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ming, V.; Hasselberg, B,; Wmcrantz, K. Fr.,
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7. ~~Sjuk- och hälsovården.
polikliniker och' enskild Mag- och tarmsjukdomar:

sjukvård.' måndagar, fredagar, kl. 5-6 e. II;l.Dr John
Rosengren.

K.' MedicinaJstyrelsen, se [1549]. "
. .' Kvm1tosjukdoma1' (äfven veneriska sjuk-
Stads- och distriktsläkare samt ,'äkare åt ,domar hos kvinnor): , l'

'obemedl de barn föderskor se [1753] måndagar, onsdagar och freda~ar kl, /'A7-
r a, a , . 1/28 e. m. Dr Alma Sundquist. "

--- J '
Pra/<tiseralJde läkare se Yrkesre!!istret Lltngsjukdmnal':
, _'_"'_, ,'" . tisdagar och fredagar kl. 1-1/'22 e. m. Dr
[3304] ~arolin9ka institutets poliklinik. K. A. OdQ!ist.
, ~ (Kungsg. 70.).! Nervsjukdomar:'

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård tisdagar, torsdagar och lördagar, 8,30-9,30.
'för' .I ,,,,' ." r. Julia Kinberg. c I '

J l FarnsJ1tkdomar~ , .' '. ,(
allahvardagar ld.Ll-e-I', Polikllnikenledesaf . Reumat!ska och,gtl,ttsJukdomar,: •.

'professor I. Junde}I och doktorerna H. behandlas enhgt Tallermans metod dagligen
Ernberg och G. Grund ,mellan kl, 10-4 e. m"Mottag;lllng; man-
" . dagar och torsdagar kl, 11-12 f. m. Dr
f Karl Lundberg." I

S~rafimerl~s~rettets pOli~li~ik; se [3332]. KönssjukJornar (hos män):
tisdagar; torsdagar och lördagar kl. 1/_7-

[33'06] Allmänna polikliniken. l/'A 8 e. m. Dr B. H. Santesson. ,
(Riddareg. '3.) .' ..• Ögonsjukdom,q,~:

Obe::~ll~de erhålla kostnadsfri lakarenrd tisdagar; tersdagar DCl;! lördagar kl. +-5
I Barnsjukdomar: .e, m.; måndagar 1-1,45 o. on~dågar l

mändagar och torsdagar kl. 11-12 f. Bl. -1,45,e. m. Dr Gerda Uddgren.
Dr Karl Lundberg. 'Öron-, näs- och halssjukdomar:

Hud~iukdon:ar och syfilis: måndagar, ",onsllaga.r . o·t fredagar kl. 9-10
tisdagar och lördagar kl. l1-l/'A 12 f. m. f.,Dl. Dr S. Klingspor. '.1' d, .

Dr J. Schaumann.. a.' " -, -,-,~ ,
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[3308-3322] C. Öfriga allmänna inrättningar.
(3308) Polikliniken å Södermalm. Ögtln~jukd01nal':

, (Folkungag. 69. Tel. Söder 1023.) tisdagar och fredagar 9-10 f. m.
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård Lamm.

fö)::
Ksrinnosjulcdom ar :

måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-;-
l/I }O f. m. Dr Ada Nilsson.

iisdagar, torsdagar och lördagar kl. 6-1/28
e. m. (äfven könssjukdomar hos kvinnor).
Dr Lilly Paykull. '

Ögonsjukdomar:
måndagar, onsdagai-, fredagar 5-6, tors-

dagar kl. 5-1/26 e. m. Dr F. Lönborg.

Dr G.

Kirwr.qiska .<jukdomal·:
måndagar och fredagar 1/26-1/27. Dr C.

Heijl.
Hud- och köns~ju"d(>1nal'

(kvinnor):
tisdagar, torsdagar, lördagar 1/2 7-1/2 8.

Gerda Kjellberg-Romanus.
Dr

[3312J Polikliniken vid Kronprinsessan
Lovisas vårdanstalt för sjuka barn.

(Polhemsg. 30.)
Medellösa sjuka barn erhålla {ostnadsfri

B arnsjukdoma» : läkarevård för: '
llisdagar, torsdagar och lördagar kl. 12-1 Invärtes tick hudsjukdom,ar:

e. m. Dr H. v. Matern o. dr G. Nordenson. måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12-1
e. m. Dr O. Billqvist.Hnls-, näs- och öronsjukdomar;

tisd. o. fred. kl. 11-1/212 f. m. Dr A. Lars-
son och dr L. Flodqvist.

I Hudsjukdomar:
iisdagar och lördagar kl. 9-10 f.

L. Moberg.
Tand8ju~domar:

måndagar, onsdagar och fredagar kl.
tIO f. m. Tandläkare J. Wessler.

Kö'nssjukdomar föl' lnän:
måndagar, 'onsdagar och fredagar kl. 7-

8 e. m. Dr G. Liljenroth.
Lungsjukdomal': f

måndagar och torsdagar kl. 2-1123 e. m.-r» A. Widstrand.

Kirurg'iska åhommrr :
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 10-11

f. m. Dr B. Floderus.

m., Dr Polikliniken för vanföra, se [3354).

'r3314) Polikliniken för ögonsjukdomar.
(Klara Västra. Kjrkogata 12. A. t. 7995.)
Hvardagar 10-11 f. m. Läkare dr Erik Nordeti.

t9- son, dr A. Linne och dr l. Nordenson.

[3310) I Norra Polikliniken.
Sveavägen 981 (f. d. Stora Badstugatan 78).

1.. t. 33034. Obemedlade erhålla kost-
nadsfn vård för:
Barnsjukdomar:

måndagar och torsdagar 12- 1 e. m. Dr
Daniel Hägg. .

Kvinnosjukdomar:
tisdagar och fredagar 1-2 e•• m. Dr 0,

H:son Forssell.
Könssjltkdmnar (män):

måndagar och fredagar 7-8 e. m. Dr F.
Bergvall.

Ma.q· och taroujukdomar :
onsdagar och lördagar 12-1 e. m.

Ulof Sandberg.
Hjärt- och Lungsjukdomar:

tisdagar och fredagar 10- il f. m. Dr B.
Möller. .i

[3316) Allmänna elektricitetsinrättningen.
Serafimerlasarettet.

Se Serafimerlasarettets poliklinik för nerv-
sjukdomar [3332J.

[3318J
Diakonissanstaltens sjukhus poliklinik.

(Erstag, 2. - Se äfven [3344].)
Kiru1'giska, sjukdomar: '

tisdagar, torsdagar och IördagarHr-c-Ll f. m.

[3320J Tandläkal'einstitutets poliklinik
för tandsjukdomar.

(Malmskillnadsg. 46, 2 tr.)
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkare-

vård för.
Munnens och tändernas sjukdomar:

hvardagar kl. ~,45-9,45 f. m.
Föreståndare: Med. lic. U. Hylin.
Assisterande: Tandläkare' fl. Nilert, Tand-

läkare Ernst Johansson.

Dr [3322J Sjuksköterskor.
Adresser'" sjuksköterskor oeh å de institutionh,

Bom anskaffa dem, se- Yrkesreqietret, Sjuksköterskor.
Adresser å sjuksköterskor Iför vårdande af fattiga

i deras egna hem, sa Namnregistret, Sjukvårdsföre-
ningar.
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7. Sjuk- o'ch/hilBovården.
[3323] Röda korsetssjuksköterskehem. Tjänstem.än:
(Kammakaregatan 661II; r. t, 192 och 16205 Kamrerare: Wessman, K. A.

(Kassakontoret); a. t. 8186. (Allm. Tel. Sekreterare, -ombudsman och protokollsfö •
. ' hela dygnet.) rare: Sk~gman, K. .

Direktion: Kommissarie: .Ronell, .Frednk.
Ordförande: Westring, Hj. G., justitieråd. Lasaretts~re~lka~t: ~mdberg, J.
v. Ordf.: Akerman, J., professor. \ Husmoder. PIhl, Augusta.
Ledamöter: von Heijne, Märta', "fru; Rossan- . Läkare:

der, Wendela, professorska; Geijer, Ketty, Öfverkirurg: Akerman, J. H., prof.
generalska. FröIich, E., generalska; Ceder- Öfverläkare: Holmgren, L F:son, prof.
lund, Elsa, fru; Sjöqvis~, J. A., med. dok- Andre öfverkirurg: Ekehorn, J. G., prof.
tor; Thorssell, A. F., öfverste. Andre öfverläkare Jacobseus, H. C., prof.

Suppleanter: Bergenholtz,1 A. H. M., fru; Öfverläkare å gynekol. afd.: Forssner, Hj.,
Cederström, C., hofmarskalk,friherre; Lind- prof.
berg, H. F., marinöfverintendent. D:o å oftalmologiska afd.: Dalen, Albin' J.,

, Föreståndarinna: Brunskog, Alma, fröken. prof.
Hemmets likare: Hwass, Th. D:o å nervafd.: Lennmalm, K. G. Frithiof;
Sekreterare och kassaförvaltare : Ekman, A., prof.

krigsråd. D:o å polikliniken för öron-, näs- och hals-
A. Om. pr ioat: s,jul,vård. sjukdomar: Holrngren, G. -F:son, prof.,

såvä~j~k;~~~~~: z: ~:~~s~;t:~~;h~lf~~":i:e:= Föreståndare för Röntgeninstitutet: Fors-
mälan hos föreståndarinnan, Kammakareg.66, 3 tro ~el.l, G., prof: .
antingen pr telefon (r. t. 192, a.t. SI86)eller under KlInISk laborator: 'I'illgren, J., doc.
mottagningstidenkl. 1-3 e. m. Underkirurg : Bohmansson G.

