
{

Kvinno.<jltlldomar (äfven veneriska sjuk-
. domar hos kvinnor):

måndagar, onsdagar och fredagar kl. 1/27~
7 e. m.; tisdag. torsdag och lördag kl.
1/210-10. Dr Lilly Paykull. '

Stads- och distriktsläkare samt läkare åt R81tmatiska och giktsjltkdomar:
obemedlade barnaföderskor, se [1753]. behandlas enligt Tallermans metod dagli~en

mellan kl. 10-4 e. m. Mottagning: man-
dagar och torsdagar kl. 12-1/2l e. m. Dr
Karl Lundberg.

K3nssjukdomar (hos män): I

tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 1(2'7-
1/28 e. m., måndag. onsd~g,' och tilidllg
1/2 12-12. Dr B. H. Santesson.

(jgonsjukdomar:
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 4-5

e. m.; måndagar 1-1,30. Dr Gerda
Uddgren. j

Öron-, näs- och halssjukdomar : .
Serafimerlasarettets polikliniker, se [3332]. måndagar, onsdagar o; fredagar kl. 9-10

f. m. Dr S. Klingspor. l

7. Sjuk-
.. ; f FiliJalstatfonen i Riksdagshuset.
qppen ,endas,t under, riksdagen.
Filialstationen Ii Kungsholmen, Nya Rådhuset

Scheelegatan 7.
Telegrafist: Rumstedt, .Gabriella H. M.

;F'ilialstationen ,i Jakobsbergsgatan 24.
Telegrafist: Borg, Elin J. C.

Fi{ialstationen i Vasagatan 10.
Telegrafist: Malmberg, Ellen Fr.

Filia:lstatione'n i Norrtullsgatan 10.
Telegrafist: Asp" 1. A. L.

Filialstationen i Statens Järnvägars
\. Centralstation.

'I'elegraflst: Wiklander, Beda K.

Sjuk- och
Läkare, polikliniker och enskild

sjukvård.
K. Medicinalstyrelsen, se [1549].

7.

Praktiserande läkare, se Yrkesregistret.

[3304] Karolinska institutets poliklinik.
(Kungsg. 70.)

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård
för

Barnsjukdomar:
alla hvardagar kl. 9-10,30. Polikliniken

ledes af professor l. Jundell och dokto-
rerna A. Lichtenstein och G. Grund.

[3306] Allmänna polikliniken.
(Riddareg. 3.)

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkare vård
för:

•
och .hälsovånden. [3280-3308]

Telefonundenrättelser, om Rikstelefonen,'se
[4991], om Stockhoims Allmänna telefon
och Bell-telefon, se [4995], om Rikstele-
fonens .ytyrelse, se 1543: Byrån för tele-
fontrafiken].

, "[3286] Allmänna Industriaktiebolaget H.
T. Cedergrens styrelse. Pegelow, F. W.
H., ordf.; Klemming, V.; Hasselberg, B.; Jo-
hansson, H.; Wincrantz, R. Fr., verkst. di-
rektör. •

[3287] Stockholms Bell-telefon-aktie-
bolags styrelse. Pegelow, F, W. H.; Piltz,
G.; Hallen, Carl, verkst. direktör. l

hälsovården.

(3308] Polikliniken å Södermalm.
(Folkungag. 69. St. ~el. 30252.)

Ubemedladeerhålla kostnadsfri läkarevård
för: '

Kvinno.'jukdomar:
måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-

1/2 10 f. m. Dr Ada Nilsson.
m. tisdagar, torsdagar och lördagar-kl. 11-

. 1/212 f. m. samt måndagar, onsdagar och '
fredagar kl. 1/27-7 e. m.'(äfven könssjuk-
domar hos kvinnor)'. Dr Signe Sl1,!en o.
dr Gunhild Rossander..

m. Dr

SMFVBE
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Öfriga allmänna inrättningar.
[3316J Allmänna elektricitetsinrättningen.

5-6 e. m. Serafimerlasarettet.
Se Serafimerlasarettets poliklinik för nerv.

sjukdomar [3332J.
[3318J

Diakonissanstaltens sjukhus poliklinik.
(Erstag. 2. - Se äfven [il344].)

Kirurgiska sjukdomar:
tisdagar, torsdagar och lördagar 10-11 f. m

l'andsj1bkdomar:
måndagar, onsdagar och fredagar kl. t9-

tiO f. m. Tandläkare J. Wessler.
Könssjukdomar för mån:

måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-
1/212 f. m. samt tisdagar, torsdagar och
lördagar kl. 1/27-7 e. m Dr R. Grönquist,

Lungsj1bkd01nar:
måndagar och torsdagar kl. 2-1/23 e. m. ,[3323J Röda korsets ·sjuksköterskehem.

Dr A. Widstrand. (Kammakaregatan 66; r. t. 192 och 16205
(Kassakontoret); a. t. 8186. (Allm, Tel.

hela dygnet.) .
Direktion:

Ordförande: Westring. Hj, G., president.
v. Ordf.: Akerman, J., professor.
Ledamöter: von Heijne, Mårta, fru; Rossan-

der, Wendela, professorska. Bergenholtz,
A. H. M., fru; Flölich, E., generalska;
Cederlund, Elsa, fru; Sjöqvist, J. A., pro-
fessor; Cederström. C., hofmarskalk, fri:
herre.

Suppleanter: vakant; Nyström, Gunnar, med.
dr, docent; Lindberg, H. F., marinöfver-
intendent.

Föreståndarinna: Brunskog. Alma, fröken.
Hemmets läkare: Hwass, 'rh.
Sekreterare och kassaförvaltare: Ekman, A.,

krigsråd,
A. 01n primat. sJukvård.

Sjuksköterskor för vård af sjuka i privata hem
såväl i Stockholm som landsorten erhållas efter an-
mälan hos föreståndarinnan, Kammakareg, 66, :I tr.
antingen pr telefon (r. t. 192, a. t. 8186) eller under
mottagningstiden kl. 1-3 e. m.

Sköterska kan äfven erhållas för kortare besök
enligt taxa.

B. Sjuksköterskeelevers anta.qa.nde .
Angående elevers antagande och deras utbil-

dande till sjuksköterskor kunna upplysningar erhål-
las pr post eller vid personlig förfrågan hvardagae
endast mellan 1-3 hos föreståndarinnan vtdBoda
korsets sjuksköterskehem, Kammakareg, 66, 3 tr.

