjU!>esjälf:a.tt sörja. Tilliallig patient,
89m, ankommer till Soph.iahemmet för undergående

){fopera:tion,.erläggerfördensamnl~särskildafgiftoch [~3 75] Röda korsets. sjukhem.
ersätter ,för,?andskostnadernaenligt ,räkning. Fråp (K k' t 66 1 2 t 1~'" " "~1'
SoPllil!1J.emriIetutskrifven patient,som efteråt fordrat amma arega an '. o. . r.; tr.: r~...
tö:sbI:.qJli~g;å H~minet,.erlägger,en krona rör hvarje 5255; a. t. not~~o7r~li~?o~S'r. t. 96G3,.a;J ..

Såvidtutromme och omständigheter i öfrigt så- .
d.antm,~dgifva" -m~- i enskildt rum intagen patient Detta sjukhem erbjuder· åt sjuka ett efter .nutl:.•.

,tiHåtas' ~ :,si~t·rum 'medtagaenanförvant eller tjä. d.ens fordringar. ord~adt hem, där in- och uhå.rtes~·
-nare.ioch u~gåJ:.i'såda!1tfall härför en afgift af,Bkr. sjuka kunna blifva intagna och vå~~ade. De ~Juk:a
fdr bädd och te eller välling på morgonen. vårdas på egen bekostnad af den läkare, de SJalivo,, . t . . . Ivälja. I sjukhemmet mottagas till behandling, såAfd:!-n.s atIenter "?-tl enskLldt Sjukrum få emot- långt det begränsade utrymmet medgifver, Sjuka "'af

t.aga besok lllellan kl, 10 f. m.-6 e m., alla slag med undantag af dem, som kunna vara, .
:II uh Sjukrum for flere pattenter 1-3 och störande för öfriga inom hemmet befintliga patien: (

1/25-6 e. m. ter eller som lida af så beskaffad sjukdom, att fara,· ..
Afdeln:s patienter få emottaga besök i sjukrum för smittas spridande inom hemmet kan uppstå. '

I
.för flere :p.atienter mellan kl, 2.-4 e. Vid inträ ..de erlägga sjuka bestämd Sjukv.ård."",fgif.t ...•
m. samt l ensktldt rum kl. 10 f m.- i förskott för 2·veckor, hvi.lket förskott förnyas' vld'-

.. ': J? e..'m -.;·i·halfenskildtrum H-l, 2-4. hvarje ny period af 2 veckor. Förbindel$eaf.ve.~ ..
;:pe.å "sjukhemm~t· intagna. sjuka ha i öfrigt att derhäftig person .för alla .. omkost?ader i och t:ör'

ställa ·sig till 'e.fterrättylse. de f(jr ordningen.därinom d~n sjuke skall afv~n afiamnas vid ankomsten ~111:
fastställda ordningsregler. . IsJukhemmet,. Betalningen utgår. från och m.ed den

B O d . t . k o d . dag plats beviljats och fil.l dess sjukhemmet lamn:1s~'.
• m en pnva a SJU var en. Betalningsvillkoren äro: ..I'

Sj~~sköterskor för vård af sjuka i privata hem Enskildt rum kr. 14, 16, IS för dygn. . :
/ ~lt:yall 8tocJ::holm s0lIl; landsorten erhållas efte,r an- Rum för 2 pers kr. 10 får dygn. I

.;..tnälan hos foreståndarInnan 10 % dyrtidstIllägg, f

,\ ..' .'
·.·.i.:S'.lr0CJ;JI.QLMSL.'fIDNINGENS

, ...•.. " '.""i'/i"""'8j-Uck.'Q'l}h

.'~'" E;a~saf9'i(Valtarll.:;·Howterlnann,. O.
"Seh:eterare :vLöwenhielm; .Carl Axel.
r~~.~~ståJldarinna: 'l'erserus,~hba, fröken.
Husläkai·:e:Fiirstenberg,;A., med. dokt.·.
Kamreraret. Annell, .A.,fl'll,. tillf •

......'. ,'Uvpl1/sningar.
'Om 'sf,.klt~11trltetoclt om sjukes intagning

e,., ." och; vård, därstädes
Förestålldapnnans .mottagn.vtid kl. 1-2.
~a~r~,:arep.8,~~p~~i~io~stid'jkl. 1/210~1/21 ,ocIi~2,J5

1"".,::".< j ""'C '. --n:;:4 e.:..lll:.
.. '.1'. SjnJrhelllmet"erbjuiieråt S)u1;:l1'ur'$kilda,s.amhi\l1s.

'klasser vett :efter n~tide.~s -tordrtngar ordnadt -hem,
d~rJini"--ocn-utvärtes sjuka" 'kunna- bl ifvatntagna och

h'årda~e'f?De 'sjuh, vårdas-påegen bekostnad af den
läkare, de 'själfyl( välja. - .

I~JllkheJllmetemottagas till behandling, så längt
utrymIl\et niedglfver; sjuka af alla slag, med undan-
tag' af'dem, ,som kunna .vara störande .för öfrigainom

.\ Hemmet befintliga patienter eller- som lida -af så
beskaffad j sjukdom, att fara· för smittas spridande

"Inom Hemmet-kan uppstå.v:
Vid inträde. erlägger den, sjuke sjukvårdskostnad

förskott för två veckor, och detta förskott förnyas
vidIivarje ny period af 'två veckor.
"Den..,,~juke. s~all äfven .aflämna förbindelse af ve-

derhäftigperson Idr. erläggande af afgiften. Betal-
ntngen, .utgår från och med deii dag plats bevilj ats

, ".ch till dess, Hemmet lämnas, dock att utskrtfnings-
: ;J.al.gen ,ej (räknas, såvida ,ej den 'sjuke stannar kvar
. '.å 'Hemmet efter 1;:1.12 middagen, då äfven denna dag
J.:lJe-:äkn.as:" . ,,'

.,..... "," , "]"')~""

1 .'

hälsovården. ' 4

/' q. m elever: l. ""

Den ordinarie elevkur,en omfattar en tid af n'!. år.
P~ospekt erhålles på \,egär~n af :1Prest~!;dar11l1Ian.

[3373J Stookholms sju~em.
(Kungsholmen," Dro ttningholmsvågeu.j

Bestämdt .rår vård '-af ·'~ersoiier, ..·nl1andY,c,a,f.låll.g;-:,
varig eller obotlig sjukdom., fq~et~ä(le,svis.:f~å!-l hpf~','
vudstaden :och,. endast, då utrynllnet.så medgifver ,'
från andra orter.. ., .,' . -. /;';'.'
Patienter intagas å såväl friplatser som. mqt j)et~.k ....

ning.-
Afgiften är: ,

i gamla hemmet : ö: 00 pr dag .för~U~äp.t rum,
S:00 » fÖr2.~ängsru~,

11:00 .• för enskildt rull\.,. '
i nya hemmet: 8: 00 » för 2· och.3·sil<ngs~n·i]1·.

13: 00 » för errskrldt rum. c ••. '

Patienterna äga rätt att mottaga. besök'··11lldertidel~,,·',
mellan kl. 10 f. m. och. kl. 7 e. m, med. undan-j. '
tag af måltidstimmarna kl. 1-3. 'ii""'

Styrelse:. "
Ordförande: Carlson, K., G.
Vice ordförande: Höglund, Otto M.
Kassadirektör: Carlson, K. G.··
Veliks,tällande direktör: Lindqvist; Erik.",<
Läkareledamot : Sjögren, :Tage: . .... "
Ledamöter: Alruta, ,A. O.; Björklund, K, .

O. J.; Wrern, Jonas; Dahlberg. A. E.j Aker>
man, J.; Risslor, J. G.; Stenhanunnr,

.. Ernst; Eklund, Martin. . '. ,\
Ofverläkare: Hultgren,. E. O., mottager

hvard, kl. 3-4 e. 'm.Nybrogatan 15 ansök;'
ningarom intagning- på-sjukhemmet. . ,

Underläkare: Sundstedt, Jaco b. . . ..' .
Kamrerare: Hermelin,' 'I'h .., frih ... Konto!;

Gamla Sjukhemmet, Drpttningholmsv'iige,n. i:'
Oppet hvard. kl. 10..,...2. .~'

Kontorist: Sehönmeyr, Fridn; fru.
Husmoder. Norrby, Lisa.vfröken.

annons. och prenumeration8ptis,,~~,~~·~<'~i1!ii~:~~.·
av Stockholms' större dagliga: tidnil;lga:r. .



[3375--":3395cJ C. Öfriga allmänna inrättningar.

[3393]
Gymnastiskt-Ortopediska Institutet.

(Mästersamuelsg. 101.)

Direktion:
Urdförande: Berg, J. V. \

Konvalescenthemmet. Ledamöter: Smerling, G. W.; Lennmalm,
(Södertörns: villastad.) K. G. F.; Sederholm, E. iV. Dardel, F. E. A.,'

Styrelse: Thulin, G., ordf; Moll, V. O., Föreståndare: Wide, A. G. "
kassaförv.: Sebardt,Carl, hemmets läkare; Biträdande läkare: Wallgren, S. A.; Lunå-
Borg, Oskar; Tuttie, Hedda, fru; Reuter- berg, Karl A. R.
skiöld, Lotten, fröken. '

Föreståndarinna: Lindberg, Letten, fröken. [3394J Institutet för Kvinnlig~
. läkareassisteilter.