.Skötersk;a'kanäfven erhållas för kortare be.ök U de laookae' Brun G J' ,-enltgt taxa. _ :!1 r o r. 00 '. • •

B. Sjuksköterskeelevers antaga-nde. , Fores~an~are: for kir, pol. TroelI, Abraha~.
Angående elevers antagande och deras utbil- doc., for med. pol. Lund~er~, Maths, for

dande till sjuksköterskor kunna upplysningar ernål- nervpol. Kahlmeter, G.; for ögonpol. Plo->
las pr post eller vid pers.onligförf'l:!lganh",:ard~"" man K. G. doc.' för gynekol. pol. Gård.
endast mellan 1-3 hos foreståndannnan nd Roda l d' 'UT f'" 00' .00 h h l l Stkorsets sjuksköterskehem;Kammakareg. 66, 3 tro un , 'n.; or oron-, nas- oc a spo. an-

gen berg, K, ·doc.
Å Serafimerlasarettet mottagas till sjukvård, med'
de undantag och på de villkor nedanstående all-

männa regler bestämma:
1:0. Fattige sjuke från Stockholmsstad, försedde-

med prästbetyg samt intyg om sjukdorn och fattig-·'
domaf vederbörandeläkareochroteman,hvilka sjuka-
i enlighet med gällande aftal med Stockholmsstad.
intagas i allmänt sjukrum.

2:0. Sjuke från. Stockholms län, hvilka förete,
antingen Kungl. Maj:ts Befallningshafvandesremiss.
eller ansvarsf6rbindelsefrån vederbörandemyndig-
het (= fattigvårdsstyrelse),emottagasi allmänt sjuk-
rum enligt det med kommitterade för förvaltningen.
af länets sjukvårdsmedeluppgjorda kontrakt.

3:0. .Personer,hvrlka genomolyckshändelseblif-
.•it så betydligt skadade, att skyndsam hjälp erfor'-
dras, mottagas genast i allmänt sjukrum, utan afse-
ende på hvilken stad eller kommun de tillhöra, och.
ehvad de kunna eller icke kunna förete fattigbevis.
eller erlägga betalning. Dock böra de af dem, som.
därtill äga tillgång, sedermera erlägga den stadgade-
afgiften, om utfordrande hvaraf, i händelse godvillig'
betalning ej sker, anmälan göres hos vederbörande

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

[33.30] Serafimerlasarettet iStockholm. ler blifvande donationer ,till lasarettet kunna v\'ra
(Handtverkareg. 2 A.) eller blifva till mottagning särskildt berättigade.

6:0. Öfrige sjuka betala, om de äro (rån int'ike&
Direktion: ort, för vård i: a)'enskildt\rum fem kronor om da-

Ordförande: Ramstedt, J. O. . gen; b) halfe ••s/;ild~rum (;= rum-för 2-0 patienter).
, , tre kronor om dagen; c) allmänt rum en kPona' om.

T. Ordförande: Linroth, K. M. dagen för i Stockhobumantalsskrifna.och därstädes
Ledamöter: Sundberg, G. E:; Fant, F.; Åker- boende, en krona femtio öre -om dagenför patienter

J H Hol I F l L t från öfriga orter. Sjuke från utrikn ort betala f6~man, . .; o mgren, . :8on, asare tets vård i :"allmänt rum tre kronoromdagen. Afgiftener-
direktör. .läggesforskottsvisförmånad; afdet erlagdaf6rslrtlttet.

[3323-3330J

[3324J Betaniastiftelsen.
Förening för sjukvård, Birgerjarlsg: 112Iv;

a. t. 22503, r. t. Vasa. 777.
. Styrelse:

Disp. Kihlstrand, L.; Nerström, K. E., pastor;
Hurtig, John, pastor: Wenngren, H.,
köpman; Kihlstrand, Ida, fru.

Föreståndarinna: Erikson, Louise.
Föreningen tillhandahåller sjuksköterskor

för vård af sjuka i privata hem och sjuk.
vårdsinrättningar så.yäl i Stockholm som
landsorten. \

[3325] S:t Elisabets sjukvårdssystrar',
(Norra Smedjeg. 21, 2 tr.)

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

Sk~nc;linaVie.n~,Största Lifförsäld-ingsbolag:
I

~HULE, --O--



[3330-3334] c. Öfrigu allmänna inrättningar.
återställes, hvad som belöper sig på den tid Iasa-
rettet ej begagnats. Den sjuke skall därjämte vid in-
-trädet allämna prästbetyg och Tederhäftig persons
-ansvarsförbindelse för den vidare, kostnad, hvar-
-till ett längre vistande på lasarettet föranleder. An-
"S'Yarsförbindelsen skall vara. utfårdad af vederbörande
svensk fattigvårdsstyrelse eller myndighet, eller ock
af enskild person, i detta senare fall försedd med
Tederbörligt intyg om dennes Tederhäftighet för hvad
'han sig åtagit. Den sjuke bör dessutom medhafva så
mycket penningar, som anses kunna erfordras för
betalning af hemresan. Sådana medel varda, till före-
kommande af förskingring, uppå. anmälan och emot
kvitto till förvar under 'tiden mottagna af kommissa-
Tien vid la.sarettet.

Dessutom gälla ifråga om sjukes mottagande
<i Serafimerlasarettet följande allmänna Tegler:

1:0. Obotligt sjuk blifver ej å lasarettet motta-
.gen. Patient, som under behandlingen därstädes be-
finnes Tara sådan, utskrtfves därifrån och anmäles,
i händelse af fattigdom, ho. Ofveratåthål lareämbetet
~ör att genom dess försorg afföras till annan sjuk-
TårdsanStalt eller fattigi6rsörjnings-inrättning i den
fQrsamling eller ort, där den sjuke senast bott. Till-
"hör patienten Stockholms län, örverlämnas han till
:Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i länet.

2:0. Patient, insjuknad i gångbar farsot af smitto-
sam art eller behäftad med sjukdom af sädan be'
.•katfenhet, att fara för smittas spridande inom las••·
rettet ka.n uppkomma genom den sjukes intagande
-dä.rstädes) kan icke å lasarettet vinna inträde.

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

4:0. Vid bristande utrymme till följd af ökadt
ant ••l sjuke lämnas företräde ät febersjuk patient
framför den, som lider af en mera långvarig åkomma)
.• åsom lamhet, vattusot och dylikt.

5:0. Under i öfrigt lika omständigheter äger den
f'attiae företräde till intagning framför den betalande.

. 6:0. Lasarettets öfverläkare äge i dessa afseenden
pröfvanderätt och deras beslut gånge genast i verk-
tltälliCThet; öfver vägrad intagning å lasarettet vare
-den därmed missnöjde dock obetaget att sig hos di-
rektionen öfver öfverläkares åtgärd besvära. Blifver
sjuk från hufvudstaden eller landsorten obehörigen
till lasarettet remitterad, må väl den sjuke, under
'tvinaande omständigheter och då utrymmet sådant
med~fver, därstädes mottagae ; men bör, efter a-n-
~ltlan hos Öfverståthållareämbetet eller K. M:ts be-
fallningsha,fvande i det respekriva länet och, om så
-erfordras, genom dess försorg, till vederbörande sjuk-
inrättning eller fattigvårdsanstalt skyndsamligen af-
'f"oras.

Då lasarettet är fördeladt i olika afdelningar föl'
-olikartade sjukdomar, kan en tillflillig minskning i
sjnkantalet på en afdelning icke medföra ett ökadt
utrymme rör intagande af sjuke utöfver det bestämda
"",talet på en annan. Samma förhållande gäller ock
i afseende pi'. sjukrummens fördelning emellan de
olika 'könen.

På kirurgiska afdelningen böra. alltid några sän-
«<ar hållas lediga för möjligen inträffande olycks-
hllndelser.

Sjuk, som vill söka inträde ä [asarettet, bör, så
'vidt s~g gör•• läter, personligen inställa sig, försedd
med otvan :f6reskrifna betyg, hvarförutan patienten

- icke mottages.

.(3332J Serafimerlasarettets polikliniker
håZ.lal öppna för medeltosa, hjälpsökande

tills vidare å följande t.ider :
,X!ldieinska polikliniken (invärtes och hudsjukdomar):

alla dagar 84 f. m.

I

Kirurgiska polikliniken (utvärtes sjukdomar): hvar-
dagar 12-1 e. m., sön- och helgdagar 10-11 f. m.

Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar:
hvardagar kl. 9-10 f. m. .

Polikliniken för kvinnosjukdomar: hvardagar 11-
12 f. m.

Polikliniken för ögonsjukdomar: hvardagar11-12f.m.
Polikliniken för nervsjukdomar: hvardagar 1/!9-

l/!10 f. m.
Den, som genom olyckshändelse blifvit sä be-

tydligt skadad, att omedelbar hjälp ä'1af nöden, mot-
tages alla tider på dygnet. ,

Besökstid: Sjuke på allmänt rum få emottaga be-
sök sön- och helgdagar kl. 1,10-3,10 e. m., hvar-
•.agar 1-3 e. m.

[3334J Sabbats bergs sjukhus.
Styrel.se:

Ordförande: Kinander, E.
Ledamöter: Lundbergh, G. H., v. ordf.;

Wetterdal, H., direktör; ThorilD, Th.; Af-
zelius, A. '

Ofverläkare: Wetterdal, H., o.Bruhn-Fåhrseus,
M" å medicinska afd.; Perman. E. S., o.
Rissler, J., å kirurgiska afd.; Westermark.
F. L E., i gynekologiska afd.; Forsmark,
Ernst, å ögonafd.; Holmgren, Gunnar, å
öronafd. . • '

Underläkare, å med. afd.: Melin, A.; Lind-
blom, S.; Dalen, K.: Rubenson, A.; å ki-
rurgiska afd.: Juhle, A.; Johnson R.; Hög-
man, F.; BolJing, A.; å gynekologiska afd.:
Sundberg, H.; å ögonafd.: Ruben, M.; å
öronafd.: Erici, E.; å patologiska afdeln.:
Bergstrand, H .

Sekreterare : Bergendal. K.
Syssloman: Johansson, G.
Predikant: Lundström, E.
Husmoder: Svinhufvud, Barbro, fröken; träf-

fas säkrast 9-1/210 f. m., 1/23-4 e. m.
Kontorsskrifvare: Ramgren, E. G.
Kontorlbi~räde: Zettergren, E.
Kontorstid: 9-3.
Mottagningstid: för invärtes sjuka kl. 11-

12 to m.;
. för ntvärtes sjuka kl. 10r-H f. m.;

för kvinnosjukd. kl. 10,80-11 f. m.;
för ögonsjukd. kl. 9,30-10 f. m.:
för öron-, näs- o: halssjukd, kl. 10,30

-11 f. m.
För vinnande af inträde på friplats fordras:

a) läkarebetyg ; ,
b) betyg frän roteman om medellöshet l
oj prästbetyg eller annan handling, som utvisar,

hvar den sjuke äger hemortsrätt.
För betalande sjuka:

aj läkarebetyg ;
b) Im månads afgift i' förskott;
e) borgen af godkänd person för afgiftens betal ••nde

under den tid) patienten kan komma att kvar.
ligga å sjukhuset. .