[3308-33 23J C.
Ö,qon.•julldorna,r:

tisdagar, torsdagar o. lördagar
Dr F. Lönborg.

B arnsjukdom.ar :
(flyttat till Södra Tnberkulosbyrån, Repslå-

garegatan 14)
måndagar, torsdagar och lördagar kl. 12-1

e. m. Dr D. Hägg o. dr G. Nordenson.

Hals-, näs- och öronsjukdomar:
tisdagar kl. 1-1/22 e. m. och fredagar kl.

12-'/21 e. m. Dr A. Hseggström o. dr
L. Flodqvist.

Hudsjukdomar:
tisdagar och lördagar kl. 9-10 f. m. Dr

L. l\loberg.

(3310J Norra Polikliniken.
Svea.vägen 981 (f. d. Stora Badstugatan 78).

A. t. 33034. Kostnadsfri vård för:
Krmssjuh domar för miin:

månd., onsd. o. fred. '/27-7; tisd., torsd. o.
lörd. 11-'/212.

Könssjukdoma1' fÖ1' kvinnor:
månd., onsd. o. fred. ','210-10; tisd., torsd

o. lörd. '/27-7.

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

(Polhemsg. 30.)
Medellösa sjuka barn erhålla kostnadsfri

läkarevård, andra betala 2 kr. pr besök,
för:

Invärtes och lw.dsilbkdom.a1·:
måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12-1

e. m. Dr O. Billqvist.
Kirurgiska åkommor :

•tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 10-11
f. m. Dr B. Floderus.

Polikliniken för vanföra, se [3354J.

•

[3320J Tandläkareinstitutets poliklinik
för tandsjukdomar.

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

vård för
1I1unnens och tändernas sj1bkdomar:

hvardagar kl. 8,45-9,45 f. m.
Föreståndare: Med. lic. U. Hylin.
Assisterande: Tandläkare H. Nilert, Tand-

läkare Nils Liljegren.

[3322J Sjuksköterskor.
Adresser å sjuksköterskor och å de institutioner,

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

i deras egna hem, se ...."I\,·amnregistret, Sjukvårdsföre-
ningar.
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Sjuk- och hälsovården, [3324-3330]
Å Serafimerlasarettet mottagas till sjuk77ård, med

112 IV; de undantag och på de villkor nedanstående all-
männa regler bestämma:

1:0. Fattige sjuke från Stockholmsstad, försedde
me>!prästbetyg samt intyg om sjukdom och fattig>
doll af vederbörande läkare och roteman. hvilka sjuke
i enlighet med gällande aftal med Stockholmsstad
intagas i allmänt sjukrum.

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

3:0. Personer, hvrlka genom olyckshändelse bl.if-
vit så betydligt skadade, att skyndsamhjälp erfor-
dras, mottagas genast i aUmänt 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
myndighet.

4:0. Sådana sjuke, hvilka till följd af gjorda el-
ler blifvande donationer till lasarettet kunna vara
eller blifva till mottagning särskildt berättigade.

5:0. Öfriga. sjuka betala, om de äro från ,inrike3
ort, för vård i: a) enskildt rum tolv (12) kronor
om dagen; b) hal/enskildt rum (= rum för 2-5
patienter) sex (6) kronor om dagen; c) allmänt rum
tre (3) kronor om dagen. Sjuka från -ucrikes ort
betala respektive fjorton, åtta och sex kronor om
dagen. Algiften erlägges förskottsvis för månad; af
det erlagda förskottet återställes, hvad sombelöper
sig på den tid lasarettet ej begagnats. Den sjuke
skall därjämte vid inträdet a!lämnaprästbetyg och

Tjänstemiin : vederhäftig persons ansvarsförbindelse för den vidare

Kamrerare: Wessman , K. A. ~~rs';~I~~e:,v~s~~~s}~~~~:fe'I~e~iS:;~I~eV;::a1~~~~~~~J'
Sekreterare o. ombudsman: Lindström, K. af vederbörandesvenskfattigvårdsstyrelseellermyn-

R. A. dighet, eller ock af enskild person, i detta senare
S l B P O J N fall försedd med vederbörligt intyg om dennes veder-

yss oman: ergman, • . .. häftighet för hvad han sig åtagit. Den sjuke bör
Lasarettspredikant: Lindberg, J. dessutom medhafvaså mycketpenningar,som anses
Husmoder: Pihl, Augusta. kunna erfordras för betalning af hemresan. Sådana

medel varda, till förekommande af förskingring, uppå
" o Läkare: . anmälan och emot kvitto till förvar under tiden
Qfverkirurg: Akerman, J. H., prof. mottagna af sysslomannenvid lasarettet.
Ofverläkare: Holmgren, L F:son, prof. Dessutom gälla ifråga om sjukas mottagande
Andre öfverkirurg: Ekehorn, J. G., prof. å Seraji'merlasarettet .fölJande allmänna regler:
4-ndre öfverläkare: Jacobreus, H. C., prof. 1:0. Obotligt sjuk blifver ej å lasarettet motta-
Ofverlakare å gynekol. afd.: Forssner, Hj., gen. Patient, som under behandlingendärstädeabe-

prof. finnes vara sådan, utskrtfves därifrån och anmäles,
D:o å oftalmologiska afd.: Dalen, Albin J., i händelse af fattigdom,hos Ofverståthållareämbetet

för att genom dess försorg afföras till annan sjuk-
prof. vårdsanstalt eller fattigförsörjnings.inrättningi den

D:o å nervafd.: Lennmalm, K. G. Frithiof, församling eller ort, där den sjuke senast bott. rtu.
P

rof. hör patienten Stockholmslän, ö'fverlämnashan till
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandei länet.