[3382J Aktiebolaget S.~natorievård.. Nytorgsgatan 23 A. R. T. Söder 13~:..
Syfte: lungsotens bekämpaude.. Har till Föreståndare:. Med. Dr. C. A. Oberg t. d.

detta ändamål uppfört ett första' klassens Pruvinsialläkare. '
sanatorium .å egondornen Romanäs, adress Chefsassistent: Ester Morelius, Gymnastik.
Romanäs. Adress i Stockholm Bankirfirman direktör. \ .
C. G. Cervin. . Assistenter: Alma Janzon, sjuksköterska;

Styrelse: ordförande: Alexanderson, A:, Frida Kindlund, läkareassistent; Celin
ban.kir; .~adstein,. E., ~ed. dr;. von Bahr, Magnu.son, l~kareassi;,tent; Lisa. Johans.
Julia, froken; Cervin, AlIce, f. DIckson, fru; son Iåkarcassistent: Wera Ponten, gym.
von Rosen, A'l med. lic., bolagets öfverläkare nashkdirektör;· Elsa Lindquist, gymua-
och rerkst, direktör. stikdirektör : Elsa Hedström , gymuastik-

Suppleanter: Rissler, J., med .. dr; Lund-, direktör' Ellen Nyberg, ex. sjukgymnast;
berg, Mathilda, med. lic.; Herlita, Karl, v. Marianne Kaiser, ex. sjukgymnast; Karin
häradshöfding, Lidström. gymnastikdirektör; Svea J erden,

gymnastikdirekt~ .
[3383J Solna Sjukhem. .

(Vårdanstalt för sinnessjuka.) [3395 aj Doktor Aug. Karsten. Medicinskt
Solna sjukhems styrelse: Marcus, Karl; Elektricitets-,. ljus- och Röntgeninstitut.

Nordgren. R.; Holmgren, E.; Marcus, ]\iL; Kungsg. 60; nkstel.. 73,06, sthlmstel. 14828.
Jacobesus, H.' C.; Hirsch, Fr.; Marcus, Se annons å vidstående kartong.
Henry, .

:3 uppleanter: Lidin, E. O.; Jungner, Hj.
Sjukhemmets .öfverläkare och föreståndare:

Marcus, Henry, med. doktor, professor.
Underläkare: Julen, 'I'h., med. kand.
Konsultationstid: hvardagar 11-12.
Besökstid: dagligen P-':'I.
Telefontid: dag!. 11-12. Sundbyberg 70.
Post- och tel.-adress: Solna sjukhem, Sund'-

byberg.

För denna afgift erhåller den sjuke rum, kost
och sjukvärd, men debiteras särskildt för medika·
ment,er, förbandsartiklar, vin m. m.

Tillfallig patient, som ankommer till sjukhem-
met för att undergåoperation eller behandling, er-
lägger därför afgift enligt särskild taxa.

- För transport till och frän sjukhemmet har den
sjuke själf att sölja. •

De ä .sjukhemmet intagna sjuka hafva i öfrigt
att ställa sig, till efterrättelse de för ordningen där.
inom fastställda regler.

..Anm'älanom rum och operationer göres hos töre-
ståndarinnan 3 tr, R. t. 192, a. t .. norr 8186. '

[3378J Hemmet förlupussjuka.
(Mariedal, IgelJamsgatan, K.).

Stiftadt genom insamling af frivilliga bidrag för
att bereda ett hem ät lupuspatienter under, den tid,
dä de måste vistas i Stockholrn för sjukhusbe-
handling. '
Styrelse: Larsson, Wilh., kyrkoherde, ordf.;

Hellsten, Fr., sjukhuskommissarie, kassa-
förvaltare; Liljenstolpe, Ellen, fröken;
S~aumann, J., doktor: Kempe, Eva, fru.

Föreståndarinna: Rydström, Anna.

[3379J

Hälsovård:
[33 87JStockholms badhusaktiebolag.
(Sturegatan 4.) Styrelse: Frestadius, Otto;
Nycander, Oscar; Fries, Hjalmar; Tjerneld.
John, verkst. dir.; kamrerare: Thorsen, D. K

[3391 J Sabbatsbergsbrunnslasarett.
Direktionens ordförande: Wachtmeister, H.

grefve ..
Kassaförvaltare: Smerling, C. O. I

Brunnsintendsnt: Schager, W.
Kamrerare: Wctdenhiclm, A.
Sekreterara. Wolfbralldt, E. G., pastor.
Öfriga direktionsledamöter: Lagergren, J.

E.;, Eklund, M.; Rosenström, A: M. <,

[33 95b] Zanders. Medikomekaniska gymna-
stikinstitut •.

(Birgerjarlsg, 23, a. t. norr4022; r. t. 5906.)
Läkare: dr Emil Zander (förest.); dr, Alfr.

Berghel. dr Axel Hellstenlus.

[3395 c] Doktor Sigge Wikanders Radium-
InstItut.

Smålandsg. 4I1I (hiss).

Ä.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20
'Se annons å sid. 27.



Diatermi-

Välgörerthetsillratt~irig~~l,< [a395tt'.34dl'
, Salt~jöbadens'.B~dh<>.t~U'(S~n~'

, .torju~) •. " ...•• ';,:; .. ~,
('/'1. timmes väg fr, Stockholm •.) •.• ,

Sanatorium för behandling med'allafol:·
mer af.bad, gymnastik, 'massage; elektrI~ltet
högeolsbehandling. finsenbad m. mrSpeeiellt;
för, hjärtsjuka, nervsjuka ,'relImatiska.,j:mag~,,,,
och tarmsjuka samt kOllvalescentet..Ofv,e):"
läkare: dr 0, F. Åberg. . ,

I

Välgqren hetsi nr ätt ningar",
,){~rd7'OC~'\ ~ppfostringsanstalterför barn, a.fgif.taf 1,800 kr""a,tt på en gång erI~!lgas:;'JJ~lilf'

ArbetSstugorolika -sl'ags »Hem» och Asyler a~sokan skall åtföljas af ålders1;>etyg sall)t up'p;ly\~;,,'
r.. '.' .•:.': "., ",' " ' '_ .' " . rungar om VIssa andra barnets. förhållanden - "Laka,~
samt, nagra Stlftelser.'ooh Stlpendlefonder, 'reundersökning af till inlösning ifrågasatt tbal11;

[ 340.'1.]' .' . '. lA'II.· .;. . ".b . h ..·.'. t 'hvilke~ Skall.. fust.ällas . genom söka.ndensAörso. rg.•.., ,.' ,d' '. manna ar,n use • sker söekendaaor kl. 12~1 e, m, . "
'(N~r~tulI':g' 14·':i t' 825. at 'norr 9617 52 ) Ba~, täl lhörande Stockhol,:\s stad~"f~ttilfVård~;"

-' ~" u ~ _.', ' ~, ,._,., '.' • • , .;;,j, \ ,. samhälfa, få af stadens FattIgvård~,naIPndj 1"nI0sa,J~)(,>
, '. ,'Direktion: mot den nedsatta afgift, som för'hvarje ;traf:Ku:ngl

b dr·' d i-~St tssekr t' .' B C H' l Direktionen bestämmes, " . ,
.'. r .. oran e: ' . .a sse, re eraren .'. asset- Öfverläkaren äger, då hananser'ett.barn,sdifoch';
'_ rot., . .. ,._ , . ; hälsa äfventyras, om det icke genast erhållervåril

"Orrigaledamöter: Lindhagen, L. T.; Lager- B~rnhuset, att provisoriskt emott~ga detsamIll'~~~~'
, CI~antz, / C.' 'G.;:Fries, O. H, E;;A:lmen, stai~~rnhuset finnes vidare en klinisksiukafde/nirla;
o,' Gunhild. Stanler, K. R. med plats fÖJ; 60 barn, hvilka mottagas itill,pro\{:
Örverläkare: Jundell J. '. sorisk vård och klinisk undervisning, Om plats 00l!'\
Intendent : jacobso~ T A tid för intagning efterhör,es hos ,barnhusets läkar~,'

<: ,:: " "~ -, l," ",',_l "' ,!.. • Ammor antagas med hansyn' .t1-l~·'tnra.tt1i,'tn_fl~n8 ''be-o,
: Sekreterare och -ornbiidsrnänsEriksson, K. E. hOf afl ammor Del. sökandenas /ä,mpllghet, (l,ökand,e..,
'Kamrerare och kassör: Holmin. H. till amtjänst får, på eg~~ ,bekostnadinstlll
Underläkare: Malmberg' N Barnh~,set ~ågpn kelg.f.r':,tlsdag kl,.12-1, e
, , ! ,,- "~o • _ .• - ;,', '. att af ofverlakaren beatatdgae. " ..'. _'
Am~nUenSVld sjukvården: Gyllencreutz, Barnhusbarn utlämnas förfoste~årdtill
, 'Sata. " . dade och med eget hushåll' förseddapers'one"

.'p dik t',W'kl' d' EV genom intyg af vederbörandeipräaterskap,
. re. lan." .~. un .. , -s , ~. barnsnämnd eller trov.ärdiga personer . st Y

'" t\sSlsten.t: Rosin, P. A. V. lämplighet för fosterföräldrakallet,. :" ,"
:-, ,Bokhållare:,'de Berg, C. F:, . De, ~vilka önska att själfva.frå~Ba~huset aflj.ä1llt:i'
.. lnspektöröfver barnhusb rn i -Stockholm : barn bil fostervård, sk'?,Ja ',~stalla SI~, helgf<~a,da.:

." , ,", .• ,' a gar kl. 10-3, medhatvande har'ofvannamndallltyg-:'
Clefberg, P..J.,; hUf. .. För öfvervakande af utackorde~ade barnliusbai,ns

Kontorsskrifvare ; Marcus J GA vård och uppfostran äro anställda .inspektö,er, hvar-
A","; eD "p' 'G' t'l'lf" jämte detåligger'kyrköherde "~ församling,·vtqm)

'. ~anuens. ve!gman,,' " l , Stockholm att hafva noga inseende öfver' barnhus-".
,Husmoder: Sundberg,M; C. barnens uppfostran och vård: .. " '

, , "';.' ' Den, som. till vård uttagtrbarnhusbern, får Icke
Underriittelser t under några villkor öfverlämna barnet till'annan per.