Afgiften för betalande sjuka är pr dag:
l:a klass 7 kr, i hel-ensktldt rum för lanlIsortsbo ..
2:11. klass 4: 50 i hel-enskildt rum för Stockholmsbe.
~:e klass 5 kr. i half,enskildt rum för landsortsbo.
4:e klass 3 kr. i half-enskildt rum för Stockholmsbo.
i:e klass 3 kr. i allmän sal för landsortsbo.
G:ekl ••ss l kr. i allmän sal för Stockholmsbo.



7. Sjuk- och hälsovården.
• Olyck./all mottagas alla tider på dygnet; dock böra
.r..an föreskrifua villkor i afseende ä betyg eller be-
talning af den sjukes anhöriga eller målsman oför-
dröjligen fullgöras,

Å allmänt rum intagna sjuke fä mottaga besök
sön- o. helgdagar 1-3 e, m., hvardagar 2-3 e. m,
Patienter, intagna i isolerings- och tuberkulospavil-
jongerna, äga dock ej utan särskildt tills tänd att
emottaga besök ä andra tider än söndagar 1-3 e. m,
och onsd,,2-3 e m. I

Infartsvägen är frän Dalagatan ; öppnas af portvakt
alla tider. "

(Nytt val vid årsskiftet.)

[3336)'

[3334-3B38}
e) borgen af godkänd person för afgiftens betalande

under den tid, patienten kan komma att kvarligga
ä sjukhuset.
Afgiften för betalande sjuke är:
Om den sjuke tillhör Stockholms komm u n,

hvilket skall styrkas genom företeende af prästbetyg
eller annan handling, sqp:l utvisar att den sjuke är
kyrkoskrifven i stockholm:
l) i hel-enskildt rum .•••..•••...•.• 4: 00 kr. pr dag
2) i halr-ensldldt » •• , •••.••...••• 2: 50 » D »
a) i allmänt » ..•••••••...•.. l: 00 » D »

Om den-sjuke icke tillhör Stockholm:
l) i hel-euskildt rum ••.••.•••....•• 7: 00 kr. pr dag
2) i half·enskildt» ........••.•.•. 5: 00' D D, »
3) i allmänt » ......••.....•• 3: 00 » » »

B. För' personer, som lida af tuberkulos.
Obs.t Uteslutande. sådana, som tillhöra

Stockholms kommun.
Mottagning: hvardagar kL 1/211-11 f. m.
Besökstid: De sjuka fä mottaga besök Söndagar
12,30-2 midd.

Tisdagar och Torsdagar' kl. 10-1/212f. m., ä qfriga
tiq.er blott med läkarens särskilda tillständ. •

För vinnande af inträde ä tuberkulosafdelningenJ
gälla samma villkor, som, ofvan äro stadgade f'6r
patienter, som ej lida af venerisk sjukdom.

Afdelningen för behandling af kirnrgisk tuberku-
los (höftsjuka, puckel, körtlar o. s. v.) mottager sjuka
till 16 är (undantagsvis äldre) hvarje söckendag kL
1/212. Undersökning af ben- och ledsjukdomar hvarje
onsdag kL 3-1/24. Afdelnlnge,n har egen Röntgen-
apparat.

Besökstider: söndag och torsdag kl. 10-1/212
f. m, .

Afgiften för betalande är 1 kr. pr dag.
Obs.1 'Rädligast är att för~t efterhöra huruvida

någon plats är ledig, innan ben sjuke föres till sjuk.
huset, '

SjUkhuset S:t Göran.
(Stadshagen.)

Styrelse:
Ordförande: .Enell, H. G. O.
Ledamöter: Hafström, A., vice ordf.; Ny-

cander, O.; Berglund, J. E.; Marcus, Karl,
sjukhusets direktör.

Öfverläkare: Marcus, Karl; Almkvist, J., å
ald. för köns- och hudsjukdomar; Lind-
hagen, Em., å afdeln. för lungtuberkulos;
Waldenström, Henning, å afdeln, för

, kirurg. tuberkulos.
Underläkare: Hellsten, Magnus; Allander,

Erik; Zechow, Gert.: en vakant,
~ Läkare vid poliklinikerna: Birger, S.; Strand-

'berg, L; Sohaumann, Jörgen.
Sekreterare: Gyl lensvärd, G. V.
Syssloman: Hellsten, F. W.
Predikant: Rosenius, tJ.
Kontoras krifvare: ThoreIl, .Axel.
Maskinist: Lundin, C. F.
Biträdande maskinist: Karlsson" Gustaf.
Vaktmästare: Wallin, Erik; Johansson, An· [~338] Maria sjukhus •.

H~~::;oder: Jonson, Gunhild. (Volmaryxkullsg. 25.)
Å sjukhuset mottagas dels personer, som lida af Styrelse:

venerisk sjukdom, dels, dock efter läkarnes ompröf. Ordförande: Riben, K. A.
ning, personer, som lida. af hudsjukdom, dels ock L d •.•....t V1l- b Th W'dt kiöld J
personer, som lida af tuberkulos (roretradeSTis i ett ,e atno er: In org, .; l S 10 , .,
framskridet stadium). '. vice ordf.; Blomdahl. P. A.; Key, E. s, H.

A. För personer, som lida af venerisk Ofverläkare: Key, E. S. H.
8~~kdom, hudsjukdom eller sjukdpm i urin- Biträdande öfverläkare: Wikner, E.
vagarne: Underläkare: Gramön, K.; Callin, H.; Welt-

Mottagningstid (tillsvidare): Hvardagar: kl. zien, J. A.
12-2. Sön- och helgdagar: kL 9-10 f. m. ,Obs.1 Obducent: Petterson, A.
Under dessa mottagningstider meddelas äfven kost- Sekreterare: Telander, A.
nadsfritt räd och behandling' ät medellösa sjuke

o hvilka ej behöfva intagas ä sjukhuset, Syssloman: Olsson, Ernst.
Besökstid: Å allmänt rum vårdade män fä Predikant: Ankar, Gustaf.

mottaga besök Lördagar kl. 10-11 f, m. och kvinnor Kontorsbiträde : Zettergren, E.
Onsdagar kL 10-11 f. m, Patienter i halfenskildt
rum fä mottaga besök Onsdag, Lördag och Söndag l'ilottag-ningstid: kl. 9-11.
.kl. 1-2 middagen. I För vinnande af inträde ä friplats fordras:

För vinnande af inträde ä friplats fordras: a) läkarebetyg ; ,
a) läkarebetyg, om den sjuke sig icke persoultgen b) betyg frän roteman om medellöshet;

inställer; ,pr prästbetyg eller annan handling som utvisar, hvarj
h) betyg frän roteman om medellöshet; den sjuke äger hemortsrätt.
4) prästbetyg eller annan handling, som utvisar, hvar För betatonde sjuka fordras:

den sjuke är kyrkoskrifven, a) Iäkarebetyg ; I '
Obs. Veneriskt sjuke behöfva icke betyget b. b) ansvar.förbindelseafvederhaftigpersonellerannan
För betal ande sjuke fordras: säkerhet för all sjukvärdskostnad äfvensom för be-

a) la,"lfsatra,elbleert~,g,om den sjuke sig icke personltgen grafuingskostnad i fall densamma skulle komma
11 att af sjukhuset bestridas.

b) en mänads ~fgift i rorskott; '\ Afgiften för betalande. sjuka är:

Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag:\ TU \ILE
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13338-:""3344] C. Ofriga. allmänna inrättningar.
a) om den sjuke tillhör Stockh.lm. kommun:
1) i enskildt rum ••••••.•.....•.••• 4: 50 kr. per dag
%) i halfenskildt rum ............••• S: 00 » » »
3) i allmänt rum med extra kost 2: OG l> » »
4) i allmänt rum ; ••.••••••••...•.. 1: 00 l> » »
b) om den sjuke icke Wlhör Stockholm. kommun:
1) i enskildt rum ••••'••••• , •.•.•.•• 7: 00 kr. per dag
%) i halfenskildt rum •...•• , ..•..••. 5: 00 l> » l>
3) ~Iallm~nt rum med extra kost 4: 00 l> » »
4) l allmant rum ••..•.•••..•.•.• ~. S: 00» » l>

Olycksfall emottagas alla tider plLdygnet; dock
böra ofvan 16reskrifna villkor i afseende lLbetyg eller
betalning af den sjukes anhöriga eller mälsman oför-
dröjligen fullgöras.

Å allmänt rum vårdade sjuka fä mottaga besök
alla dagar mellan kl. 1-2 e. m.

(Nytt val vid ärsskiftet.)

[3340j Garnisonssjukhuset i Stockholm.
(Handtverkareg. 25.)

T. f. Chefläkare: Aleman, O., kil'. afd.
T; f; Sjnkhusöfverläkare : Lindstedt, E. F.,

med. afd.
Föreståndare för polikkliniken för öron-, näs-

och halssjukdomar: Norberg, B.
Föreståndare för polikliniken för hud- och

könssjukdomar: Breide, C. H.
Underläkare: Gråå, E., kil'. afd.; Noren, G.,

med. afd. /
Amanuens: Gustafsson, K., 'ven. afd.

. Föreståndare föl' tandpolikliniken : Berg-
man, P. H.

Intendent: Schurer 60n Waldheim, M.
Apotekare: Bergendorff, Fr,
Sjukhuspredikant: Elmqviat, H.

Epidemisjukhuset.
Roslagstull, uppfartsväg från

Ingemarsgatan.)
Styrelse: Hälsovårdsnämnden.

Öfverläka.re: Hellström, Thure. \ .
Underläkare: Kling"C.; Lundberg, E.; Kar-
. ström, G.•
Syssloman: Ahlin, Arvid Hj,
Kontorsskrifvare : Marchander, Tore.