D:o å polikliniken för öron-, näs- och hals- 2:0. Patient, insjuknadi gångbarfarsot af smitto-
sjukdomar: Holmg-ren, G. F:son, prof. sam art eller behäftad med sjukdom af sådan be'

Föreståndare för Röntgeninstitutet: Fors. skaffenhet,att fara för smittas spridande inomIaaa-
rettet kan uppkomma genom den sjukes intagande

sell, G., prof. därstädes, kan icke å lasarettet vinna inträde. ,
Klinisk laborator: vakant. 3:0. Person, som lider af större bensår, s. k. röt-
IT d ki H R sår, eller annan stinkande och svårartad sjuk-

n el' uurg: anson, . dom, får ej å lasarettet mottagas, så vida icke fråga
Underläkare: Lyttkens, H. är att genom operation eller på annat sätt det onda
Föreståndare: för kir. pol. Troell, Abraham, inom kort tid a!hjälpa.

d f" d l L db M thild 4:0. Vid bristande utrymme till följd af ökadtoc.; or me . po. un erg, ma l a; antal sjuke lämnas företräde åt febersjuk patient
föl' nervpol. Söderlund, C. V.; för ögon- framförden, somlider af en mera långvarigåkomma,
pol. Setterquist, J.; för gynekol. pol. Holm-såsom lamhet, vattusot och dylikt.
b E G f··.. .. h h l l 5:0. Under i öfrigt lika omständigheter ägerden

erg, . .; or oron-, nas- oc a SpO. fattige företräde till intagningframfördenbetalande.
Stangenberg, E., doc. 6:0. Lasarettets öfverläkareägei dessaafseenden

7.
[3324J Betaniastiftelsen.
Förening för sjukvård, Birgerjarlsg,

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

Disp. Kihlstrand, L.; Wold, G., telegrafkon-
trollör ; Hurtig, John, pastor; Arwidson,
'I'h., pastor; Engström, A., pastor.

Föreståndarinna: Erikson, Louise.
Föreningen tillhandahåller sjuksköterskor

föl' vård af sjuka i privata hem och sjuk-
vårdsinrättningar såväl i Stockholm som
landsorten.

[3325] S:t Elisabets sjukvårdssystrar.
(Norra Smedjeg. 21, 2 tr.)

Föreståndarinna: Fiillegra be, Angelica.
Mottaga sjukbud alla tider på dygnet.

Sjukhus. ,
[3330] Serafimerlasarettet i Stockholm.

(Handtverkareg. 2 A.)
Direktion:

Ordförande: Ramstedt, J. O.
v. Ordförande: Linroth, K. M.
Ledamöter: Sundberg, G. E.; Fant, F.; Åker-

man, J. H.; Holmgren, L F:son, lasarettets
direktör.

20 VASAGATAN 20.
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[3330-3336J C. Öfriga allmänna inrättningar.

pröfvanderätt och deras beslut gånge genast i verk- Syssloman: J ohansson, G! j
ställighet; öfver vägrad intagning å lasarettet vare Predikant: Wolfbrandt,' E' .•!Gl1J .
den därmed missnöjde dock obetaget att sig hos di- . ,
rektionen öfver öfverläkares åtgärdl besvära. Blifver Husmoder: Svinhufvud, Bt'rbiö: fröken; -trä'f·
sjuk från hufvudstaden eller landsorten obehörigen fas säkrast 9-1/210 r:J m., 1123~1l e. m.
till lasarettet remitterad, må väl den sjuke, under Bokhållare: Ramgren, E. G. .
tvingande omständigheter och då utrymmet s~nt
medg1fver, därstädes mottagas; men bör, efter an- Kontorsbiträder Zettergren, E. 1f1
malan hos Öfverståthållareämbetet eller K. M:ts be- Kontorstid: 9-3. < ((
fallningsh-afvande i det respektiva länet och, om så 'Il'''' tt .•.. tid f" . .. t . k kl Il
erfordras; genom dess försorg, till vederbörande sjuk. nO agml1gs l : or lUvar es sJu a • -
inrättning eller fattigvårdsanstalt skyndsamligen af. 12 f. m.; t

föras. för utvärtes sjuka kl. 'l0-~1 f. m.:
, Då lasarettet är fördeladt i olika afdelningar för för kvinnosjukd, kl. 1,30-2 f. m.

olikartade sjukdomar, kan en tillf'allig mmskning i
sjukantalet på en afdelning icke medföra ett ökadt för ögonsjukd. kl. 9,30-10 f. m. ~
utrymme 161' intagande af sjuke utöfver det bestämda för öron-, näs- Q. halssjukd, kl. 10,30
antalet på en annan. Samma förhållande gäller ock 11 f
i afseende på sjukrummens tördelning emellan d. -. m.
olika könen. För vinnande af inträde på friplats fordras :

På kirurgiska afdelningen böra adltdd några sän- alläkarebetyg ; iJ.
gar hållas lediga för möjligen inträffande elyeks- b) betyg från roteman om medellöshet; ()
händelser. el prästbetyg eller annan handling, som utvisar,

Sjuk, som vill söka inträde A.lasarettet, bör, så hvar den sjuke äger hemortsrätt. I:
vidt sig göra låter, personligen inställa sig, försedd För betalande sjuka:
med ofvan föreskrttrra betyg, hvarfdrutan patienten alläkarebetyg; .
icke mottages. b) en m~ads afgift i förskott; . . .

el borgen af godkänd person för afgiftens betalande
under den tid, patienten kan komma att kvar.
ligga å sjukhuset. .

Afgiften för betalande sjuka är pr dag:
l:a klass 18 kr. i hel-enakildt rum för' landsortsbo.
2:a klass 12:50 i hel-enskilde rum för Stockholrndbo.
3:e klass 9 kr. i half-enskildt rum för1andsortsbo,
4:e klass 6 kr. i half-enskildt rum fdr Stockholmsbo.
:;:e klass 4 kr. i allmän sal för landsortsbo.
s:e klass 3 kr. i allmän sal fdr Stockholmsbo.

Olycksfall mottagas alla tider på dygnet; dock böra
ofvan fdreskrifna villkor i afseende å betyg eller be-
talning af den sjukes anhöriga eller målsman oför-
dröJligen fullgöras,

Å allntänt rum intagna sjuke få mottaga besök
sön- o. helgdagar 1-3 e. m., hvardagar 2-3 e. m
Patienter, intagna i isolerings- och tuberkulospavil.
jongerna, äga dock ej ut,/:,,- särskildt tillstånd att
emottaga besök å andra tirer än söndagar 1-3 e. m.
och onsd. 2-3 e. m.

Infartsvägen är från Dalagatan ; öppnas af portvakt
alla tider.

[3332J Serafimerlasarettets polikliniker
hållas öppna för medellösa hjälp.,ökande

t'ills vidare å följande tider:
Uedicinska polikliniken (invärtes och hudsjukdomar):

alla dagar S-9 f. m.
Kirurgiska polikliniken (utvärtes sjukdomar): hvae-

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 kvtnnosjukdomar : hvardagar 11-

12 f. m.
Polikliniken för ögonsjukdomar: hvardagarl1-12f.m.
Poltklintken för nervsjukdomar: hvardagar 1/29-
, 1/210 f. m.