A!l~män:qa.f>arnhuset,är en stiftelse som har ,till s?n 'än den, som kan.viså.I"Ilte-ndente~s(Skrift~-ig,a;::,'_;{:;J
litld",mäl att i enlighet med bestämmelserna i af K t.ll,åtelse att em'?ttaga harneti,men ,däremotfå.f?sy;r,-"',""
MaJ:t utf'~tdadt. reglemente (se Sv', Författn,saml. föräldrar i~ke vägra .barnets o~verlamnande VlI:den",i',!\
N:r 125. år ;1910)'lämna vård och uppfostran åt värn- som erhållrt sådan tIllåtels~,' ,'., i J .•., {

'lösa, -bam.: Som ,"bar;n~/,ödet:8~or,'i(:ke emottaoae å Fosterlimen för utackor.d~~~de born: u,tgå~,. f:t~lt pe;r\
- Barnhasset, .:m~: det, icke fÖl;-Yäxlasmed barnbörds- är, -räknadt, för barn i första' l~fnadsåt;e.t_ metr ~~Q'
ll'us:i-liufvudst~de:tl. .. kronor och i andra tilloch,'flled 14:Jie1efna.a~åten 120.<

. 19.t'en·d~n\t'B'exp:e'd.i t'i o D; en o ch K a~rerare· kronor, hvarefter fosterlönen upphör., .J~\ör_ barn, .;
kont9ret:håll.as öppna helgfria 'd",garkL 10-3, som är lytt eller ofärdigt,ka~i'h,ögte'.ersättning

Intendenten mptt')oger all", .till Kungl. Direktionen beviljas, Kläder lämnas. åt. barnet' vmiletsamm",~,
ställda h,a!ldli~gar,. liksom. ock anmälningar rörande uttagande (två omgångar), Iill;~Qm ock' tyg .,tiil ,be-,
s~-väl- barns intagande -'åbar,nhu~et och uttag.ande klädnad vid tiden för barnets k~n:firmP;tio'n." Ftji
till 'fostervård som ock alla med utackorderade barn- läkarevård,-Qch .meäiein äfvcnscm'. täro'bö~~er "!o'y.,;8ko-,'

.husbarn ·~nträffa(;le-föt-}indringa:t.',.' ,lan lämnas. Premie fÖ'r-_utta(ll''I}d~_ afgol$~ebr:f:r~'""!
_ . Barnhus:~ts'll\kareträjfas f'6r rådfrågning an- försia lefnadsdre: utbetalas med 50 kronor o,9h;..för'

,.:! .gåendo. sjuka" barnhusbarn och besiktning af barn, [Lickebarn i samma ålder 20 kronor, sedan b'ar!lei
so~skola_,intag~s;,säkrasth~lgfriadagarkl.12-1 e. m. vårdats .väl minst ett år, ~am~ under för
, "l Barnhuse't intages icke något barn.tsom är öfver att fosterföräldrarna ha för afsiJ,.t at.tför

.... !6 .., år. E;tl'Jlunder ..denna.å!der, hvffka ej äro be-. behålla barnet, Belöning aj 21i'kronor .. '.' .'
'y'häftade4llieq allvarlig sjukdom eller väsentligt. lyte, barnet fyllt 14 år och, då viH vårdats hos' 'a",

intagas eft~r 'ansökan a~parnavårdsnämnd eller, be- fosterföräldrar, minst' l;' ål...Annan ~~elöriing 'Ra
träff1J'Ild,e'affattigv_å~d, utom. StqGkh0lm omhänder, ven tilldelas fosterföräldrar; sommo\tagit j)Ch'Yäl.i.
ta'gnl.'barn" ~f fattigvårdsstyrelser~ .:n;lOt~eninlösnings. vårdat sjukliga 'eller. va~ö,ra :Qarn~, "'",:,.," "i-'_;~<"
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Diatermi-
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I
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,Husmoder: Sundberg,M; C. barnens uppfostran och vård: .. " '

, , "';.' ' Den, som. till vård uttagtrbarnhusbern, får Icke
Underriittelser t under några villkor öfverlämna barnet till'annan per.
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[3401~3410J
I

C. Öfdg<t allmänna inritttningar.

\ "

M.; Östberg, G. F.: Lundberg, Karl 'I:.;
Elliot, M.; Herlitz,K.; Wretman, J.;llernc
ström, J.; . Lagergren. C. H.; v. Schöele,
F.; Lundström, K.; Nordenson, A.; Löwen-
hielm, G.; Bohman, Knut; Cederlund J:r,
Edv., Bohm:\n,. H.; Wretman, W.; Alm-
ström, 'H.; Dickson, R.; Norström,C.;
Francke, O.; Bäckström, W.; Scharp, J.:
Frisk; C.;' Carlson, Fr.; Bergö, C.; Arnberg,

[3403J Frimurarebarnhuset. Carl; Dickson, Ch.; Hagströmer, S.; Collijn,
Stiftadt 1753 för uppfostran af värnlösa J.; Johnson.] H. Ar son; Ramstedt, J. O.;

barn mellan 6 och 10 år. F.n. undervisas Meeths, H.; Rundqvist, A.j Fogelmarck,
117 gossar och 4l,) flickor dels i läsämnen, G.; Myrstedt. S.; Palmgren, H,;"Nordqvipt,
dels i hvarjehanda arbeten ,(trä- och metall- A.; Nordlund. K. . -
slöjd, skrädderi, skomakeri. trädgårdsskötsel Styrelse:
och mässingsmusik m. m. för gossarna samt Öfverståthållaren; 'I'arnm., V.; Widner, N.;
handarbeten, matlagning och andra hushålls- G A r ~1 O b
g-ör01nål för flickorna). Ordförande: H.K.B. Hårleman, . R.: ~pe 111, .j' st erg,
Kronprinsen. ,G., F.; Wretman, W.; v: Scheele, Fr.; Lund-

, df d d st(om, K.; Cederlund J:r, Edv.rBäckström,Vice or öran e: Ström, C. M., f. d. lan s- ur B .. C A b C I D' k Chhöfding. . ' ••. ; ergo, .; ro erg, an. r le son, .;
L d ..t Ö tb 'G F M t' E D Carlson, Fr.: Almström. H..; Francke O.;e amo er: s erg, . .; ar In, ., S h J

W.; Carlsson, FL; Lundström, -K.; Dick- Sek~e::i~re; Grafström, Hj.
son, C. R.; Kolmodin, A.; Jacobson, E; Föreståudare för inrättningen på Gåiön:
Nordquist, A.; Wisen, y. H db C

Sekreterare: Bergö, Carl" regementepastor. y om, .
Föreståndare: Bergö, Carl, regementspastor.
Läkare: Stridsberg, W.
H usmoder : Dil lman, J.
Lärarinnor: Fredriksson, Elvira; von Miihlen-

fels, Kerstin. [3408J Murbeckska Stiftelsen. Jfr [4665J.
Lärarinna i handarbete: Ekelund, S. Stiftad 1756 af P. Murbeck, som redan
Lärarinna i huslig ekonomi : Brusowitz, H. 1747 börjat insamla medel, såsom f'riskola
Sjuksköterska: Carlsson, Anna. för fattiga barn med underhåll åt föråldra-
Lärare: Ringbom. V., i träslöjd; Marti- lösa. Senare gjord till.ett barnhem har

nelle, C. A., j skrädderi; Hellsten, G. A., Stiftelsen numera till ändamål dels att sörja
i skomakeri; vakant i metallslöjd, Lars- för fattiga flickors uppfostran, dels att at
son, A. W., i trädgårdsskötsel: Predin. A. äldre, (öfver 60 år), torftiga kvinnor lämna
W., i musik: 'Wikstrand. Conny.ii sång varaktig-t understöd. Stiftelsens skyddslin-

Ordningsman: Cedergård, J. F. g-ar och understödstagare skola tillhöra
Vaktmästare: Nilsson, J. P. Stockholms kommun. Tillgångar 360,063 kr.

Ordförande: Montelius, Oscar.
Verkställande direktör och kassaförvaltare :

Brolin, Elof.
Vårdare: Wassen. åmy, fru.
Sekreterare: Molin,Olof.
Ombudsman: Montelius, L. q. A.
Öfriga ledamöter: Almgren, Knut; Eklund,

K. A.; Hh'sch, O.; Eriksson, J. V.; Lamm,
C.\ R.; Barkman, Lars; Nilsson, Enok;
Montelius" L, fru; Sällberg, A., fru; Berg,
H. fru; Bohman, Anna, fru; Roseng-ren,
S. 'Clara, fru; Bachman, Agnes, fru; Boije

af Gennäs, fru.