, Predikant Hansson, O.
Husmoder: Hamilton, Aloycia.
Köksförestånderska. Almgren, Konstance.
Tvättförestånderska: Jonsson, Amelie.
Besökstid: kl. '/2 1 e. m. Kontorstid 9-2.

,[~342]
(Nära

\

,Ordningsregler för besökande:
1) Pil. det att smitta icke mä spridas i staden ge-

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

%J I sjuksalarne fä besök icke ske utan tillst!lolld
af sjukhusets läkare. Tillständ lämnas endast, när-

'särskilda omständigheter därtill föranleda, Besö-
kande är förbjudet att utan läkarens medgifvande med-
löra förtäring till patienterna.

S) För anhöriga finnes tillf'ålle att efter erhlLllet
tillställd i besöksrummen kl. '/21 e. m. under högst 1/4
timme samtala med de patienter, hvilkas tillstånd
det medgifver.

4) Besökande vare skyldig stima 'sig till efterrät-
telse sjukl1usets ordningsregler äivensom att under-

kasta sig de särskilda rörsiktighetsmätt, som före-
skrifvas till rörhindrande af smittas spridning frän
sjukhuset. Den, som häremot bryter, kan förvägras /
vidare tillträde till sjukhuset, ' /

D) Upplysningar om patienternas tillständ medde-
las till anhöriga hvarjedag kl. 1/21 af sjukl1usets lä-
kare ä mottagningssalen.

6) Anhöriga till sjuka, som jämte dessa äro in-
tagna plL de enskilda rummen, vare skyldiga att i
allt följa sjukhusets ordningsregler.

Patienter intagas. alla tider på dygnet.
;Endast läkarebetyg fordras för intagande lLsjuk-

huset, men skola sedermera skyndsammast inlämnas
öfriga handlingar enligt nedanstäende regler.

Pa.tienter, 80m insjuknat i Stockholm i srnltto-
sam sjukdom, vårdas fritt ä allmän sal. Vid intag-
ning skall afIämnas läkare- och prästbetyg.

Afgiften för betalande sjuka är:
för personer tillhörande Stockholm:

lio) !hel-ensk~dt rum •••••••..•••..• 4,- kr. pr dag.
l\io) l half-enskIldt.rum •.... ;•.. ; .. 2,50 ~ l> '.

lör personer, som icke tillhöra Stockholm:
1:0) i hel-enskildt rum ...•..•••..•... 7,- kr. pr dag.
2:0) i half-enskildt rum ..•...••..•• 5,- l> l> l>
3:0) i allmänt rum ••.• ~•...........• S,- l> » »

För ätfö!jande värdarinna ~ller särskild, sköterska
till betalande patient ä hel- och half-ensk, rum 2,50
kr. pr dag. •

För betalande sjuka fordras:
aj läkarebetyg,
b) prästbetyg eller annan handling', som utvisar, hvar

den sjuke äger hemortsrätt,
c) en månads afgift i förskott; hv'i1ken ••fgift månat-

ligen fö~nyas, ..
d) borgen af godkänd person för afgiftens betalande

under den tid patienten värdas ä sjukhuset, samt
lör begrafningskos.tnader, om patienten ä sjuk-
huset aflider.

Epidemivagnen rekvireras genom närmaste polts-
vaktkontor med uppvisande af läkarebetyg.

TelefoDsvar rörande patienterna lämnas ,ndast å
rikstelefon och endast kl. 9-10 f. m. och 6-7 e. m.
Äfven till läkare, husmoder och sköterskor :finnes
rikstelefon.

[3344] Diakonissanstaltens sjukhus.
(Erstagatan 2.)

~tyrelse: Se Diakonissanstalten [2255].
Öfverläkare:ToU, H.
Underläkare: Wahlby, H.
Syssloman: Lindegård. J. M.

Å detta sjukhus intagas ä säväl friplat. som ••
betalande plats, i enskildt eller allmänt rum, pa-
tienter, som ej äro behäftade med obotlig sjukdom
eller sådan sjukdom, att fara rör smittas spridande
inom sjukhuset kan uppkomma genom de sjukas tn-
tagande därstädes. Dessutom finnes tillralIe till
s}ukvärdsackord, hvarigenom husbönder, genom att
lör kalenderär erlägga 7: 60kr. för en tjänare, bereda
denne rättighet att i händelse af sjukdom blifva lL
sjukhuset intagen' och fritt vårdad under 4 månader,

Priset ä allmänt rum pr dag 2:- kr.
l> lLenskildt rum l> » 7:- »
» å halfensk.rum » • S.50-4.50 kr.

Afgiften är lika lör Stockholmsbor och landsorts-
bor.

P o Ii k Ii n i k rör kirurgiska sjukdomar hålles
öppen för obemedlade sjuka helgfria tisdagar, tors-
dagar och lördagar kl. 10-11. För fri värd fordras
medelst rotemansbetyg eller pil.annat sätt styrkt fat-
tigdom. Öfriga hjälpsökande mottagas i den män
läkarne pröfva detta lämpligt, och betalas i sådant
fall till sparbössan för fattiga sjuka minst 1 kr. för
hvarje besök.

FIN.SPONGS METALLVERKS A.-B.
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hälsovården. [3346-3350)
För vinnande af inträde fordras
å friplats:

••) läkarebetyg,
•l betyg om medellöshet, .
e) prästbetyg eller annan handling, som utvisar

hvar den sjuke äger hemortsrätt;
f"6rbetalande sjuke;
lilkarebetyg,
en sjilkvärdsafgift af 1 kr pr dag för barn frän
Stockholms kommuner, för andra 2 kr. som mä-
nadsvis erlägges i f"6rskott;
borgen af godkänd person för afgiftens betalande
under den tid, patienten kan komma att kvar.

, ligga ä barnsjukh~

[3350] Kronprinsessan Lovisas vård-
anstalt för sjuka barn.

(Polhemsgatan 30.) l

Direktion: Falkenberg, L .• frih':a, f. Ekman,
ordf.; Höglund, S., f. Reuterskiöld; Lo-
ven, H., f. JuUn; Bergström, E., f. von
Axelson; Sörensen, L., t. l't Ugglas; Berg,
M. L., f. Santessom Rossander, W., f.
Porsgren. Klingspor, M., f. Weber; Santes-

'son, A.,' f. Frrenckel: von ]tosen, M., f.
Tamm; Drakenberg, E., f. Orwall; Hult,
M., f. Wallden; Frölich, E., f. d'Albedyhll.

Ombudsman: Ramstedt, J. O.
Läkareledam.: Lundberg, L. V.
Kassaförvaltare: Philipson, W.
Direktör: Emberg, H., t. f.. professor. '
ÖfTerläkare: Ernberg, H., (medio. ·afdeln.);

Floderus, B., (kirurg. afdeln.),
Föreståndare för med. polikliniken: Bill-

qvist, O. ..
Jfedic.ajdeln.: Underlakare: Malmberg, N.
Kirurg. ajd.: Underkirurg. Edberg, E. Th.

Amanuens: Barr, O. D.; .
Föreståndarinna: A:lmgrtln~ Elisabet; a. t.

274 kl. 10-12 f. m.
Kommissarie: Edhman, C. W.

Mottagningstid för inträdessökande; ä medicinska
[33 ~8] Barns]' Ikhuset Samariten afdelningen hvard. 12-1 e. m., ä kirurgiska afdel-

.,. U r ningen hvard, 10~11 f. m.
(Ringvägen 21.) A polikliniken lämnas räd kostnadsfritt fdr barn

Inträdessökande: kl. 10-11 f.. m. till fdräldrar som styrka sig vara medellösa, f"6r'
, invärtes sjuka månd., onsd. och fred. 12-1 e. m.

Telefontid: förfrågningar om patienter en· och för utvärtes sjuka tisd., torsd. och lord. 10-11
das: kl. 11-12 f. m. f.(m.

Besökstid: söndag, onsdag, fredag kl. 2-8 FÖr vinnande af inträde fordras d kosInadsjri plats:
läkarebetyg, rotemansbetyg (betyg om medellös-

e. m. het), prästbetyg eller annan handling, som utvisar'
Husmoderns telefontid endast kl. 10-11 hvar barnets föräldrar äga hemortsrätt;

f. m. allm. 3452. för betalande sjuka i allmän I rum:
läkarebetyg, en afgift af 76 öre per dag för barn

StyrtJue: frän Stockholms kommun, för andra 1 kr. 60 öre,
df d E' V 80m erlägges för 30 dagar i förskott, ansvarsf6rbin-Linroth, K., or loran e; riosson, ., T. delse af godkänd person fdr all ytterligare sjukvärds.

ordförande; Schillberg, A. J.; Nordgren, kostnad, äfvensotn fdr begrafningskostnad, ifall så-
R. E., öfverläkare; -Grönwall, F., kassaför- dan skulle komma att af värdanstalten bestridas.

E b th I enskilda rum finnas platser för 3-7 kr., därvid~ valtare; Nerström, M.j Jentsen, lisa e ; afgiften för ätfdljande värdarinna är 2-$ kr.
Netzel, Laura; Stuart, A., sekreterare. Kontorstid 10 f. m.-l,ao •. m. Rikstef. 8032, Il. t•

. Öfverläkare: Nordgren. R., med. lic. 27~esökstid: onsdagar och fredagar 2-3 e. m.i.sön-
Underläkare: Helmer, Å., med. lic. och helgd. 10-11 f; m. (
Öfv'erskötersknr: Fischer, I.; Skarin, E. Telefonmeddelande. om patienter lämnas lo-U

• Till vård emottagas sjuka barn af minst f. m. ä a.1 t. 141 vid medie. afdeln. och a. t. 17Svid
, kirurg. afdeln.1/2 års ålder.

7. Sjuk· och
[3346J Provisoriska sjukhuset,
, (Åsögatan 97.)
Mottagningstid för inträdessökande 10-

·11 f. m. Besökstid 2-3 hvardagar, sön- o.
helgdagar 1-3 e. m.

Styrelse: I )
Ordjörande: Lundvall. S. :)
Ledamöter : Josefson, A.; Lagergren, A. L.;
.. Larsson, G.; Hallgren, G. el

Ojverläkare: Josefson, Arnold.
Und~rläkart!: Sahlgren, Ernst.
Syssloman: Svenson, Sren.
Sekreterare : Walirt, C.
Predikant: Klefbeck, E.