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

Besökstid: Sjuke på allmänt rum få emottaga be-
sök sön- och helgdagar kl. 1,30-3,30 e. m., hvar-
Olagal'1-3 e. m.

[3334] Sabbatsbergs.sjukhus.
Styrelse:

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

Wetterdal, R, direktör; Thoren, Th.; Af-
zelius, A.

Öfverläkare: Wetterdal, H., o. Hedenius, P.
A. 1., å medicinska afd.; Nyström, G.
o. Rissler, J., å kirurgiska afd.; Ahlström,
E., å gynekologiska afd.; Porsmark. Ernst,
å ögonafd.; Holmgren, Gunnar, å öronafd.

Underläkare, å med. afd.: Sandren, S.; Sahl-
gren, E.; Antoni, N.; Thorell, E.; å ki-
rurgiska afd.: Freidenfelt, A.; Vidfelt,
G; Ruben, M.; en vakant; å gynekolo-
giska afd.: Bolling, A.: å ögonafd.: Lind-
blad, A. Y.; å öronafd.: Key-Aberg, H.;
11 patologiska afdeln.: Bergstrand, H.

Sekreterare: Körner, A.

[3336] 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.
Ofverläkare: Marcus, Karl; Almkvist, J., å

afd. för köns- och .hudsjukdomar; Lind-
hagen, Em., å afdeln. för lungtuberkulos;
Waldenström, Henning, å afdeln. för
kirurg. tuberkulos.

Underläkare: Hellsten, l'\{agnus; Rossander.
Gunhild; Melin, Karl; en befattning va-
kant.

Läkare vid poliklinikerna: Birger, S.; Strand-
berg, L; Rhodin, N.; Romanus, G.

Läkare vid afdelningen för radioterapi:
Schaumann, Jörgen,

Sekreterare : Gyllensvärd, G. V.
Syssloman: Hellsten, F. W.
Predikant: Rosenius, J.
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/
L 7. Sjuk- och hälso varden. [3336-3340]

Bokhållare: Thorell, Axel., [33381". Maria sjukhus.
Maskinist: Karlsson, (j" O. (Volmaryxkullsg. 25.)"
Biträdande maskinist: Appelgren, 'C. A. . 'Styrelse: '
Va~tUl~stare: Wallin, Erik; Johansson, An- -

ton. -, Ordförande: Riben, K. A.
Husmoder: Jonson, Gunhild, , Ledamöter: Widtskiöld, J.; vice ordf.; Blom-

A. För personer, som lida af könssjuk- dahl, P. A.; Key, E. S. H., Wellin, Bertha.
dgm" hudsjukdom eller sjukdom i,urin- Öfverläkare å kirurgiska afdelningen: Key,
vagarne : E. S. H.
Mottagningstid (tillsvidare): Hvardagar: kl. Öfverläkare å medicinska afdeln.: Josefs-

12Ll, För könssjukdom dessutom: Sön- och helg- ,son, A_ .
dagar kl. 9,30-10 f. m.; mändagar och torsdagar kl. Underläkare: Gramen, K.; Kallin, H.; Welt-,
6,80-7 a, ID. Obs.! Under dessa mottagningstider
meddelas äfven , kostuadsfritt råd och behandling zi n , J, A.; Nauclor , R.
åt medellösa 'sjuke, hvilka ej behöfva intagas å sjuk- Assistentläk.: Odelberg, A.

hu~e~'Sökstid: Å allmänt rum vårdade män få Obducent: Pet~erson, A.
wottaga besök Lördagar kl. 10-11 f. m. och kvinnor Sekreterare: Telander, A.
(1nsdagar, kl. !10-11 f. m. Dessutom' för hudpati- Syssloman: Olsson, Ernst.

enter sOnda?al' kl. 2-3 e. '.n. Patienter. l halfen- Predikan t· Ankar Gustaf.
skildt rum få mottäga besok Onsdag, Lördag och K to k" f' Z 'tt
Söndag kl. 1-2 middagen. on rss 1"1V.: e ergren, E.; Johansson,
~ör vinnande af inträde å friplats fordras:, K. E.' , '

a) lak";,,ebet,Yg, om den sjuke aig Icke personlägen Mottag-ningstid å medicinska afdelningen
Instäl'lor ; o k' . k 12 1

6) betyg frän roteman om medellöshet; 9-10 f. m., a irurgrs a-e. m.
e)prästb.etyg ~ller annan ~.alldlingJsom utvisar, hvar För vinnande af inträde å friplats fordras:

den sJ~e ar kyrkoskr,fven, a) läkarebetyg;
·O?s. Könssjuke behofva icke betyget b. b) betyg. från roteman om medellöshet;
F.0r betalande sjuke fordras: . ,e) prästbetyg eller annan handling som utvisar, hvar

a) lakarebet~g, om den sjuke sig icke personligen den sjuke äger hemortsrätt.
mställer, ... För hetalande sjuka fordras: .

6) en måna~s afg~ft l IQrskott;... a) läkarebetyg;
c) borgen af g?dkand. person for afgiftens betalande b) ansvars,f"6rbindelse af vederhäftig person eller annan

und~r den 'tid, patienten kan komma att kvarlIgga säkerhet för all sjukvårdskostnad äfvensom 16r be-
å sJu~huset,. ..' ... grafningskostnad i fall densamma skulle komma
Afglfte n for betalande sjuka ar: att af sjukhuset bestridas.
Om den sjuke tillhör Stockholms kommun, Afgiften för betalande sjuka är: ,

hvilket skall styrkas genom företeende af prästbetyg a) om den sjuke till/,ör Stockhotms kommun:
eller annan handling, 80m utvisar att den sjuke är l) i enskildt rum 12: -: kr. per dag
kyrkoskrifven i Stockholm: 2) i haIfenskildt rum ••............. 6: - » » »
1) i hel-enskildt rum •......... , .... 12:- h-r. pr dag 3) i allmänt rum med extra kost 5: ,- » » »
2) i half-enskil.dt D ••••••••••••••• 6:- » D D 4) i allmänt rum ..........•..... .: 3: - D D »
3) i allmänt . . D ••••••••••• : ••••• 3:-» D » b) om den sjuke icke tillhör StockholmskommUIi:

Om den sJ.uke t ok e tillhor Stoc.kholm: l) i enskildt rum .....•......•...•. 18: - kr. per dag
1) l hel ..eneldldt rum 18.- kr. pr dag. 2) i haIfenskildtrum ...•.......•... 9: -» D »
2) i half.~nskildt D ••••••••••••••• 9: - D D D 3) i allmänt rum med extra kost '9: -» » »
3) l allmant D ••••••••••••••• 7.- D D » 4) i allmänt rum •................. 7:-» D »

Olycksfall emottagas alla tider pil dygnet; dock
böra ofvan föreskrifna villkor i afseende ä betyg eller
betalning af den sjukes anhöriga eller målsman oför-

dr~li~~~i~tg~:· vårdade sjuka få mottaga besök
alla dagar mellan kl. 1-2 e. m.