Fosterföräldrar, hvilka, efter att hafva lämrlat
barnhusbarn särdeles god vård, genom gåfvor el.ler
'på annat sätt betrygga desammaafrarnttda utkomst,
kunna erhålla Barnhusets belöningsmedalj aj eilf eer
att på bröstet bärasener Bibel elter Luthere po-
stilla i praktband.

För att komma i åtnjutande af ofvan uppräknade
förmåner fordras hemställan och vitsord från ve-
derbörande pastorsäm.het?

[3404J Oavalli-Hclmqeenska stiftelsen. -
(Sommarhem i skärgården för fattiga barn.)
v. Ordförande: Hyltön-Cavallius, Carl.
Styresman: Cavalli-Holmgren, A. F.
Skattmästare: Aronsson, Sven.
Sekreterare: Ring, Herman A.
Ledamot: Bildt, C.Wilhelm.
Pöreståndariuna för Sommarkolonien:

Kihlgren, Bilda, fru. - Se äfven [4670].

[3405J H. K. H. Prins Carl s Uppfostrings-
inr:ättning för fattiga barn, på Gål.ön.

(Adr. Stockholm, St. Nygatan 411.)
Öfversfyrelse: _

'.6fvel"ståthällaren;WidIH'r, N.; Hårleman, G.
R.; ramm, G., frih.; Tamm, V.: Aspelin,

Malmqvistska barn uppfostringsanstalten:
Styrelse m. m. se [3022J; fonder se [{664J.

[3410] Stockholms stadsmissions barnhem
för, uppfostran af fattiga, vanvårdade gossar
från Stockholm, stiftades 1863, underhålles
nu mest geI)om fondafkastning. Adr. Box-
torp, Stjämn of. /
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.... .... .' !..' :8,., yälgörC1l'hetsinrättninghr.
'. 'ord~~r~n.d!l,;.l,3ljJIAqvist,. A;el,öfv~riär. Hemmets läkare och själfskrifvellledil~Qti,

V;tc~lor~~ör.!1n.4e:,SjÖl.101l)1,A.; .folkskollär, styr.: dr V. Ljungström.
Se~'l'e,tl;lrare:Cilrlso~, Herman,folkskollärare. Föreståndarinna: Jönsson, H.,. fröken.
Kas~&r:.J~nss~n;,AlfredE.,.köpman. - ---
Öfrig-l!-ledl1,möter:.Montell, W., kyrkoherde- [3420J Adolf Fredriks barnhem
";ir,~Yllel1; S., pastor: Johansson, Emil, bygg- för flickor. . . '
<~ij~~a.rI;l;.Andersson, Ebon, lär.a; Sebardt, Grundadt genom insamling afA. W.Staaf(·':

.,;.Co.me,d. dr. '..: \ och M. F. Wallin, öppnadt 1877, uppfostrar;
Föreståndare: Carlson, Herman, folkskol- nu högst 15 folkskoleflickor till tjänarinnor.

1ä),'l1,re. . .. Adr. Saltmätaregntan i>. A. : .
'Fijre§tåndar~lma: Nyr~ll;fru. Ordförande: Eideru, Eva, fru.

Vice. ordförande: Bjurling, A., fru.
Sekreterare: Montan,G. E .
Kassaförvaltare: Eidem, Rolf. ' ....
Öfriga ledamöter: Olin, Maria, fru; .Alm·

ström, Emmy, lrllj Johansson; Hulda, frU;
Jansson, Annie, fru; Appelqvist, Pauline,'
f.ru; Berg, Josefine.fru ; Wallsterson, .Maj~,.
hu.. ..,' . , .......•. <

Föreståndarinna för hemmet : Stridbeck..So'
phie, fröken. ', ..;

[342!;>,]
Hemmen vid Hvita Bergen.

Föreståndarinna: fröken LOUIse'Ulff',
Bibelkvill~.oltMnTl!et, 6 Borgmästitregatår\.

Föreståndarinna, hennesmedhjälpariiiua"
husmoder och 16 elever. ... / .' .• ,.

Pyra BarnltMn,ett i Stockhclm, 53VärmdÖ·
gatan, och ett på landet iVårdinge.socker)·,
adress: Alphyddan, ,l1öln!jo. Ett i Frust~Jiit,
adress: Furulid. Gnesta. Ett i Grödinge,.
adress: Lillgården/Uttra.n. Husmödl'llr~))'j!
träden samt inalles mellan 60""':70 barn, i.

"[3~J~JEugeniahemmet.
(Norrbacka.)

Stiftadt: 1882 af·prinsessa~,.Eugenie för att ge vård
och underhåll åt fattiga; obotligt sjuka och vanföra

, ~~::·(~~;~U:ff~:ör8'0l:g.:om,sinaskyddslingar äfven

Ordf.: H. 'M. Drottningen.
Vice. ordf.: Öfverkammarherre C. Rosen-

,oblid. ,.' . >

öfii~!J.le~am: :Al~quist, Vikt.; von Axelson,
. .Sofl, fr,öken; Bernström; Signe, f. Wästfclt;

Håmmarstcn, F.; Medin, K. o, Odencrants,
;L.A., ska:ttmästare;Sjögren, P. A., fabr i-

". ,kÖl:;De Geer; F'abian, landshöfding; Sparre, Förening\ln S. de C:s sjukhem m.
. Anna, fröken; Sundström, N. G. Se [3629]. ..

Förestån,darinn,a' i herrunet ; Kruse, Emma,
..', fröken. ' [3435J, Arbetsstugor för barn
litkare; Svensson, F.j Asplund, S. (de första stiftades ar iS87 genom Stiftelsen'.
kamrerare: Larsson, G. Lars Hiertas minne). ' ,;.

. . Ändamål: att gifva barn håg för praktiskt,
Al'b~tsskola för, vanföra, se [3354]. arbete och, undervisning därisamt!'där:.'\

igenom fiirekonnn-a sysslolöshet, fattigdo.m '.
Kun.gs/lolms barnhem. och tiggeri. Såsom lön för sittarbpt~

bespisas barnen.' . "
\(Drottningholmsvägcn. )

" Grundadt1893 för att intill 18 års ålder Centralkommitt-en : ,';', .
kristligen uppfostrå.fattiga, värnlösa äickor lHedersledamot: Hierta-Retzius, Anna, f~u:
frånKungsholm~ församl., företrädesvis till Ordförande :Smerling, C. O., kammarrättsråd,
·tjälla:rinnor. . Vice ordförande och Kassaförvaltare: Z~thQ·'
·.Qidf.:'BorgstrÖrir, .A., justitieråd. 'lius, Otto, major, Birger Jarlsgatan 37 0.39:
V. ordf.: Stedt, Louise.f, Edholm, öfverstinna. Sekreterare: Palm, Axel, kapten".
Sekret.:Secdoff, Axel; fabriksförvaltare. Ledamöter: Afzolius, Harriet, fröke'n;A.l~l-i ..

,$.kaJ~~.:;E?jÖholm, G.K, grossh, .' . ström, Agda, fru; Bergh,Alfred,öfver:.'
,Ofnga ledam.: WaUroth, G;, fru ; Gadelius, IärarejBergh, S., slöjclinspektör;.E.idelll,

E~"professorska. Eva, fru; Hedvall, Agda, fröken; Hellsto-
;Suppl.: HUb1Iel',. L" kaptenjFolcker, E., nius, Minna, fru; Hirseh, Oscar, ingenjör;
, .' fröken,' HolmgTen, Anna, fru; Klas0n,.Mari.eL~i,e,

,4~Jii1,9nsera i S'f~~K~OL~S- TIDNINGt:N '.~~r:~;;:Stii:i;g"f~iq~a
--'- ~_~ __ -'- __ -~---------~~ . '\~ ',;/·Ytr/';...;.

. Stöckholmsstadsmissions arbetshem.
'[3411) . (Kungsholmsz . .70 & 74.)
Styrelse: Montell. V", kyrkoherde, ordf.;

.Jansson, A., grosshandl.: Johansson, E,
· .slo~tsbyggm ..; Sjöholm,A. f'olksk.: Thy-
f sell, ,S,; pastor. . ..'
För:e~.~~n.dareoch sekreterare: Hökerberg,

. i;;Eggel't; • . .' ,
.QniStoc!''!olIns stadsmission, se [3588].



[3435-3447] C. Öfriga allmänna inrättningar. -,
fru.. Lagergren, C. H., grossh.; Malmgoren, V. ordf. och kassaförvaltare: Lundbergh,
Wilh., grosshandlare; Netzel,Malin. fröken; G. H., grosshandlare, Observatoneg .. 8.
Palm, Axel, kapten;Santesson, Hedvig, Ledamöter: Eidem, Eva/ru; Olsson, EUg'C1lIa,
fru; Smerling, Eva, fröken; Stålfors, Karin, fru; Heimbiirger, Elin, fru; Enell, Erqmn,
fru; Svedylius, Eva.fröken: Svedelius, Julia, fru.
fru; Söderström, Elsa, fröken; Theel, Eli-
sif, fru; Wellin, Bertha, fröken; Widefors,
Gustaf, .folk~kollärare; Wihlander,A. G.,
öfverläjare , Akerhielm, Matqjlda, friherr-
inna;Akerman, Thyra, fru; Oström, Nils,
fattigvårdsinspektör .