För vinnande af friplats fordras:
'a) läkarintyg om sjukdomens beskaffen-

het; .
b) intyg från roteman om den sjukes

(resp. hans målsmans) medellöshet;
c) prästbetyg elle~1annan handling, som

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

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

kostnadernas betalande utöfver n-ämnda tid
(blanketter för ifyllning erhållas hos vakt-
måstaren),

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

mänt rum 1 kr., å allmänt rum med extra
kost 2 kr.;

för person icke tillhörande Stockholm å
allmänt rum ö kr., å allmänt rum med extra
kost 4 kr.

Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag.: TU ULE
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[3359] Kungl. Sällskapets Pro Patria~
barn börds- och barnhus.

Sv.eavägen 40 (f. d. 22 :::ltora~Badstugfltan).
Sjukhuset Eira. Direktor 10ch öfverläkare: Lindström, Gösta.

(ijandtverkareg. 13.) Biträdande läkare: Bolinder. Sven Gerh.;
., Direktion: I Forssell, Olof H:son; Gårdlund, Walde-

Ordförande: Öfverståthållaren eller, i hans mar.
frånvaro, Underståthållaren. Förestånderska: Westerberg, Ellen.

Af Stockholms stadsfullmäktige valde leda- Ordningsstadgar för Kungl. Sällskapets
möter: Edberg. K. Th.; Staf, O. L.; Ander- Pro Patria barnbördshus i Stockhoim, Svea»
son, B. John F.; Lindhagen. ..Anna; sup- vägen 40 å Norr.

, l t R' gh lm K E O A E r. Kvinnor, lom vänts sin nedkomst, mottaga! "p eän er: Hl o , • . ; rne, . • barnbördshuset antingen kostnadsfritt på s. k. fri-
:Af Stockholms lans landsting valde leda mö- plats eller mot af direktionen fastställd afgift.

ter: Fant, F.; Källman, G. W.; supplean- II. För vinna.nde a.f inträde ..å barnbördshuset er-
ter' J anse A' Erikson A' samt förste fordras att till ofverlakaren aflamnas:

'.. :' ,., •.. 1. då frIplats aökes :
stadslakaren l Stockholm och förste pro- a) prästbetyg eller utdrag af prästbok ;
virrsialläkaren i Stockholms distrikt. I bl intyg om medellöshet, utfärdadt af öfver.tät-

Ofverlä~are: :::lchlas»erg, H. r. ~;~~~:~~betet eller vederbörandeprästerskap eller

Underlakare: Heden, K. 2. då plats mot betalning sökes:
Syssloman och sekreterare: Häbner, L. O. J. a) af vederhäftig per. on utfärdad ansvarsf'6rbin-
Predikant. Hannerz N delse f'6r .~älda~de afsjukvårdskostnaden m. m. en-
. .' , . . " ugt faststalldt formular ;

bl förskottslikvid för två veckor/; ,
el prästbetyg. .
III. För betaland. patienter äro betalningavill-

'koren följande: '
a) f'6r vård i helt enskildt rum 7 kronor pr dag;,
b) ~ ~ i enskildt dubblettrum 5-5: 50kronor

pr dag;

[3351-8359] C. Ö/riga
[3351] Barnsjukhuset Simon och

Matilda Sachs minne.
(Årstalunden.)

Styrelse:
Ordf.: Medin, O.
Ledam. : Möller, C. O., vice ordf.; Almström,

O. H.; Ernberg, H.; Kinnander, O. F.;
. Sachs, J. E.; Thiel, A. S. .
Öfv:.erläk~rr: Ernb~rg, H., tjänstl.; t.f. öfver-

lak: Lichtenstein, A. .
Underläkare: Lindberg, Gustaf.
Sekreterare och syssloman: Johansson, Karl.
Husmoder : Brandt, L.
Mottagningstid: kl. 10-11 f. m.

För vinnande af inträde A friplats fordras:
a) läkarebetyg ; .
b)' betyg från roteman om medellöshet;
c) prästbetyg eller annan handling, som utvisar,

hvar den sjuke äger hemortsrätt,
För betalande sjuka fordras:

a) läkare betyg;
b) prästbetyg;
e) en månads sjukvärdsafgift i förskott samt anovars-

förbindelse af.vederhäftig person för )'11 ytterli-
gare sjukvArdskostnad, älvensom för begrafnings-
kostnad, ifall densamma skulle komma att af
sjuktruset bestrtdas.
Afgiften för betalande sjuka är:

a) om den sjuke tillhö r Sto ckhol ms kommun:
1) i enskildt rum . ' 2: 50 kr. pr dag

för moder eller åtfölj. sköterska 2: 50 » » »
2) i allmänt ruin . . . . . . . . . . 1: 00 » » »

f'6r moder eller ätfölj. sköterska l: 00 » J) J)
b) om den sjuke icke tillhör Sthl m s kommun:

1) i enskildt rum .... _ ..... 7: 00 kr. pr dag
för moder eller åtföl]. sköterska 3:50 J) J) J)

'2) i allmänt rum . . . . . . . . . . 3: 00 J) J) J)
f'6r moder eller ätfölj. sköterska 1: 50 J) J) J)

Å allmänt rum vårdade sjuka fä mottaga besök
,Onsdagar och Söndagar kl. 1/21-1/22 e. m.

(Nytt val vid årsskiftet.)

[3352]

Vanföreanstalten.
Greftureg. 59 & 61.

Direktion: Fören.s för bist. åt 'lytta och
vanföra styrelse. [3681].

[33'54]

allmänna inrättningar.
Poliklinik:

måndagar och torsdagar kl. 1/,6-1/27 e. m.
Klinik (sjukvårdsafdelning):

Läkare: dr Resmark, Th.
Mindre bemedlade kunna erhålla bandager

på bekostnad af Hariet Philipsons f. Fräne-
kel stiftelse, se [4686]. l

Arbetsshola och elevhem:
Föreståndarinna" Almen, 1., fröken.
Kontoret öppet kl. 9 f. m.--'-4 e. m.

[3356] Allmänna barnbördshuset.
(Sofiavägen.)
. Direktion:

Ordförande: Thomasson, Åke.
Öfriga ledamöter: Westermark, F.; Herr-

ström, O.; Vougt,' C. F.; Grill, A. B.;
Forssner, J. Hj.

Direktor: Westermark, F.
Syssloman: Holmgren, K. G.
Sekreterare: Cygnreus, A. W.
Predikant: Folkard-Holmgren, .T.
Underläkare: Lundq vist, lE. B.
Amanuens: vakant. '
Husmoder: Bj~rlin, Elin.

[3357] Asylen för fattiga barnaföderskor
och deras barn.

(Planterhagsvägen o. Prästgårdsg. SI.)
Styrelse:

Samma som för Allm. barnbördshuset.

FiNSPONGS METALLVERKS A.-B~~
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7. Sjuk. och hälsovården. [3359-3366]:
e) för vård i deladt rum (2-4 patienter) S:50kronor, För öfrigt gälla samma bestämmelser som för

pr dag. Stockholms 'kommuns öfriga sjukhus. .
, IV. \ Sjukvärdsafgift erlägges genast vid inträdet Besökstid: å enskildt och halfenskildt rum alla
å. barnbördshuset if"6rskott rör två veckor, hvilket dagar kl. 10-2, samt 6-8 e. m.;
förskott förnyas före ingången af hvarje ny period å allmänt rum alla dagar kl. 1-2 e. m.
af två veckor; och utgår afgiften frän och med den (Nytt val vid årsskiftet.)
dag plats ställts till patients förfogande, och till
dess barnbördshuset lämnats, dock att utskrtfnings-
dagen ej räknas, såvida ej patienten kvarstannar
efter !il. 12 middagen, då äfven denna dag räknas
som hel dag.

V. Den föreskrifna afgiften utgör ersättning rör
bostad, kost och fullständig värd under och efter
förlossningen; dock att patienter, 80m vårdas Ar de
enskilda rummen, s,iälfva få bekosta medikamenter:

VI. Plats för anhörig eller enskild sköterska som
åtföljer patient å enskildt rum, kan såvida omstan-
digheterna det medgifva, erhållas inot en afgift af
4: 50 kronor pr dag.

\
, VII. Patienter i enskilda rum få mottaga besök

från kl. 11' f. m. till kl. 6 e. m. ; patienter i allmänna
rum från kl. 11 f. m. till ·kl. 5 e. m.

VIII. Drickspenningar eller annan vedergällning
för lämnad V'ård vid förlossning fä ej af förestån-
darinna eller sköterskor affordras de på barnbörds-
huset intagna patienterna.

IX. Klagomål öfver föreståndarinna, sköterskor l

kosthåll m. m.. anföras hos öfverläkaren vid hans
dagliga rond å barnbördshuset. .

X_ Tobaksrökning inom barnbördshuset är för-
bjuden. I

Xl. Hundar få ej dit medföras. , .
XII. Direktionen förväntar, att å barnbördshuset

• intagen patient i allo iakttager ordning och stillhet
samt med skyldig aktsamhet handhafver barnbörds-
husets tillhörigheter.

XlII. Öf'riga upplysningar lämnas af föreständar-
innan, som träffas i barnbördshuset kl. 11 f. m.-l
e. m., eller för särskilda fall af öfverläkaren d:r
Gösta Lindström, 80m träffas i sin bostad, Drott-
ningg. 92, ~vard. kl. 2-3 e. m.

· [3361] Södra barnbördshuset.
(Stockholms stads barnbördshus).

(Volmaryxkullsgatan 27.)
Styrelsens ordförande: Riben, K. A.
Styrel~eledamöter: Winborg, Th.; Widtskiöld,

J., VIC~ ordf.; Blomdahl, P. A.i Key, E. 8.
H.; Alm, E.

Öfverlähre: Alin, E. •
Biträdande läkare: Bovin, K. E.
Underläkare: Smedberg. Eva. "-
Obducent: Petterson, A.
Syssloman: Olsson, Ernst.
Predikant: Ankar, Gustaf.
Kontorsskrifvare: Johansson, K. E.
Iustruktionsbarnmorska: Riben, H. U.
Husmoder: Vickström, A. V.

Patienter mottagas alla tider på dygnet.
För intagning il friplats fordras:

a) att den sjuka äger hemortarätt. i Stockholm;
b) prästbetyg;
e) betyg från roteman om medellöshet.