B. För personer, SOlD lida af tuberkulos.
Obs.t Uteslutande sådana, som tillhöra

Stockholms kommun.
Mottagning å med. tuberkulosafc1elningen: hvar-

dagar kl. '/211-11 f. m.
Besökstid: De sjuka få mottaga besök Söndagar

12,30-2 midd.
~~a:"at~~t~~el~~~~~~~ ~ir:~d~2t?Il~t.ind. å öfriga (3340] Garnisonssjukhuset Stdckholm •

För vinnande afinträde å tuberkulosafdelningarne (Handtverkareg., 25.)
gälla samma villkor, som ofvan äro stadgade för
patienter, som ej lida af könssjukdom. Resökstid 2-3

Afdelningen för behandling af kirurgisk tuberku- •
los (höftsjuka, puckel, körtlar o. s. v.) mottager sjuka Chefläkare: Aleman. O" kir. afd.
till 16 är (undantagsvis äldFe) hvarje söcken&g kl. Öfverläkare: Lindstedt, E. F., med. afd.
1/212. Undersökning af ben- och ledsjukdomar hvarje
onsdag kl. 3-1/24. Afdelningen har egen Röntgen. Föreståndare för polikliniken för öron-, näs-
apparat. och halssjukdomar: Rudberg, 1;).

, . Besökstider: söndag och torsdag kl. 10-11212 Föreståndare för polikliniken för hud- och

t. mA'f . f t f" b t l d ". 1 k . d könssjukdomar: Breide, C. H.
gl en or .e a an e ar r. pr ag Föreståndare för polikliniken 'för ögonsjuk-

Obs.! Rådligast är att först efterhöra huruvida d m .. Plo a K G' .'
någon plats är ledig, innan den sjuke föres till sjuk- . O ~r. ID ..n, . • . ., "
huset. \ Föreståndare for tandpohk,hlllken: Berg-

man, P. H. "'_

WqODSTOCK SI:tRIVMASKln från KONTOR~TEK·NIK.
enklaste konstruktion, solid, tylltgående, oöverträffad. Se sid. 39. 41 Rege~lOgsgatan.,



[3340-3346]
FöreståndareN.
Underläkare: å kirurg. afd.: Sellden, R.;

Molander, J. R; å medic. afd: Carlson,
N.; Stenström, N.; å vener. afd.: Berg. K

Intendent: 'l'hyberg, K. P.
Apotekare: Bergendorff, Fr.
Sjukhuspredikant: Elmqvist, H.
Husmoder, Peterson, H.
Sjukhusväbel: Eriksou, K

C. äfriga allmänna inrättningar.
för Röntgenafdeln.: Hansson, b) prästbetyg eller annan handling, som utvisar, hvae

den sjuke äger hemortsrätt,
c) en månads afgift i förskott, hvilken afgift månat-

ligen förnyas, .
d) borgen af godkänd person för afgiftens betalande

under den tid patienten värdas å sjukhuset, samt
för begrafningskostnader, om' patienten ä sjuk-
huset aftider.

Epidemivagnen rekvireras genom närmaste polis.
vaktkontor med uppvisande af läkarebetyg.

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

[3342] Epidemisjukhuset.
(Nära Roslagstull. uppfartsväg från

Ingemarsgatan.)
Styrelse: Hälsovårdsnämnden.

Öfverläkare: Hellström, Thure.
Underläkare: Lundberg, K; Johansson, N.;

Sten dahl, O.
Syssloman: Ählin, Arvid Hj.
Bokhållare: Marchander, Tore.
Predikant: Hansson, O.
Husmoder: Hamilton, Aloysia.
Köksföreståndarska: Almgren. Konstance.
Tvättförestånderska : Jonsson, Amelie.
Besökstid: kl. '/2 1 e. m. Kontorstid 9-2.

Ordningsregler tör besökande:
1) På det att smitta icke må spridas i staden ge-

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

2) l sjuksalarne få besök icke ske utan tillstånd
af sjukhusets läkare. Tillstånd lämnas endast, .när-
särskilda omständigheter därtill föranleda. Besö-
kande är förbjudet att utan läkarens medgifvaude med.
i6ra förtäring till patienterna.

3) För anhöriga finnes tillfalle att efter erhållet
tillstånd i besöksrummen kl. '/21 e. m. under högst 'I.
timme samtala med de patienter, hvilkas tillstånd
det medgifver.

4) Besökande vare skyldig ställa sig till efterrat-
telse sjukhusets ordningsregler äfvensom att under-
kasta sig de särskilda försiktighetsmått, som före-
skrifvas till förhindrande af smittas spridning från
sjukhuset. Den, som häremot bryter, kan förvägras
vidare tillträde till sjukhuset .
. 5) Upplysningar om patienternas tillstånd medde-

las till anhöriga hvarje dag kl. '/21 af sjukhusets Iä-
kare å-mottagningssalen.

6) Anhöriga till sjuka, som jämte dessa äro in-
tagna på de enskilda rummen, vare skyldiga att i
allt i6lja sjukhusets ordningsregler.

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

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

Patienter, som insjuknat i Stockholm i smltto-
sam sjukdom, vårdas fritt å allmän sal. Vid intag.
ning skall aflämnas läkare- och prästbetyg.