[3437J Adolf Fredriks arbetsstuga.
, (Holländaregatan 16.)

Hedersordförande: Hierta-Retzius, Anna, fru,
Ordförande: Theel, Elisif~fru.
Vice ordf.: Lagergren, C. H.~grosshandlare.
Sekreterare: Dalström. J.' J., öfverlärare, .
Kassaförvaltare: Sifvert, Ebba, fröken, Re

geringsgatan 7.')A.
Ledamöter: Appclqvist, Paulin, . fru; Beck-

man, Elin, doktor; Hellgren, R." arkitekt;
Sterner, L L., öfverlärare. ••.

[3438aJ Bromma arbetsstuga vid Alvik.
(Alviks skola, Kungsholms vi llastad.)

Ordf.: Bergh, G., slöjdinspektor.
Vice ordf.: Magnusson, 'K. G.,öfveringenjör.
Kassaförvaltare: Harms, Elvira, tru, Sture-

~n,n .
Sekreterare: Sandström, W., öfverlärare, AI-

viks skola.
Ledamöter: Kihlmark, Anna, fru; Bergstedt,

Pehr, ingenjör. '

[3438 bJ Bromma arbetsstuga' vid Bällsta.
, (Bäl lstalund, Sandbyberg.)
'Ordf.; Videfors, G., lärare, Bällstalund, Tom-

tenäs, folks kolan.
Vice ordf.: Videfors, Anna, fru.
Kassaförvaltare; Svensson, J. A.
Sekreterare: Carlsson, L.j maskinist.
Vice sekret.i Andersson; Hul~a, fru.

[ 3439J Engelbrekts arbetsstuga.
(Valhallavägen 63.)

Ordförande: Lindhagen, T., kyrkoherde.
Vice ordf.: Branzell, A., öfverlårare.
Sekreterare: Lundberg, Hilda, fröken.
Kassaförvalt.: Boheman, Ingrid, fröken, Ny-
. brogatan 66.

Ledamöter: Fries, Nanna, professorska; Af.
zelius, Harriet, fröken; Svedelius, Eva,
fröken.

[3440J Gustaf Vasa arbetsstuqa.
(Västmannagatan 63.)

Ordförande: Hallberg, H. E., kyrkoherde.
Sekreterare: ,Dal ström, J.J., öfverlärare.

[3441J Jakobs och Johannes arbetsstuga.
. (Davidbagaresgatan 21.)

Ordförande: Wretman, J., rådman.
Vice ordförande: 'I'amm, Anna, fru, f. Ber-

gendahl.
Föres f åndarinna föl' husl. ekonomi: Lun dh

Ingeborg: fru.'. " . .
Direktris: Akerhlelm, Mathilda, friherrinna.
Kassaförvaltare: Snierling, Eva, fröken; Hol-

ländare);". 27. '
E',ekreterare: Hallberg. Emanuel, kammar- ,

rättsråd. .
Ledamöter: Piehl, \ Anna, f.. Ameln, fru;

Sundin, V., fröken; Smerling, C. O., kam-
marrättsråd;Jonsson, Arthur, pastor;
Lindmark, Anna, fröken.

Johannes norra arbetsstuga.
[3443J (Döbelnsg. 38 A o., B.)-. i
Ordförande och sekreterare: Ohman, Karl,

kyrkoherde. .
Vice ordförande: Abramson, Elin, fru.
Kassaförvaltare: Netzel, Malin, fröken, Bir-

gerjarlsg. 77: '. ...'
Ledamöter: Sifvert j.or, Axel, järnkram-

handl., Eden, L. A.,' öfverlärare; Svede-
lius, J., fru; Nyblom, A., folkskollär. Kjellin ,
Maria, fröken.

[3445] Katarina arbetsstuga •.
(Nya skolhuset, Nytorget.) ,

Ordföranda. Landquist, Axel, dr, kyrkoh.
Vice ordf.: Klason, Peter, professor ';
Kassaförvaltare: Fris, Helene, fru, Östgöta-

gatan 11.
Sekreterare: Bergh, Alfred, öfverlärare.

ILcdamöter . .,:on Knorring, E., frih:a; Land:
quist, MarIa, fru; Sundell, C., med. dr;
Pehrsson, E., öfverlärare; Bäckstrand, K.,
fröken; Lindfelt, .M., fröken; Bergström,
Anna Lisa, fröken; Bergström, A. W., ar.
kitekt.

[3447J Klara arbetsstuga.
. (Klara V.cKyrkogata 20.)

Ordförande: Hellstenius, Minna, f. Skog-man,
fru.

Vice ordf.. Pegelow, Emma, fru.,
Kassaförvaltare: .Aspman, Maria, fröken. Gam-

la Brog. 19. .
Sekreterare: Ehlin, Erik, öfverlär,
Ledamot: Nilsson, Sofi, fru. .

A.-B.SVENSKAMETALL,VERKEN 20 VASAGATAN 20
Se annomiA sid.' 27:
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',:'", .....,',: . ,'i(; .t$Hgö)'e;nhet$inrattningar;
" ~3,+t~;aJ,{irKiI~g~~9.1Pls,:\östrlJ;llrbetss~uga~, .Kasssförvaltare.
. .....• ;1;{~armm,atal'~ga~f1<1l'9.)-' handlare,

;iJOr.~fo ,q~:"Sallt~~sell,Hed,vig,' fru. Ledamöter:
.,;,Vo .gr,. ,,~'pd;e.:... ~~n~ted.t; M',i fröken; fröken.
,:Sekreter~re:,SJoholm, Svea fröken.
\')~~~~aföl'v\Lltare:Widmark: Julie, fru, Väst- .'
';'l .ma~,nag,,)., .... '.. > '.. i. •.•... .' . [3460J Sofia arbetss~!!ga;
'.fJ:1eddmöte~',:Graham,K. i..fru:MUller Gert- .. ' (Sofiaskolan, Skåneg, In) "

I, .rud', fru;:rheel,'EH~lf,fru;Bergqui~t, H., Ordfora1!de: Klefbeck, E., kyrkoherde,
fr~,; Lagerstedt.; A;, .fröken; Berg, Mina V. ord:,orande: Nordenson. H., doktor.
fröken; ':. .' ' Kassaförvaltare: .Fougstedt .L. kamrerare,

'''?:I. '.. ".',~., Reginavägen, SaltsJö-Duf~as.' '. ,
',[3449b] Kungsholmsvästra arbetsstuga. Sekreterare: Wihlander, A. G., öfverlårare,'
"'/ '. ..:,;(Fleminggatan 79B.) Ledamöter: Munthe, L., fru; Pettersson,A.,;

'(1; Samma "styrelse som "föreg; , fru; R;undgre~l", ~.., fru; Nordenson. >Cl·;.~F\
,),' i' /' :k.' :.....:..:.:... doktonnna; LIlJeback, E., tapetserare. ',i, . -;

:~;E34,~PY~ilj'eh~lm~~sllrbetsstuga. .. -- ' " ..' 'f,~,"
,i.,,;' ..' (Manhemsg~tan6, Aspudden.) :.. [3462] Vartans ~rbetsstuga.

Ordförandeoch sekreterare: ()striim Nils fat- '.' . (Vart(l,ll;);... '. .; . '
ii,~il\"årdsrnspe!'t~r~assiste,n,t, .' Llli~ho l~en. O~dfbrande: Lindhagen, rh., ~!rkoherde~'.
, V.',ordf.::;Lag~rbJelke;g'refvinna, Alfsjö. VIC~ ordf.: Branzell, A" ofverlarare .. ':<.:~
""Kasosa~?rvalta:re:~re~el1' Ingeborg, fattig. SekIet~p;Lre: Svensson, S.,fru.. .....• ';.
',.l' vårdssyster, fattlgyardsstyrelsen, Liljehol. Kas~.aforvaltare: Jo;hansson; Alfred, bygg~.~~
"j':. men,,/' ..... •..•....,...... '. mastare, Verdandig. 3. ' . '1·' "
};Leda~öter:.Eriksson;yM.>.kYrkcivärd; Wern- Ledamöter: Branzell, J.,fru; J3riJ.nssonlf!j.,~J;U:"

stropl,G.1\::."skorstensfe.l:trmästarej Wern- Johansson, H., fru j Svedelius, Eya,fröken,." l

ström, ,:Augusta, fru; Löfvertborg, Karin' ". -...-'-.-. \.'
fru;YV ahlström, ..Th., Qf~erlarare'~ndh' (3463J Ostermalms a~betsstuga.
Jgh.;:follpJKo'1larare';, Edman, KaiI ofver: ..(Karlavage~7,2.)

'r: .Iärare, EnskedejWl;lllin J: A. uppbörds- ~~dforande: Zethelius, Otto, major.
,.man Liljehohpen ... ". ., , . VICe ordf.: Danielsen, Louise; fru.. .,,:'('

',":Fö~estitlidaJ;inna: )VIllan, Anna, fröken, adr. Sek.reterare ..ochkassaför~altare: Bolin,~a:t
,,0 M~~{iemsgatan 6, Aspudden. '. nan~.e, frokÅen,Karlavagen 59. '" ····<!f'

, ,( 'ii' "0 " . Ledamöter : kerman.Tl'hyra, fru; Afze lius.>.
ir' {34 53J' M'aria västra arbetsstuga. Harriet, fröken; Svensson, Anna, fröken; r,
l,' " ,(H,:ornsgatan 110). Lychou, Anna, fru, '. . .,..,". ,/ I· ·.·.t '

'Ordf.: Lidman, Carl; "öfverlärare." .,' Adolf Fredriks församlipgs blll'nkr,ubbJ. :
\Vice'ö~df(: LiI1debefg,.Eri~, komminister. r30467J (Adr. Norrtullsgatan 7.),,';.
Sekreterare : Sahlin, Cecilia fröken; Vardar fattiga barn tillhörande .Adolf, Fred'V'
Kassaföry~lta~,e: Stålfors;Gustäf, kapten, ri~s och Gustaf Vl1safötsamlin1!'a!,;~å
. Hornsg:75: " .' mödrarna ha arbete utom .hemmet .. ', ',''''.'