· A.fgiften för betalande sjuka är:
a) om den sjuka tillhör Stockholms kommun:
1) ~ enskildtrum ....••.•..••••......• 4:50 kr. pr dag
2), halfenskrldt rum ...........••• 3:- }) }) })
3) i allmänt rum med extra kost... ,: - }) }) })
4) i allmänt rum ... '...\ ...•.......... 1:- }) }) })
b) om den sjuka icke tillhör Stock/~olms kommun:
1) i enskildt.rum .....•..•.........••. 7:- kr. pr dag
')' halfenskildtrum ....•.••....••..•• 5:- }) • })
3) i allmänt rum med extra kost •.• 4: - }) }) »
4) i allmänt rum ••••••.•••..•••....•• 3:- » » •

[3363]Söderby sjukhus.
(Stookholsns stads tuberkulossjltkkus.)

Adr. Uttran ,
Styr~lse: I

Ordförande: Friberg, P. G.
Ledamöter: Lindqvist, F., vice ordf.; Gull-

bring, A. G., sjukhusdirektör; Eidem, R.;
I Hagström, G. T.

Öfverläkare: Gullbring, A. G.
Bitr. öfverläkare: Leffler, J. K. F.
Underläkare: Zandren, S.; Görander. E.;

Naucler, R.; en vakant. .
Sekreterare: JJygnoous, A. W.
Syssloman: Ostergren, P. A.
Predikant: Uddin, J.
Bokhållare: Mathson, E.
Husmoder: Deneus, Ebba.

Vid sjukhuset emottagas endast tuberkulospatien-
ter . För erhållande af inträde som patient fordras
"tt hafva hemortsrätt i ·Stockholm. Afgiften för be-
talande sjuka är per dag: i hel-enskildt rum 4: 50;
i half-enskildt rum 8: -, i allmän sal 1: -. .

Stockholms hospital för sinnessjuka.
[3365] . (Konradsberg.)
Direktionens ordförande: Öfverståthållaren

eller, i hans frånvaro, underståthållaren;
Vice ordförande: Edgren, l. G. '
Direktionsledamöter : Nerström, q.res G.;

Flensburg, E. G.; Carlson, F.i Ofverlä-
karen.

~ekreterare: Olbers, L-., Engelbrektsg. 19.•
Ofverläkare: Gadelius, B. E., träffas i tjänste-

ärenden sönd., tisd. och fred. 1/21-1/22
e. m. Vid samma tid må patienter efter
öfverläkarens bepröfvande af anhöriga be-
sökas. ..

Hospitalsläkare : Wigert, V..
Biträd~ läkare: Elander, G.
Amanuens: Franke, C.
Predikant: Hannerz, N.
Syssloman: Ahlstedt, E.
Bokhållare: Sjunnesson, N.

Hospitalskontoret hålles öppet söcken-
dagar 10-2.
. Sjukvårdsaf&,iften är i l:a klass ~: 25,
l 2:a kl. 1: 10, l 3:e O:60.

[3366] Sjukhuset vid Långbro.
(Älfsjö.)
Styrelse:

Ordf.. Wawrinsky, R. A.
Ledam.: Wahlin, C. A., vice ordf.;

'r

Anders-
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Sjulthem.
Sophiahemmet.

(Valhallavägen.)
Sophiahernmets råd:

Ordföra.nde: H. M. Drottningen'.
v. Ordförande: H. K. H. Hertigen af Närze,
Öfriga ledamöter: Alströmer, Augsta,1 f.

Ehrenberg, friherrinna: von Eckerman,
Ebba, f. von Hallwyl, fru; Forssner, Hjal-
mar, prof.; Grönwall, Fr., fil. dr,bankdirek-
tör; Hammarsten. Fr., hofpredikant; He-
denius, L, lifmedikus; Holmgren, L, pro-
fessort Holtermann, Q.,' kabinettskam-
mar herre; Langenskiöld, B. K. J., frih.;
Linder, Elin, f. Pfeiff; fru; Lundberg, Karl
L., herr; Nyström, .L. R., öfverintendent;
vvn Rosen Maria, f. Tamm, grefvinna; Ro-
senblad, C., öfvarkammarherre; Rosenblad,
Lotten •. f. Weidenhieltn. fru; Stierncrona,
Thomaeine, hoffröken ; Sundberg, C." pro-
fessor; Tamm, Therese, fröken; Wellin,

Danviks hospital, se [3513]. Bertha, fröken; Wall, C. J. A., regerings-

]
råd; Åkerman, J., professor.

[3367 Katarina sjukhus för sinnessjuka
·och personer lidande af delirium tremens. Sophiahemmets styrelse:

(Nya Sandbergsg: L) Wall, C. J. A., regeringsråd, ordf.; Langen-
Styrelse : Densamma som för Provisoriska skiöld, B. K. J'j frih., af Kungl. Maj:t

sjukhuset. förordnad samt vice ordförande; von Ro-
Ofverläkare och direktör: Olander, K. O. N. sen, Maria,.!ödd Tamm, grefvinna; Holter-
Underläkare: Lekander, G. mann, O., kabinettskammarherre; Hede-
Syssloman: Svenson, Sven. nius, I., d.r, lifmedikus; Wellin, .Bortha,
~usmoder: Bergstrand, Ester. fröken; Forssner, Hj., d:r.

k Predikant: Bratt, E.
Ofvers öterska: Nilsson, Valborg. Kassaförvaltare: Holtermann, O.

\ Predikant: Klefbeck, E.
Patienter få besökas: Söndag, Tisdag och ;rors- 8ekreterare: Bratt, E.

dag 1/22-1/23 e. m. \ Föreståndarinna: Terserus, Ebba, fröken.
~ Husläkare: Fiirstenberg, A., med. dokt.

'[3368] Sinnessjukhuset; Hornsgatan 82. Kamrerare: Annell, A., fru, tillf.
För kvinnliga patienter.

Styrelse: densamma som för Provisoriska. Upplysningar.
och Katarina sjukhus. A. O". Mjf4khemmet och om sjukes intagning

Öfverlä.~are: Olander, !\, O. N. och vård därstädes'
Underlakare: Rosenatröm, E. FÖresU.ndarinnans mottagn.-tid kl. 1-2.
Redogörare: Svenson, Sven. Kamrerarens expedttionatld kl. l/S lO-l/S 1 och 2,16
Föreståedarinna: Löfgren, Maria. I' . -4 e. ';". . , ..

Patienter fil, besökas : Söndaz Tisdag och 'I'ors- Sjukhemmet erbjuder åt sjuka ur .klHla .amhaUs·
dag 1/22-1/23 e. m.' o, kl ••••er ett efter nutiden. fordringar ordnadt hem,

, t •. där in- och utvärtes I!!ljukakunna blirva intagna och

[3366-3371J C. äfriga allmänne, inrättningar.
son, P.; Bodin, O. V. E.; Kinberg,O. V., [3369J Sinnessjukhuset, Bondegatan 56,

.. sjukhusets direktör., f. d. 34.
Ofverläk.: Kinberg, O. V. För kvinnliga och manliga patienter.
Biträd. öfverläk.: Ahman, G. Styrelse: densamma som för Provisoriska
Bitr. läkare: Almroth, Fr. A.; Eneström, Hj. och Katarina sjukhus. '
Underläk. : Hubert, T.; Holm, G. Öfverläkare : Olander, K. O. N.
Sekret.: Masreliez, K. V.. ' . Underläkare: Rosenström, E.
Syssloman: Mild, C~A. Redogörare: Svenson, Sven.
Predikant: Lindstani, N. Föreståndarinna: Lydecker, Elisabeth.
Bokhåll.: Alström, H. Patienter få besökas : Söndag, Ti.dag och TorSdag,
Kontorsbitr.: Herrman, N. 1/22-1/23 e. m.
Mottagn:tid: för vinnande af upplysningar

angående sjukas intagning kl. 12,311-1,30.
I öfrigt intagas patienter alla tider på [ ]
dygnet. 3371

Besökstid: sönd., tisd. och torsd. kl. 12,8O
-2 middagen. . •

Erep:tid: å sysslomanskontoret kl. 10 f. m.
-2 e. m.

För intagning å sjukhuset erfortiras följande hand
• lingar m. fn.'-

a) läkarebetyg, utvtsande at~ den sjuke är i trän-
gande behof af vård ä sinnessjukhus;

1.1)remiss, utfärdad af poliska.mmaren, förste stads-
läkaren eller öfv€'-rläkaren vid sjukhuset;

c) bil. B. till Kungl. Maj:ts förnyade nådiga stadga
angående stnne ••juka den 14 juni 1!0.l;

d) prästbevts enligt Kungl. Maj:t. förnyade nådiga
stadga angående sinne ssjuka den 14 juni 1901;

e) bcrgensförbindelse, utfärdad af vederhäftig per-
BOD, för afgiftens erläggande under den tid, pa.tien-
ten kan komma att värdas il. sjukhuset, eller för
medellösa intyg från roteman om medellöshet.

I) af betalande patienter en månads afgift i for.kott.
Af orvanstående handlingar måste remtss och

läkarebetyg· aflämnas vid inskrifningen, hvaremot
öfriga handlingar sedermera, dock fortast möjligt,
kunna insändas.

FINSPONGS METALLVERKS A.-~.
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7. Sjuk- och hälsovården.'
T~dad". De sj~ka vårdas på egen bekostnad af den
IlIkare de själfva välja.

J sjukhemmet emottagas till behandling, så långt
utrymmet medgifver, sjuka af alla slag, med undan-
iag af dem, 80m kunna vara störande för öfriga inom
Hemmet befintliga patienter eller som lida af s4
beskaffad sjukdom, att fara rör smittas spridande
inom Hemmet kan uppstå.

Vrd inträde erlägger den sjuke sjukvårdskostnad
i fÖrl3kott för två veckor, och detta förskott förnyas
Tid hTarje ny period af tvä veckor.