Afgiften för betalande sjuka är:
för personer tillhörande Stockholm:

J:o) i hel-enakildt rum .•.•..........• 9:- kr. pr dag.
2:0) i half-ensktldt rum 5:- » » »

för personer, som icke tillhöra Stockholm:
1:0) i hel-enskildt rum •..•.•....... 18:- kr. pr dag.
2:0) i half-enskildt rum •.•...•....• 9:- » » »
3:0) i allmänt rum 7:- » » »

För åtföljande vårdarinna eller särskild sköterska
'till betalande patient å hel- och lialf-ensk, rum lika
med p atient pr dag.

För betalande sjuka fordras:
a) läkarebetyg,

[3344] Diakonissanstaltens sjukhus.
(Erstagatan 2.) !

~tyrelse: Se Diakonissanstalten [2255].
Ofverläkare: Toll, H. •
Underläkare: ,Wahlby, H.
Syssloman: Andren, Sigfri:d.

Å detta sjukhus intagas å såväl friplats som II
betalande plats, i enskildt eller allmänt rum; pa-
tienter, som ej äro behäftade med obotlig sjukdom
eller sådan sjukdom, att fara för smittas spridande
inom sjukhuset kan uppkomma genom de sjukas In-
tagande därstädes. Dessutom finnes tillfall.!, till
&Jukvardsacko1'd, hvarigenom husbönder, genom att
för kalenderår erlägga 15:00kr. för en tjänare, bereda
denna rättighet att i händelse af sjukdom blifva II
sjukhuset intagen och fritt vårdad under 4 månader.

Priset å allmänt rum pr dag 4:- kr.
» å tredeladt » »» 6:-»
» il ha!fensk. » »» 8.-»
» å enskildt » » » 12:- "

Afgiften är lika för Stockholms bor och Iandsorts-
bor ..

Poliklinik för kirurgiska sjukdomar hålles
öppen för obemedlade sjuka helgfria tisdagar, tors-
dagar och lördagar kl. 10-11. För jri vård fordras
medelst rotemansbetyg eller på annat sätt styrkt fat-
tigdom. äfriga hjälpsökande mottagas i den mån
läkarne pröfva detta lämpligt, och betalas i sådant
fall till sparbössan 101'fattiga sjuka minst 1 kr. för
hvarje besök.

[3346J Provisoriska sjukhuset.
(Åsögatan 97.)

Mottagningstid för inträdessökande 10-
11 f. m. Besökstid 2-3 hvardagar, sön- o.
helgdagar 1-3 e. m.

Styrelse:
Ordjörande: Lundvall, S.
Ledamöter: Tillgren, J.; Piehl, C. G. F.

Larsson, G.; Hallgren, G.
Öjverläkare: 'I'illgren , J.
Underläkare: Allander. Bernhard.
Sysslqman: Svenson, Sven.
8ekrderare: Walin, C.
Predikant: Ahlfeldt, R.

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

het;
b) intyg från roteman om den sjukes

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

utvisar hvar den sjuke äger hemortsrätt ..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S .
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7. Sjuk- och hälsovården. [3346-3351]
som söka inträde, Rosen, M., f. Tamm; Drakenberg. E., f.

Örwall; Hult, M .• f. Wallden; FröIich, K,
f. d'Albedyhll. En vakant.

Ombudsman: Ramstedt, J. O.
Läkareledam.: Vakant.
Kassaförvaltare: Philipson, W.
p'irektör: Lichtenstein, A., t. f. professor.
Ofverläkare: Lichtenstein, A. (medic, afdeln.);

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

qvist, O.
Medio. af'deln..· Underläkare: Hamilton,

Bengt.
KiTurg. af'd.: Underkirurg. Edberg, E. Th.

Amanuens: Uhlin, R.
Föreståndarinna: Almgren. Elisabet; a. t.

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

Mottagningstid för inträdessökande; å medicinska.
afdelningen hvard. 12-1 e. m., å kirurgiska afdel-
ningen hvard. 10-11 f. m.

en- A polikliniken lämnas råd kostnadsfritt för barn
till fdräldr-a.r som styrka sig vara medellösa, för-
invärtes sjuka månd., onsd. och fred. 12-1 e. ffi.
och för utvärtes sjuka tisd., torsd. och lärd. 10-11
f. m.
För vinnande af inträde fordras å kostnadsfri plats:

läkarebetyg, rotemansbetyg (betyg om medellös-
het), prästbetyg eller annan handling, som utvisar-
hvar barnets föräldrar äga hemortsrätt ;

för betalande sjuka i allmänt rum:
läkarebetyg, prästbetyg, en afgift af 2 kr. per dag
för barn från Stockholms kommun, får andra 3 kr.,
som erlägges for 30 dagar i förskott, ansvarsförbin .:
delse af godkänd person för all ytterligare sjuk-
vårdskostnad, äfvensom för begrafningskostnad,
ifall sådan skulle komma att af vårdanstalten be-
stridas. För åtfdljande vårdarinna till betalande-
patient i allmänt rum är afgiften lika som för pati-
enten.

J halfenskilda rum är afgiften för patient' 8 kr.
50 öre a 10 kr. och för åtföljande vårdarinna 8 kr.
50 öre.

f enskilda rum finnas platser för 10-18. kr., därvid
afgiften för åtföljande vårdarinna är S kr. 50 öre.

Kontorstid 10 f. m.-l,so e. m. Rikstel. SO32, a. t.
274.

Besökstid: onsdagar och fredagar 2-3 e. m., sön-
och helgd. ID-l! f. m.

som utvisar Telefonmeddelande om patienter lämnas 10-11
f. m. å a. t. 141 vid medic. afdeln. och a. L 17Svid
kirurg. afdeln.

För betalande sjuka,
fordras:

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

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

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

mänt rum 3 kr., å allmänt rum med extra
kost 5 kr.;

för person icke tillhörande Stockholm å
allmänt rum 7 kr., å allmänt rum med extra
kost 9 kr.

[3348J Barnsjukhuset Samariten.
(Ringvägen 21.)

Inträdessökande: kl. 10-11 f. m.
Telefontid: förfrågningar om patienter

dast kl. 11-12 f. m.
Besökstid: söndagar kl. 10-11 f.m. onsdago. fredag kl. 2-3 e. m.
Husmoderns telefontid endast kl. 10-11

f. m. allm. 34 52.
Styrelse:

Linroth, K., ordförande; Ericsson, V., v.
ordförande; Schillberg, A. J.; Nordgren.
R. E., öfverläkare; Grönwall, F., kassaför-
valtare; N orström, M.; Sunnerdahl, Magna;

_ Netzel, Laura; Stuart, A., sekreterare.
Ofverläkare: Nordgren, R., med. lic.
Underläkare: Barre, C., med. lic.
Ofverskötersknr: Fischer, I.; Skarin, E.