Le\lamöt~r:S~ålfnrs,. Karin, fru; Örten blad Styrelse: Klason, M. L., pl:Qfe~s'or§ka,oia'f.;"
'Ce,ciria; frllj/Ekeh,llan; Ei,roteman. 'Wal1stersson, K. K, komministe1):,y;ördI:j :>

. ["('0. "' ..• _._"_,_ Lodin, H., fröken, .sekr.: Berwa:Id; R../,,'ii
. 3~f)51 ! !VIalte:usarbetss~uga. fil. dr, kassaförv.: Benedicks,C.,Pfofessor-.

" .. (Västmannag:92,Eörsamlingshuset); ska; Berwald,R., fru; Fegth,M:,'f:bi;Han-':~\,!
.' !Ordf6rapde: .A'1mströml:.Agda, fru; berg, A., fru j Heimburger, R, fru; Wich:+ '
l, Vlce,;.or<l:f.: Berglund,c,Alfred, kyrkoherde. holm, M., fru; Röhl, E., fröken. :,i y,~),
)t Sekreterare och kassaförvaltare: Dalström Föreståndarinna r FranSSQll,.,Emilia"dhikq;{',i,
,p <!,.J.J., öfverlärare, U;pplaJldsg.54. 'mssa. • '
., ,1~damöt~r: (Ca~li) K"öfverlärare; Daniels-
,'son, ~tma, :frujU;nanc1iJr, Ebba,' fru; Sjö-
',;;;'man"lll(,grosshaiJdJ:, '.'J' . ' [3468 a]
,. "F?rest~ndari~n(l,': 'Möller, "Esther, fröken,

Kungsholms, ,östra ..6rirrik;u~b~:\;
(Parmmätaregatan.U.) ,.'-. ,:',l~

Ordförande: .Berg, M. L., professorska .',;;:t\:.
Sekr. o. kassaförvalt.: Seedoff, A.,fabr.iksförv;
Ofriga ledam.: Santesson,C. G."prof:;Hen'~

st~?, F., sysslom.;S~ntess'cm,; H·;,' p!Öf:a,,(:
Björkman, .E., fru; Ljungström;: W"udr';'\!("";'

Leo,



[3468b-3482] C.
[3468 b] Kungsholms .västra

. (Stadshagen.)
Ordf.: Berg, M. L., professorska.

. Sekr.: Santesson,C. G., professor.'
'Kassaförvalt.: Hellsten,F, W) syssloman.
Öfriga ledamöter: Björkman, O., fatigv.cdir.: [3475J Småbarnshemmet,

Brulin, ,L., fru; Larsson, E., fru; Loven, hem for .ensamstående mödrar och späda
H., professorska. barn, Brännkyrkag. 114.

Öfrigaullmänua in-rättningar~
barnkrubba. Tiselius,Jru; Wedberg, Ebba, 'fröken; Wid-

ner, N., pastor primarius .. '
Föreståndarinna tör barnavårdsbyrån : Bei-

jer, Elsa, 'fröken. .

[3469J . Maria barn krubba
mottager barn mellan 2 och 8 år till vård
för 75 öre om dagen,. 30 il, 40 dagligen.
Kapital 20,000 kr. Församlingen upplåter
lokal i Ragvaldsgatan 10.
Styrelse: Wolltn, Birger, grossh.,ordf.;

Masreliez,K., sekret.; Rönnow, A., dir.,
kassaförvalt.; Näsman, N., fröken; Molin,
A., fru: Wassen, A.. fru; Eklund, Mary, fru.

Föreståndarinrra: Kihlman, Augqsta.

[3.{76J Birkagården.
(Karlbergsvägen 76 och 86~) i\

Saml'ingssal, 'l!ibliotek; Kinderaarten : Karl-.
bergs vägen \76 n.b.; a. t. Vasa 23 64.

Folkhögskola, Karlbergsvägen 86 A n.b ••

Eliok- och pojkll11lbhar, lek- och arbets stuga
för flickor och gossar; skolbarnslum : Karl-
bergsvägen 86 Bn.b..

ss». Solnavägen 121. A. t. Vasa 12234.
Iiarnkrubb a, Karlbergsvägen St; B', a. t. Vasa

11063 -.
Ewpedition, öppen tisdag och fredag kl. 10
-2 e. IIi. samt onsdag kl. 6-7 e. m. Karl-
bergs vägen 86 Blv; r; t. 80872, a. t. 23915.

FÖ1·lag,kl. 11 f; m.~3 e.m. Karlbergs-
vägen 86 B n.b, telefon norr 26238.

[3471J Föreningen Engelbrekts Barn-
krubba och Husmoderskola,

Valhallavägen 102.
Ordförande: Hörstadius, Svea, fru.
vice Ordförande: Schager, Ingeborg,;fröken.
Sekreterare : Lapidus, Elsa, fru. ,
Inspekt~is och kassavärdare. von Seth,Ing- Föreningen Stockholms .Iärlingshem

O"fr~d, fr Ut' I Id "t A l l l "lel G [34 V J (Brunkebergsg. 3.)
rIga ~ yre se e am.? er: (e s w \"" u- Styrelse: Wallberg, K. G.,ordförande;.Mår-
tava, ·tr~; Lundstr~m, He~g.a; fru; Soder" tensson, O., v; ordf.; Nyström, J. F., sekr.;
lund, LIsa.. fru: Perrnan, Elin, r!U; 'I'orön, Ekman, Axel, kassaförv.; Cederlund, E. H.;
Anna, fru, Hultgren, Anna, fröken, Jönsson, P.; van Rijswijk, H.

, Suppleanter: Hedberg, Arvid; Nerpin. 'I'hor:
Svensson, Gust.[3473J S:t Matteus barnkrubba.

(Adr. Karlbergsvägen 80.) I

Vårda. fattiga försarnlingsbarn, då-mödrarna [34JH] SJockholmssjömanshem.
ha arbete utom hemmet. (Peder Myndes backe 3 & 5.)
Styrelse: ordf. A. Berglund, v. orar. K. Hemmetsom öppnades 1881 har till ändamål :
. 'Almström, sekr. o. kassaförv, O. Hesalin, Att bereda äldre sjömän fri ålderdomförsörjning

inspektris Hilda Hesslin, ledamöter Agda oc1' åt y'!gre tillfälligt logioch kost till moderata
Alm tr" E S·,,· T N kh ff E te priser,

S OIl), . jornan, . auc o"s er Under H. M:t Konunaens höga beskydd .
.~au?kh0ff: . . . . Ordförande: Johnson, Åxel Ax son.

Forestandarmna: Elisabet Person. Sekreterare: Holmström, G. Hj.

[3474J Svenska Flittigvårdsförbundets ban- ~}:assaförvaltal'e: Engelbrecht, Hugo,
Ofriga ledamöter: Ramberg, .J o; von Sydow,

navärdsbyrä i Stockholm.' Björn; Lundström, Karl.
Styrelse: Föreståndare: Engclbrecht, Hugo.Ordf.: Lagercrantz, H. L. F., envoye.

Vice ordf'.: Lettström, H., bankdirektör. [34 82J'
Sekr.: Stenbeck, E.; revisionssekreterare. DrottningYictorias örrogs,hem.i Stookholm.
Kassaförvalt. : Undcn, G .. bankombudsman. (S:a Blasieholmshamnen 10, Fersenska
Byråns läkare: Jundell, L, professor. . terrasseu.)
Ofriga ledarn.: Almen.Gnnhild, fröken; Bark- Hemmet är afsedt för i tjänst varandemanskapaf

mal' L., barnav.konsuleut: Bcijer, Elsa, !lottans sjömanskår ochför flottansvärnpltkttge,In- ,
., -kallade till tjänstgöring, hvilka ij,ga tillträde' till

fröken; Olaöson, Rut, fröken; Eliasson, Hemmet på viHkor, som i för .Hemmetutfärdade
Axel, grossh.: Frisell, Stina, f.W esrn; fru; stadgar omförmälas.
Fröberg, Eva,. fröken; von Koch.G. H., Styrelse: Stationsbefålh. i flottans station,
kansliråd; Lagercrantz, G.,1Jankdirektör,; ordförande; chefen för underofficers- och
Mourean, N., kanslisekreterare ; Palme, sjömauskårerna; Johnson, Axel. Axelsson,
Anna, f. Lavouius •. fru: Tiselius, Ellen, f. gelleralkonsul,ivice ordL; Sjögren, P.A,.,
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[3503.,-3519J 'C. Öfriga allmänna inrättningar.
Fanny, f. Liljewalch; Fröman. Agncs, frö- Ordförande: Öfverståthållaren eller- i hans,
ken; Möller, C. O.; Stenberg, S. J.; Carl- ställe-Underståthållaren. , ,
son, Mauritz, kassaförvaltare; Heiss, Franz, äfriga ledamöter: polismästaren i Stock-
verkst. direktör; Sundin, R,sekret. holm; Aspelin, J. M.; Löwenhjeljn, G. A.;

Föreståndarinna: Bonell, Ida, fröken, boende Backman. Axel; Alrutz, A. O.; Ährbsrg.
i asylet. Mottagningstid 1,'21l~12. Axel.