Den sjuke skall äfven aflämna förbindelse af ve-
derhäftig person för erläggande af afgiften. Betal-
ningen utgär frän och med den dag plats beviljats
och till dess Hemmet lämnas. dock att utskr'ifrrings-
dagen ej rllknail, sävida ej den sjuke stannar kvar
, Hemmet efter kl. 12 middagen, dAäfven denna dag
berlIknas . "

Betalningsvillkoren äro:
I Afdeln.: A i llI1skildt rum 9-12 kr. pr dag ..
I Afdeln.: B i half-enskildt rum 7 kr. pr dag.

~ C i rum för mera än 2 patienter 6 kr.
pr dag.

II Afdeln.: A i enskildt rum 7 kr. pr dag.
i half-ensktldt rum 5 kr.. pr dag.

~ B i rum för,3-S patienter 3' kr. pr dag.
För denna afgift ."hålla de sjuk ••:
Rum, kost .oca sjukvård, Patienterna debtteras

rör medikaments- och förbandsartiklar i mån af rör·
brukning. Underlllkaren är skyldig att i sjukvården
inom Hemmet tillhandagå och assistera där prakta-
srande läkare. För transporten till och från sjuk-

huset har den sjuke själf att sörja. Tillfallig patient,
som ankommer till Sophiahemmet för undergående
af operation, erlägger för densamma särskild ••fgift och
••rsätter förbandskostnaderna enligt räkning. Från
Bophiahemmet utskrifven patient, som efteråt fordrar
förbindning l Hemmet, erlägger en krona för hvarje
besök.

Såvidt utrymme och omständigheter i öfrigt så-
dant medgifva, må i enskildt rum intagen patient
tillätas i sitt rum medtaga en anförvant eller tjä.
nare, och utgär i sådant fall härför en afgift af 2: 50
rör bädd och te eller välling på morgonen ..

• I Afdeln:s patienter uti onskildt sjukrum få emot-
taga besök mellan kl. 10 f. m.-G e m.,

:I uti sjukrum fijr flere patienter 1-3 och
1/,6-G e: m.

II Afdeln:s patienter få emottaga besök i sjukrum
för flere patienter mellan kl. 2-4 e.
m. samt i enskildt rum kl. 10 f m.-
Ge. m.; i halfenskildt rum H-l, 2.-4.

De ä sjukhemmet intagna sjuka ha i öfrigt att
stIllla sig till efterrllttelse de för ordningen därinom
fastställda ordningsregler. '

B: Om den prioata sjukvården:
Sjuksköterskor i6r vård af sjuka i privata hem

aäväl i Stockholm som landsorten erhållas efter an-
mälan hos föreståndarinnan.

o. Om d."er:
Den ordinarie elevkursen omfattar en tid af tre år.
Prospekt erhålles på begäran af föreståndarmaan.,

[3,373] Stockholms sjukhem.
(Kungsholmen, Drottnin-gholmsvägen och

filialen Skuru.)
Bestämdt för vård af p~rsoner, lidande af lå-ng-

Tarig eller obotlig sjukdom. företrädesvis från huf-
vudstaden och, endast då utrymmet så medgifver,
från andra orter.
Patienter -intagas. å säväl frtplatser som mot betal-

ning.

[3371-3375]
) .

Afgiften är:
i gamla hemmet: 2: 00 pr dag för allmänt rum,

S:00 » för 2·sängsrum,
5: 00 • för enskildt rum,

i· nya hemmet: S:00 » för 2-och 3-sängsrum
G:00 » för enskildt rum.

Skuru: S:00 » för S-sängsrum.
S:öO » för-2-sängsrum.
6: 00·» för enskildt rum. -

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

. , Styrelse:
Ordförande: Carlson; K. G.
Vice ordförande: Höglund, Otto M.
Kassadirektör: Carlson, K. G.
Verkställande direktör: Corin, Axel.
Läkareledamot : Elensburg, Carl.
Ledamöter:' Alrutz, A. O.; Björklund, E.

O. J.; Wrern, Jonas; Dahlberg. A. E.; Äker·
man, J.; Rissler, J. G.; 8tenhammar,

.. Ernst; Hagström, G.
Ofverläkare: Hultgren, E. O., mottager

hvard. kl. 3-4 e. m. Nybrogatan 15 ansök-
ningar om intagning- på sjukhemmet.

Underläkare: Sundstedt, Jacob.
Kamrerare: Hermelin, Th., frih. Kontor

Gamla Sjukhemmet, Drottningholmsvägen.
Oppet hvard. kl. 10-12;

Kontorist: Schönmeyr,'Frida, fru:
Husmoder: Norrby, Lisa, fröken.
Föreståndarinna för filialen i Skuru: Berg-

man, Esther, Sofiasyster.
I ---

[3375] Röda korsets sjukhem.
(Kammakaregatan 66, 1 o. 2 in:.; 1 tro 1'. t.
5255; a. t. 76 12; Il tro r. t. 9663, a. t. 167 07.)

Detta sjukhem erbjuder åt sjuka ett efter nuti-
dens fordringar ordnadt hem, där In- och utvärtes
sjuka kunna blifva Intagna och vårdade. De sjuka
vårdas på egen bekostnad af den läkare, de Bjälfva
viIIja. I sjukhemmet mottagas till behandling, så
längt det begränsade utrymmet medgifver, sjuka af
&lla slag med und~ntag af dem, som kunna vara
störande för öf!iga inom hemmet befintliga patien-
ter eller som lida af så beskaffad sjukdom, att fara.
för smittas spridande inom hemmet kan uppstå.

Vid inträde erlägga sjuka bestämd sjukvärdsafgift
i förskott för 2 veckor, hvilket förskott förnyas nd
hvarje ny period af 2\ veckor. Förbindelse af ye-
derhäftig person för alla omkostnader i och tör'
den sjuke skall äfven a:tlämnasvid ankomsten till
sjukhemmet. Betalningen utgår från och med den
dO{l' plats beviljats och till dess sjukhemmet lämn as,

Betalningsvillkoren äro~
Enskildt rum kr. 8-9-10 får dygn.
Rum för 2 per~. kr. 6 för dygn.
10 % dyrtidstillägg.

För denna. a.fgift erhåller den sjuke rum, kost
och sjukvärd, men debiteras särskildt för medika-
menter, rorbandsartiklar, vin ID. ID.

Tillf ••llig patient, som ankommer till sjukhem-
met för att undergå. operation eller behandling, ez-
lägger därför afgift enligt särskild taxa.

För tran&Port till och frän sjukhemmet ha,r d0ll
.jnke >tiälfa,tt sörja.

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

AnmälAn om rum och operationer göras hos fiir~-
6tåndarinnan 5 tr, R. t. "9,j, a. t. 8186.
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" 3377-'3395J C. Öfriga allmänna inrättningar.
[3377] Hem för ögonsjuka. [3385J S'tockholms stada Alkoholist-
(Klara Västra Kyrkog. 12; a. t. 7994, r. t. anstalt å Elllshäll

. Norrmalm 233.) (invid Mäla.ren, Essingebåt eller Fittjabåt
Föreståndare: Doktor I~rik Nordenson. från Riddarholmen, 5 km. från Hornstull,

Hemmet har plats för 30 patienter. . spårvä'" till Hägerstens Alle postadress'Betalrringavtl lkor : l ens.kildt rum' kr.; l rum . . h . ' •
för 4,-,6 patienter kr. 1: 50~a.l.ltpr dag. Liljeholmen; nkstel.; allm. tel.)

~id .!-"trltde erlägger den sjuka betal,?-ing i för- Mottager manliga alkoholister efter anmä-
skott for två. veckor och detta förskott fornyas vid lan hos Stockholms Nykterhetsnämnd.
hvarJe ny period af två veckor.

Styrelse :.•.•,~~
Petrön, A., docent, ordf.; ledamöter: Lind-

bergh, N. E., tenngjutare; Stjernstedt, G.
M. V., advokat; suppleanter: Petri, H. M.,
syssloman; Stockman, G., bankdirektör.

[3378J Hemmet för lupussjuka,
(Marie dal, Igeldamsgatan, K.).

Stiftadt genom insamling' af frivilliga bidrag för
att bereda ett hem åt lupuspatienter under den tid,
,då de måste vistas i Stockholm för sjufhusbe.
handling.
Styrelse: Larsson, Wilh., kyrkoherde, ordf.;

Hellsten, Fr., sjukhuskommissarie, kassa- Hälsovård .
. förvaltare; Liljlmstolp.el,.,. Ellen, fröken; [3387] Stoekhelms badhusaktiebolag •
..Scha;uman.n, J:, doktor ..• Kempe, Eva, fru. (Sturegatan 4.) Styrelse: Frestadius, Otto;

Föreståndarinna: RyJstrom, Anna. Nycander, Oscar; Fries, Hjalmar; Tjerneld,
John, verkst. dir.; kamrerare: Silfversparre,
Carl.[3379] Konvalescenthemmet.

(Södertörns villastad.)
Styrelse: Thulin, G., ordf; Moll, V. O., ,

kassaförv.; Sebardt, Carl, hemmets läkare; [3388] Aktiebolaget för Fruntimmer
Borg, Oskar; Tottie, Hedda, fru; Reuter- sim- och badinrättningen vid
skiöld, Lotten, fröken; v. Bahr, Henny, ~ Skeppsholmen.

_frök~n... .. Likvidatorer:. Cavalli-Holmgren, A. F.,
Forestandannna: Lindberg, Lotten, froken. grossh.; Nyström, Arvid, sekreterare

General tullstyre Isen.
[3382J Aktiebolaget Sanatorievård.' .

SJft~: lun~sotells ..bekämp~nde. Har till [~1] Sabbatlberg8 brunnslasarett. "'1
detta a~dam.al uppfort ett forst~. klassens Direktionens ordförande: Wachtmeister H.
8ana~orlUm a eg<,.ndomen Romanasl adress grefve./ '
Tranas. A~ress l Stockholm Bankirfirman Kassaförvaltare: Carlson, Georg.
C. G. Cervin. . . Brunnsintendent: Cassen, A. W.

Styrelse: ordf.: Cervin, Carl, bankir: Wad· Kamrerare' Weidenhielm A.
stein .• E., med, dr;:von Bahr, Julia, fröken: Öfriga di;ektionsledamöter: Lagergren, J.
CervlD,. A.lice. f. Dlck.~on, f~.u; von Rosen, A., E.; Rystedt, C. G.; Rosenström, A. M.
md.edk·t}lC.,bolagets ofverlakare och verkat. Sekreterare , Wolfbrandt, E. G., pastor.
ire or.