Till vård emottagas sjuka barn af minst
'/2 års ålder.

För vinnande af inträde fordras
å friplats:

a) läkarebetyg,
b) betyg om medellöshet,
e) prästbetyg eller annan handling,

hvar den sjuke äger hemortsrätt;
för betalande sjuke:

a) läkarebetyg,
b) en sjukvårdsafgift af 1:50 kr pr dag för barn från

Stockholms kommuner, för andra 2:50kr. som må-
nadsvis erlägges i förskott;

e) borgen af godkänd person för afgiftens betalande
under den tid, patienten kan komma att kvar-
ligga å barnsjukhuset.

•

•

[3351J Barnsjukhuset Simon och
MatiIda Sachs minne.

(Årstalunden.)
Styrelse:

[3350J Kronprinsessan lovisas vård- Ordf.: Medin, O.
anstalt för sjuka barn. Ledam.: Möller, C. O., vice ordf.: Almström,

(Polhemsgatan 30.) O. H.; Ernberg, H.; Kinnander, O. F.;
Direktion: Falkenberg, L., frih:a, f. Ekman, .. Sachs, J. E.; Thiel, A. S.

ordf.; Höglund, S., f. Reuterskiöld; Lo· Ofverläkare: Ernberg, H.
ven, H., f. von Julin, Sörensen, L., f. af Underläkare: Warfvinge, Erik.
Ugglas; Berg, M. L., f. Santesson; Ros- Sekreterare och syssloman: Johansson, Karl.
sander, W., f. Porsgren. Klingspor, M., Husmoder: Brandt, L.
f. Weber; Santesson, A., f. Fränckel; von Mottagningstid: hvardagar kl. 10-11 f. m.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~~~e:t:n;S~d~344~:



(3351-3359J C. Öfriga allmänna inrättningar.
För vinnande af inträde å friplats fordras : [3356]. Allrt;lä..nna bllrnbör,<1shuset.

a) läkare.betyg; (S fl" )
h) betyg från roteman om medellöshet; O, avagen,
c) prästbetyg eller annan handling, som utvisar, l Dz'rektl:on~"' ~-f Il

hvar den sjuke äger hemortsrätt, Ordförande: Thomasson, Ake. vr ,
För betalande sjuka fordras: I

a) läkarebetyg; . Öfriga ledamöter: Req:strömf10.; Vougt,
~l~~ä:~~%gs;sjukvårdsafgift i förskott samt ansvars. ~~~t:Grill, 'A.. B.; }'orssner" J. Hr; ~~Iva-

1"orbin~elseaf vederhäftig person för all ytter'l i-
gare sjukvårdskostnad, äfvensoin för begrafnings- Direktor:. vakant t t. f; Fors~l)el'r, J: tHj~ i
kostnad, ifall densamma skulle komma att af Sy loman Holmgren K Gsjukhuset bestridas.' SS:., .' n
Afgiften 1"01'betalande sjuka iir: Sekreterare: Oygnreus, A. MI.

G) om den sjuke tillhör Stockholms kommun: Predikant; Folkard-Holmgren, J -. l
1) i enskildt rum 12: 00 kr. pr dag Underläkare: J erlov, Emil. .,,'
,förmoderelleråtfölj.sköterska 3: 00 » » » Amanuens: Henriksson, Viktor ..

Z) i allmänt rum. . . . . . . . .. 3: 00 » » »
1"01'moder eller åtfölj. sköterska l: 50 b » » Husmoder: Edman, Bigne.

h) om den sjuke icke tillhör Sthlms kommun
l) i enskildt rum 18: 00 kr. pr dag

för moder eller åtfölj. sköterska 4: 00 » » »
2) i allmänt rum 7: 00 » » »
.för moder eller åtfölj. sköterska Z: 50 » »'»
A allmänt rum +ärdade sjuka fä mottaga besök

onsdagar och söndagar kl. 1/21-1/2Z e. m. '

,
J l ,.

f

" '

[3357J Asylen för fattiga- bar.naföder~kor
och deras barn.

(Planterhagsvägen o. Prästgårds 31.)
Styrelse: I,' ,-

Samma som för Allm. barnbördshuset

Sjukhuset Eira.
(Haodtverkareg, 13.) [3359] Kungl. Sällskapets Prof Patria

Direktion: S .. ba4rOnb(förddS;2ocshbarBnhudst•· t )
Ordförande: Öfverståthällaren eller, i hans ~eavagen ....:: tor~ a ~ uga ..an:

frånvaro, Underståthållaren. D~re~tor och ~fverlakare: Lindström, Gosta.
Af Stockholms stadsfullmäktige valde leda. BItradande lakare: Bollll~er, Sven Gerh.;

möter: Edb.erg,K. Th.; Staf, O. L.; Ander- ~orssell, Olof H:son; ?ardlunf~' Walde-
son, B. John F.; Lindbagen. Anna; sup- F" ar .• d k W t b Ell
pleanter: Meyerson Agda' Gu tafso orestan ers a: es er erg, en.Hj.· , • s n, Ordni1.'gsstadga:: för ~ungl. Sällskapets

Af Stockholms läns landsting valde ledamö- Pro PatrM; barnbo'rdshus t Stockholm, Svea-
ter: Fant, F.; KällI;nan, G. W.; sUlJP~ean. v~~e~vf~n:",-::,:r~änta sin nedkomst, mottagas ä
ter: Janse A.; Erikson, A.; samt forste barnbördshuset antingen kostnadsfritt på s. k. fui-
stadsläkaren,.i Stockholm och förste pro. plats ell.~r mot af dir"!<tionen fastställd ..afgift:
vinsialläkaren i Stockholms distrikt. II. For vmna.nde a.fmtrade ..ä barnbordshuset er-

O..f läk .., hl b H I fordras att till ofverlakaren allamnas:,
ver a are: "c as erg. . . 1. då. friplats sökes:

Underläkare: Benztsson J. a) prästbetyg eller utdrag af prästbok ;
Syssloman och sekr~terar~' HUbner L 'O J bl in.tyg om medellöshet!. utf'arda~.t af öfverståt-
P d

'k t H N' , . . . hällareambetet eller vederbörande prasterskap eller
re l an: annerz, . roteman.