---' Sekreterare: Wallin, E. H.
[3505J Stiftelsen för gamla tjänarinnor. Ombudsman: Fries, E. F.

(26 Vauadisvägen.) " Predikant: Adolfsson, C. O. H.
Ordförande: Hirsch, Oscar. , Läkare: Toll, H. M,
Vico ordförande: Smith, Gustaf. Kamrer: Mattsson, H. W.
Skattrnästare: Smith, Gustaf. Kontorsskrifvare : Sundström, J. H.
Ledamöter: Öhman, Axelina, fru; Martin,

Anna, fru; Hirsch, Axel; Sällström, Gustaf;
Smith, Gertrud, fru; Lundqvist, Ida, fru.

Direktris: Ohman, Axelina, fru, Linneg. 85.

[3515J Timmermansordens hem,
, Nya Eriksberg

(f. d. 'I'lmmerrnansordens hospital, inrättadt
den 1 nov.' P96), är nu inrymdt uti den
under år 19l~~1913 för ändamålet upp-
förda större stenhusbyggnaden å Ordens
egendom Nya .Eriksberg N:o I, Nockeby,
Be vidare [4863]. ,

[3507J Hemmet för gamla.
(Enskede.)

Äges af sällskapet De gamlas vänner.
Ordf.e Alexanderson, C.; vice ordf.: Teng-

strand,!.; kassaförvaltare: Ström, Nils;
styrelseledamöter; Kellberg, H., fru; Lö. Konungens hospital och Drottnlnqenshospl- I

wenhielm, 'I'hörese, fröken; Rålamb, G., .. t' [3070 307 Jhoffrökeu: von Sydow, Anna, fru; supp- tal äro pensionsinrät rungar, se - 2 .
Stockholms stads allmänna försörjnings-

leanter: ~{arlströ.m, Hj.; Sjögre~, P: ~.; inrättning, se [1805]. ,
Alexanders?n, A .., T~mm, Th., froken, Ra- Stockholms stads arbetsinrättning se[1808].
lamb, LOUIse, Iriherinna; Lundberg, B., _"_,__, _ '
fru; husmoder: Boren, L., fröken. [3517J Norra frivilligaarl)etshuset

[3509.] Josephinahemmet. stiftades i slutet af l70o·talet, öppnade egen
(Högbergsgatan 41.) , försäljningsbod den 7inars 1796, byggde 1819

Styrelse: Wessel, E., ordförande; MUller, huset n:r62 Malmskillnadsgutan, där Iin-
Jos., verkst. direktör; Connery, F. R; häckling, spånad och väfnad utfördes af
Stocklassa, ,A.; Barsuglia, J. fattiga. I senare tider hal' blott strump-

Föreståndarinna: Syster Materna. stickning för hand utlämnats, f. n. åt om-
, ---, kring 10.0 gamla fruntimmer, hvarjämte en

[3511] ',TYSka Hemmet. del mindre välgörenhetsföretag understöd] as,
, . (Östermalm~ga;~an .62.) . _ Försäljning i n:rl2 Kammakaregatan.

Styrelse. va~ant, o!<\f., DaumlC~en, M., Iss~l Ordförande: Kyrkoherden i Jakobs församl.
ho.rst, ~., Schmld~, H. C. R, Schumburg, Ledamöter: Wennberg, Aug.; Wretman, J.;

, ..R, ~chonfeldt, H., Ohlf., E.,. Bäckström, W.; Laurell, E.j Reuterskiöld,
F orest~ndarll1na: Mannström, Karolma, a. t E.; Sebardt,C.

284,,7, r. t. Ö. 1151. I Sekreterare: Afzelius, A.
[3513J Danviks hospital. Syssloman: Jansson, Herm.
Danviks Hem, Henriksdal. a. t. Söder33116, [35191 Nattasylet för kvinnor.

r. t. 9134. .' (Årtillerigatan 11.)
Kontorstid kl. g f. m.-3 e. m. Natthärbärge för kvinnor; mottagningstid

Stiftelsen har till ändamål att varda ofärdiga. 6-9 e. m.
åldriga, men ej alldelesmedenösaeller värnlösaper- Asylet hålles stängdt under juni-sep~m·
soner, företrädesvisfrån Stockholmsstad. Två afdel- ber månader. ' ,
ningar ännas : den allmänna med tolf och den enskilda
meden och tvåpensionärer i hvarjerum. Årsafgiften Ordförande: Lagercrantz, Jacques.
är 800kronor å allmännaafdelningenoch å den en· Ledamöter: Giron, J., f; Dubois: Källander.
:~~~tdl';;;~:rronor med deladt rnm och 1,400 med J.; Mohn, L.; lVIohn, A.; Wilcke, G..;v:OU

Ansökan om inträde ställes -till Direktionen, in- Sydow, 'A., fru; Bergman, Edk, pastor.
'lämnas 'åDanviks Hems kontor och bör åtföljas af Föreståndarlnna.rPetterseon, Hanna, fröken.
frejdebetyg,.Iäkarebetyg och borgensförbindelseIdr
afgiftens erläggande. Borgensf'6rbindelsen kan er·
sättas med öfverlåtelseaf pension eller värdehand- Stockholmsstlids asyler för husvilla, ise
~~f~r ~å~åa:6n;'~~l:s"ingar samtansökningsblan- ' [1814J.
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'.f\',?·' Välgörenhetsinritttning&r. ·t3Q234S3å!(~1; .
..i,!l!q:8'$23~t,~:DroUhin!'l'S~flllsskyddshem. [3538J Lotten Wenn~er,gsfond\ för"; <i.;:I:"

,/Stiffadt1,860.Mottitger numera äfven kvin- hjälpbehöfvande. ••.•• 'i',Fl:"
/~)or~,särskildt (~flgp~, som ej ,straffats för Bergenstråhle, Anna, f. W allenberg,ordfö· ';";l,"
%, ", 'br(itt; 'I'Illgångar, se [48 50J. ra?de; Loven, 4ugu.sta, pre.sident.ska:0.x~iI.;~:\;:,',

'(Adr:, Högbergsg.39 A.) stiorna, S., fodd,. Wallenb~rg, grefVInDtJ';" ,lyr
Beskyddare och, ordf.: Prins Oscar Berna- Ulfsparre, .M., froken; Reuterskiöld, CH."

dotte. "," fröken.
Vice' ordf.: Öfverdirektör V. Almquist, Sekreterare : Bergman, Honorine;' fru. ""\,
Ledamöter iBtierncrona, Thomasine, fröken, Kassaförvaltare: Kuylenstjerna, A. J.,C .•;';
't d. -hoffröken hos Ankedrottning Sofia; kammarherre.
";S-,etterval1,Ellen, fru; Löfgren, A., änkefru:

Dillner, B.R."öfv~rste, verkst, dir.: Oden-
crants, Lars, kåäsaförvalt.

Sekreterare Ioeh'.rcllgionslärare: kyrkoherde
CårlEdqvist.'. " .

'; ,Hemmetsihusmoden' Hallendorff, ,Anna U.,
:""'1 fröken'."" " ,
<:Biträdande •föreståddarinna: Hallendorff,
!T','Anna E.i fröken. ,

Läråriri'llRi: Ah1berg; Annie,fröken.

[352~J Stiftelsen Hem för de elända
l.stoderA;ig:på' en förening af minst 50 för-
;[Y"/' '.' .troendemän. '
"-%~~illgållga:r',utöfverskulderna 113,394: 66.
(H~n:lmet,KrtIkmakaregata'n 34 & 36; a. t,
<ii; ,Södet· 330'99,1'. t. 7084.) . [3542J Axel och Sofia, Alms' stiftelse;

, Olsson, A., ordf., Sundahl, P.; Larsson, G,; .. . Jfr [4675)." ,... ,'.,',."
, . ,Wil1'lre~g,':lSflk;Norden.ssoil, W., kassaför- Ofverstyrelse: Ofverståthållaren-och jus~i,t~e.,,,:
",,~,valtareocli.sekreterare; ombudsmannen. -; " ' "
'SFÖreståilditie,~för »Hemrnetnr Rönn, A. B. St!p'else: Sundberg, G.,. ordf.jLarsson, C;' W:;
."'Yid; förenämr:tda»Hem» \ finnes till för- Fries, E. F., . ,' .. ')'
i'säljnillg' Isågad, och klufven ved samt kol Kamrerare och sekreterar,e': WaHberg;(j;un~
:'oc-h·koks,' äfvensom vedpolletter till utdelning' nar, Kommendörsg.: 7; "·',r. "i'

bland'xie ratti~a. ."
[3544J BenjamilJLejas -Välgörel'lhefll,/

Stiftelse .' , ,'.. ,< '...'
för inom Jakobs OCh,Johanu.es;' fÖ.r$~ml;~.'b(}epd~/,:Q~:
hötvande medlemmar qf alia tro,sbe~(j,nnrel~er;., ~tif-
tad 1864, Kapitalfond 20,000 kr. af-donator' placerad' ,
en '»för e'rerrll lga tider -örnsestdigt oup, ~ .In-
teckning i egendomen, n:o" lqkv. Jakob >';,vld
Gnat. Ad. torg, löpande med 5 proc, kvar, lsut-
gående ränta, hvaraf 150 kr. s~bla användas ttllbe-
spisning under julhelgen och återstoden deistHl
beklädnad af fattiga skolbarn, dels till kontanj. :"n.,
derstöd till sådana betcöfoantle spm' icke "äro<'Lp,ågon,
välgörenhetsinrättning intagna. .Kyrkoherden: 'inom
församl. skall städse "Vara ordförande inom dtrek-:
tionen med dubbel rösträtlBmot'- ledamot. -Direktio-
nen, ursprungt. tillsatt af donator, kompletterar sig
själf.