, Suppleanter: Rissler, J., med. dr; Lund-
berg, Mathilda, med. lic.; Herlitz, Karl, v.
häradshöfding.

13383] Solna Sjukhem.
(Vårdanstalt för sinnessjuka.)

Solna sjukhems styrelse: Medin, O.; Lind-
ström, G.; Edgren, J. G.

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

Marcus, Henry. med; doktor, docent.
Underläkare: Julin, E., med. kand.
Ko~sult.at~onsti~: hvardagar 11-U. [3395 a] Doktor Aug. Karsten. Medicinskt
Besokstl~. daghgen 11-1: Elektricitets-, Ljus-s och Röntgeninstitut.
Telefontid: dagl.11-:-12. Rikstel. ~.Allm. tel. Kungsg. 60; rikstel. 7306, sthlmst(l1.14828.
POb;b~~;. tel-adress: Solna sjukhem, Sund- Se annons å vidstående kartong.

---

[3393]
GymnastisJ<t-Qrtopediska Institutet.

(Mästersamuelsg. 101.)

Direktion:
Ordförande: Berg, J. V.
Ledamöter: Smerling, G. W.; Lennmalm,

K. G. F.; Sederholm, E.; Bäcklin. J. E.
Föreståndare: Wide A. G.
Biträdande läkare: Wallgren, S. A.; .Lund-

berg, Karl A. R.
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[3395 aj

Doktor AUG. KARSTEN
Medicinskt

fl~HriGit~ts·,lj~s- ~G~ Rö~t~~~i~stit~t.
60 Kungsgatan 60

Rikstel. 7306. Sthlmstel. 14828.

För behandling af

REUMATISKA ÅKOMMOR.

DOKTOR
T. AM UNDSON
INVÄRTES::, MAG:: OCH TARMSJUKDOMAR

ALLM. TEL. 20282 1 STRANDVÄGEN 1
(HISS)

STOCKHOLM

RIKSTEL. 1060Q

DIATHERMI (THERMOPENETRATION) MOT LED- OCH MUS-
KELREUMATISM, GIKT, NEURALGIER ETC. RÖNTGENINSTI-
TUT, TESLA- OCH n'ARSONVALBEHANDLING MOT ÅDERFÖR-
KALKNING, SÖMNLÖSHET ETC. MEDICINSK SOLBESTRÅL-

NING MOT BLODBRIST, NEURASTENI ETC. -'-

HVARD. 10-11. 3-4.
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[3395 b]
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, I
O. Nilsens

EgendoDlsaffär
(Innehafvare O. Hilsen)

Rt. 22718 Drottninggatan 51, Stockholm AlJm. 11139

Afdelningskontor :
Lilla:torget 106, Oskarshamn

i:Rt. 222

Förmedlar köp & försäljningar af Gods & Landtegen-
domar af alla storlekar, Bruksegendomar och Stadsfastig-
heter; har på de två sista åren förmedlatöfver 200 egen-
domsköp.

Reser själf och beser de större egendomarna, för att
kunna lämna tillförlitliga upplysningar rörande erhållna
uppdrag.

O. Hilsens Egendomsaffär.

00000000000000000000000000000000000000000000000000O oB . Enda fullständiga översiktskarta över Sverige. B
O oO o
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B ÖVERSTE S. ZETTERSTRAND. B
O OB Tryckt i 16 olika färger och färgnyanser. B
IS Namnregister om c:a 50000 namn. B
B Inb. 24 kr. B
g »Genom årtionden kommer detta .verk att B
B bliva svenska folkets huvudkarta.» B
O oO (Prof. Gunnar Andersson.) O

B ALBERT BONNIERS FÖRLAG. BO . OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOQ



8. Välgörenhetsinrättningar.

[33 95 b] Zanders Medikomekaniska gymna- [3395 eJ Doktor
• stikinstitut.

(Birgerjarlsg. 23, a. t. 4022; r. t. 5906.) ,Strandvägen 1;
Föreståndare: Zander, Emil. Öfriga läkare:

dr Gust. Zander (sen.), dr A. Levertin,
dr Alfr. Berghel, prof. Patr. Haglund, dr
Alfred Ljung. ~

Doktor Sigge Wikander; Radium.
Institut.

Småla~dsg. ~III (hiss).

[3395 d] Doktor Elin Beckmans Hetlufts-
institut.

Barnhusg. 12.

[3395 ej

.8.

(339S-Mol]
T. Amundsons Röntgenin-

stitut
se annons å vidstående kar-

tong [3395 aj..

Saltsjöbadens Badhotell (Sana-
torium).. .

('h. timmes väg fr. Stockholm.)
Sanatorium för behandling med alla for-

mer af bad, gymnastik, massage, elektricitet
radium, finsenbad m. m. Speciellt för hjärt-
sjuka, nervsjuka. reumatiska.jnag- och tarm-
sjuka samt konvalescenter. Ofverläkare: dr
O. F. Åberg.

[3397J

VäIgören hetsi nrättn ing ar.
'Vllrd- och uppfostringsanstalter för barn, .Intendente~mott,,;geralla till Ku.~gl:Direktionen
Arbetsstugor Olika slags »hem» och asyler .ta~ldahandlingar,Iiksomock anmälningar~orande

, . '. såväl barns. Intagande å barnhuset och uttagande
samt några Stiftelser och Stipendiefonder. till fostervård som ockallamedutackorderadebarn-

husbarn inträffade förändringar.
[3401] Allmänna barnhuset. Barnhusets läkare träffas för rådfrågningan-

. gående sjuka barnhusbarn och besIktnIngaf barn,
(Norrtullsg. 14; r. t. 825, a. t. 267 52.) somskolaintagas,säkrasthelgfriadagarkl. 11-12f.m.

. . Pred,ikantens expeditionstid kl. 12-12,3.
Dlr~ktion: hvarje söckendag.

dfö . Öf • . . I Barnhuset intages icke något barn, somär öfv:er
Or orande: verståthållaren eller, l hans 6 år. Utom äktenskapet födda barn under denna

frånvaro, Underståthållaren. . ålder (således äfven nyfödda), hvilka äro friska
Öfriga ledamöter: Polismästaren' Dahl F och.utan .lyte,intagas,omutrymn,.etmedgifver,mot

G A· d L " . en tntösntngsatgtrt,att genast erläggas,f. n. 800kr., I
• ., An ersson, • I.; Hammarberg, J. och skall härvid företes f'6rfattningsenligtutdragur

F. F.: Robbert, J. J. A.; Sjöberg S.' födelse- och dopbok.. Läkareundersökningaf till
Berglund A. A. T. ' 'inlösning ifrågas~ttbarn, hvilket skall inställas ge-

Öf look 1 J d Il I nom sökandensförsorg, sker sockendagar kl. 11-12
ver a are: un e , • f. m. . I

Intendent: Jacobson, T. A. Ogifta, Stockholmskommuntillhörande, mindre
Sekreterare och ombudsman' Oronvall P A bemedlad~m?drars.barn kunna e~ot minstbälfte~.. • . ,.. af den VId Intagntngattdenfaststallda afgift,få l
Kamrerare och kassor: Holmin, H. barnhuset inlösas. Ansökanhäroni, ställd till Kungl.
Underläkare: Muhl A. Margareta. Direktionen, inlämnas till Intendenten

b
'och skola

A 'd . k' å d '. H·.. · J A därvid fogas:ma~l1lenSVI SJU V r on. oJer, •. al utdrag ur födelse- och dopbokför arnet;'
Predikant : Dehlgren, A. Th. b) flyttningsbetygiör modern samt I
Assistent: Rosin, P. A. V. c) intyg frän myndighet eller trovärdig l'erson,
Bokhållare: vakant ,,;ttsåväl fadern s~m ~ode~ sakna.förmåga,att er-

.. oo· .' laggahogre eller full mlosmngsafglft.
Inspektorer ofver ~arnhusbarn l landsorten: Barn, som blifvit inlöst motnedsatt afgift, ager

Natt och DaO' A G' Drakenberg C B' Kungl. Direktionen att återställa till den af förl!.ld-
J ohnsonHetg~ t'inr" , . ., rarne, som.fi~es hafva kommiti så förbättr:,deko-

, ., ' .' . nomtsk stallning, att han eller hon, utan bidrag af
D:o ofver d:o l Stockholm: Clefberg, P. J., välgörenhetsinrättning,själf kan bekosta barnets

tillf. . underhåll och uppfostran.
K tor krif • M J G A Barn, tillhörande Stockholmsstads fattigvårds.on 0.8S Il vare. arcus, . •. samhälle, få af stadens Fattigvårdsnamndinlösas
Amanuens: Loenbom, S. B. H. till ett antal och mot den nedsatta afgift, som iör
Husmoder': Sundberg M.' C. . hvarje år af Kungl.Direktionenbestämmes,
L.. . • F' t oo' A Öfverläkarenäger, då han anser ett barns lif och
. ararmna. 1nns rom, • hälsa äfventyras,om det icke genasterhållervårdå

Barnhuset. att provisorisktemottagadetsammadär-
städes.

I Bambuset intages icke något barn, provtsoriskt
eller definitivt, utan afgift, annat än i vissa fall genom
remiss från Kungl. Pottskammaren.

.d..mmor antagas med hänsY1J till inrättningens be-
hoA,aj ammor ocn sökandenas lämplighet att åt bar-
nen lämna föda och vård. Sökande till amtjänst
kan, sedan barnet blifvit 4 a 5 veckorgammalt, på
egen bekostnad och risk inställa sig å Barnbuset
någon helgfri tisdag kl. 11 f. m. för att af Öfver-

Underrättelser:
Allmänna barnbuset är en stiftelse som har till

li.ndamålatt i enlighet med bestämmelsernai af K.
Maj:t utf'årdadt reglemente (se Sv. Författn.sami.
N:r 12, år 1910),lämna vård ochuppfostranåt värn-
lösa barn. Som barnaföderskor icke emouaaa» å
Barnhu&et, må. det icke förväxlas med barnbörds-

. hus i hufvudstaden.
In tanden tsexp e di tionen o ch Ka m r e r a r e-

k ont oret hållas öppna helgfria dagar kl. 10-3.

Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: .TU ULE