Direktion: .....
Ordförande: kyrkoherden.dT akobsförsainL
Ledamöter: Haak,O.;· Sjögren" ;p; A; ; F~dmj

Per; Schumacher,G. W.' ,{:"
Sekreterare: Eden, L.' A. ' .

"<,,t."·

[3546J Erik Säthersten~n'öd~j~lpsfOhWfQt
verkligt behöfvandearbetare,ioSfockh!JJm.'

Fonden, som-grundats genom \vinhandla:t:en;(XEt
Sätherstens och hans ,'.hustru ·A:, M'":Sätherstell's'{ f ..
Hultman, testamente af den'.l2sept .. '1.860,Dfvertäm-
riades i april 1906 med ett belopp af 449',093:50'{"ån
stärbhuse,t till en t~stamentf\enligt-u~.sedd·-sty!elR~,

har "de•• största"~p~l"iaj~1'\ii);.'!ci~g~g~J~'ii~9i;':'
i Shanainav;'en. '

I':Öre'hingen Ma~garetahemmet, se [3639J
, t!;en:H1Jelför lupussjuka se [3378J.

:,.Arbetsh,emmetförsinnesslöa kvinnor,
v Hornsb'el'g;se [3640).

, [3535J " Strandbergska läkareinrättningen
," . för fattiga ståndspersoner.
Ordförande. Tall1m, V.
Ledamöter::Bul]}'~, B.; Lindhagen, Carl; An-

, .,der.ssöll, L; Ostring, L.; Sundström, A,
'Silkfatel·'are ..och ombudsman: Grafström, Hj.
Läkar~: Josetson . A:mold.
;l3ittiidi' läkare: ':Klingberg, F.

Pauvres honteux .kunna för sig och barn
nn<ler.",a1}:ut.sjukdom erhålla fri läkarevård
o~ch'"rAedi~a1nenter, efter anmälan hos in-
rältnl'ngens läkare.

/.:{ /-',1.'<0' "~:"':- -. .,' _.': _

,f[3536JFagerbergskå penslenat nrättni ngen.
o. o . '. .•.• IJe.,~'Vardlt1'f:
"Rehrr,:O;G., hofrättsnotarie. Wennberg ,Aug,

,gr'osshaij.,dl.; CerV'iJL 'Kils H., skrädder i-
idkare. '

(3540J . ..
Pauliska do~ationsforiden, för,.~O,rg~te,

. och prästänl<or samt fader, .och mod·e,r· ,
lösa flickor under 16 år. .« "i'

(Svartmang. 24.), .. ' .,,""1"
Fonden förvaltas af dir~ktionenför·No]']'a

frivilliga arbetshusot.: Se [3517J 0.([48-40J.'
Fondens redogörare: Jansson, Herm.j-Kam-.

makareg. 121• ,/

[3541] Telefondirektö.reh H. T.G·~d~~:
grens uppfostringsfond. . " .... . "o

Styrelse: Pegelow, R W. H.; Cedergren, J .•
f. Pegelow, fru; FJodin,J. fl. §e 11Öo7~J



[35~6'-:-3562] , c, Öfrigaallmänna inrättningar.
, som för framtiden kompletterar sigsjälf. Stiftelsen [3552J 1878 års stifielse.
afser att utdela 100nödhjälpsbidragå minst 50kr. O df" d' R''b K A 'till midsommar och 100dylikatill jul åt behöfvande , r orll:!1 e. l en, . .
personer med hemortsrätt 1 Stockholm, särsklldt Skattmastare: Rosengren, Carl.
.inom arbetsklassen, samt dessutom att verka,i män Sekreterare: Riben K. A.
af ti~lgång,..älven~örandra välgörandeändamål;syn- Öfriga ledamöter: ,.Blomdahl. Aug.; Rosen-
nerhgast 101' fattIga barns vård, uppfostran och Cl f, T" Il G l' f Sällskolgång.' gren, ara, ru; orne, ur l, ru; a .
Ordförande: Pastor Primarius. berg, A., fru; Bachman,Agnes,fru; Mo-
vice Ordförande: Hörstadius, G. W. lin, Olof,pastoratsadj. . o

I;!ekreterare och kassaförvaltare: Gilljam. A.
Ofriga ledamöter: Kinander. J;; Lindblom.

A; von Rosen, G.; Lundberg, Karl L. .
[3555J. Stiftelsen Lars Hiertas minne.
Ordf.: Aurivilli'us, Chr.; v. ordr.:: Retzius,A ..
fru; sekret.: Alden, G.; skattmäst.: Bredberg.

[3547J No"dh'''lpsk ssa . Sto ikh I E:; ledamöter: professorerna KOb,b,~.:Lönn·
Ja a n I c 9 m. berg E.' Lundholm O. E. (se 4737).

Stiftad 1760af prästmännen Norman och Åhmange- "'. ' _' __ '
nom insamling efter 1759 års svåra eldsvåda i Maria . ,,' • . ". . ,"
och sedanökadgenomdonationertill 1,289,383:85kr. [35571Albert, Bonnrers stlpendlefond for
v"~d1920års slut. Vissa d?nationer.föI:valtasenligt svenskaförfa~tare,. Styrelse: Ordf.: Hall-
sarskIldabestämmelser. TIllsammansutdelades1919ström Per' v 'ordf' Bergman Bo' sekr'till 486fattigvordna fruntimmer 41,881:24kr. Direk- • ' .': " ;.' .! ",0'0

tionenskall enl. senaste reglemente, upprättadt är 1;11wertz,Sigfrid: ~assaforv.: Bonnier, K. O.,
19~6,utgöras af 12 män, däraf 1 a 2 präster. Ofriga ledamöter: Söderberg, Hjalmar; Lau-

Ordforande: Larsson, V. rin Carl' Lidman Sven.
Dlrektionsledamöter: Eklund, K. A.; Lager- " ,

gren, C, K;Enell, H. G. O.; ~nderssonj B. [3559J Hammarskiöld-Risellschöldska
J. F.; Berggren,.G.; Rundquist, A.; Dahle- stipendiefonden. Se [4849J.' Ordf.i Bergen-
1"1!,.~,G.; HorstadlUs~. G. W.; Peyron, Carl; holtz, F. E.; ledamöter: Mi)rton, l\f.j Stetky,
Sjögren, P. A.; Muell J. O. JH. N. C. E. T.; HasselblaJ S. A.W.; sekret, o.

Kamrerare och sekreterare: Norbeck. Axel. redogör.r Norrman, i. L.;. .

J . f . k . S [35~9J lsraelltlska ynglingafÖf'Jlnirtg.en.
'" [3549 Fabriks attlg assan I toekholm. Andamål: attun,derstöd~a;,'iföTeträdesvis

Stiftad 1752. " '
O df.: Lind th J' h 'G, k f"· It till Stockhelms kommun hörande personer

r .,'. m ero ' .. o n ',:~ssa orvai . af mosaisk trosbekännelse, hvi'lkaägna sig
Lof~an, Ragnar., le~,amoter. A~plund, åt .vetenskapl. studier, slöjd, handtverk eller
Axel, Ba~k~~n, A., BOlgl~nd, J. W.: Berg- annat yrke; och medellösa judiska barn för
stedt, O., Löfman. A -. W, Westberg. C. L. undervisning, m. m.' . ,

Sekret. o. ombudsrnan: Rehn; O. G. Ordförande: Filrstenberg, Arthur.
Sekreterare: Jacobsson, Gunnar,

[3551] 1850 ~rs mäns stiftelse. Kassaförvaltare: Geber, Nils.
.Kapitalbehållnlng d.Bo;. 1921 kr. 21,095: 90. Ledamöter: Josephson, Gunnar; Hirsch, Ax~l.
Kvarstående delägare 84, aflidna och ut-

gångna 137. [3~62]Fuhrmannska stift.~lsen. .
Pensioner ha under året utdelats till 8 delägare rnorn Tyska S:t Gertruda församlingen

med kr. 8011 ~amt. till änkor..efter dejligare.med . (stiftad -år 1772).. .
k,-. :too samt t>1lfalligaunderstod 880kronor. . ExekutoreriSehumburg, Robert, konsul; Graf,

O df" d J h StyrelseAl J Frans, generalkonsul; Benzinger, Friedrich,
r oran e: o ansson, ".. . \ konsul.

Sekreterare: Klingbom. Oscar. '
Kassaförvaltare: Sundblad. ,w. Stiftelser och fonder i öfrigt, ~e~[4601J
Ledamöter:LeijonhufvuJ,K.;Wetterström,W: och följ.

. I.
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