2. dä plats mot betalning sökes:
a)' af vederhäftig person utfärdad aris'varsrorbin·

delse för gäldande af sjukvärdskostnaden m. m. en-
ligt fastställdt formulär;

b) förskottslikvid för tvä veckor;
e) prästbetyg. .
III. För betalande patienter äro betalningsvill-

koren följande: ,
a) för värd i helt enskildt rum 12 kronor pr dag;
b)>> » i enskildt dubblettrum 10 kronor pr
dag; .

e. m. c) för värd i deladt rum (Z-4 patienter) 5 kronor
pr dag.

IV. Sjukvärdsafgift erlägges genast vid inträdet
ä barnbördshuset i förskott för två veckor, hvilket
förskott förnyas före ingången af hvarje ny period
af tvä veckor; och utgär afgiften frän och med den
dag plats ställts till patients förfogande, och till
dess barnbördshuset lämnats, dock att utskrifnings-
dagen ej räknas, såvida ej patienten kvarstannar
efter kl. 12 middagen, då. äfven denna dag raknas
som hel dag.

V. Den föreskrifna afgiften utgör ersättning för
bostad, kost och fullständig värd under och efter
förlossningen; dock att patienter, som vårdas år de
enskilda rummen, sjii.lfva få bekosta medikamenter.----------------------------

FINSPONGS MErALLVERKS A.-a.
• BERIDAR-/IiEBANSQATAN 17----'--------

{3352]

(3354J Vanföreanstalten.
Greftureg. 59 & 61.

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

Poliklin-ik:
måndagar och Ij;orsdagar kl. 1/,,6-1/27

Klinik (sjukvårdsafde lning):
Läkare: Resmark, Th.

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

Yrkesskola acli el-evltem,:
Föreståndarinna: Almen, L, fröken.
Kontoret öppet kl. 9 f. m.-4 e. m.



7. Sjuk- och hälsovärden. r3359-3366]
VI. Plats fö~ aiiliörig eller nakild sköterske som Ledamöter: Lindqvist, F., vice ordf.; Gull.

åtföljer patient å ensktldtvrum, kan, såvida omstän- bring, A. G., sjukhusdirektör; Eidem, R;
digheterna det medgifva, er~ållas mot en afgift af h th l A R
6 kronor pr dag. Sc ön a, • .

VII. Patienter i enskilda rum få mottaga besök Öfverläkare: Gullbring, A. G. ,
från kl. 11 f. m. VII kl. (;ce.m.; patienter i allmänna Bitr, öfverläkare: Leffler, J.K. F.
ruin från kl. 11 f. m.. till 'kl. ~.e. m. U d look K t.. G L' dbl S
. VIII. Drickspenningar eller annan vedergällning n er a are: ars rom, .; m om, .;
för lämnad vård vid förlossning få ej af förestån- Bonnert. A. D. W,; Verneman, ,K. ,H. E.
darinna eller sköterskor affordras de på barnbörds- Sekreterare: ..Cygnseus, A. W. .
huset intagna patienterna. '

IX. Klagomål öfver föreståndarinna, sköterskor, Syssloman: Ostergren, P. A.
kosthåll m. m. anföras hos öjverläkaren vid hans Predikant: Uddin, J.
dagliga rond å bi'rnQörd~huset.. B khåll M th on E

X. Tobaksrökning inom barnbördshuset är för- O a are: a s , .
bjuden. Husmoder: Broman, Ulla. •

Xl. Hundar få ej dit medföras. Vid sjukhuset emottagas endast tuberkulospatien-
XlI. Direktionen förväntar, att å barnbördshuset ter. För erhållande af inträde som patient fordras

intagen patient i allo iakttager ordning och stillhet att hafva hemortsrätt i Stockholm. Afgiften för be.
samt med skyldig aktsamhet handhafver barnbörds- talande sjuka är per dag: i hel-enskildt rum 12: _,
husets tillhörigheter. i half-enskildt rum 6: -, i allmän sal 1: -.

XIlI. Öfriga upplysningar lämnas af föreständar-
innan, som träffas i bårnbördshuset kl. 11 f. m,-l
e. m., eller för särsktlda fall af öfverläkaren d:r
Gösta Lindström, som träffas i sin bostad, Drott-
ningg. 92, hvard, kl. 2-3 e. m.

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

eller, i hans frånvaro, underståthållaren.
(3361J Södra barnbördshuset Vice ordförande: Edgren, l. G. '

IStockhj)lms stads barnbördshus). Direktionsledamöten: Nerström, Clses q.;
(Volmaryxkullsgatan 27.) O l . h O A W C l F OfStyrelsens ordförande: Riben, K. A. von e reicn, '. . ,; <lirson, .; -

vorläkaren.
Styrelseledamöter: -Widtskiöld, J., vice ordf.; Sekreterare: Rydholm, Knut O. K., Val-

Blomdahl, P. A.; Key, E. S. H.; Alin, E.; l' 23
W II' B t mg. .

.. ' e m, er a. Öfverläkare: Gadelius, B. E., träffas i tjänste.
Ofverläkare: Alin, E. . ärenden sönd., tisd. och fred. 1/21-1/22
Biträdande läkare: Bovin, K. E. e. m. Vid samma tid må patienter efter
Underläkare: Gejrot, W. öfverläkarens bepröfvande af anhöriga be-
Obducent: Petterson, A. k
Syssloman: Olsson, Ernst. sö as. ,
Predikant: Ankar, Gustaf. Hospitalsläkare : Wigert, V.
Kontorsskrifvare: Johansson, K E' Zetter- Biträd. läkare.Elander, G.

.., Amanuens: Henriques, A.
gren, ~. . Predikant: Hannerz, N.

Iustruktionsbarumorska: Riben, H. U. S l . Ahlst dt E
H d V· k t 00 A V • yss oman. e,.usmo er: lC s rom, . . B khåll . S' nne son N

Patienter mottagas alla tider på dygnet. O .a are. ~u s , ..
För intagning å friplats fordras: Kassorska : Andersson, Karm.

a) att den sjuka äger hemortsrätt i Stockholm; Skrifbiträde : Zetterlund, Ida.
b) präs g' H 't l k t t h 'U 00 t .. ke) bet 'roteman om medellöshet. OSp1a s on ore a es oppe soc ren-

A' för betalande sjuka är : dagar 10-2.
a) om den sjuka tillhör Stockhol1ns kommun: Sjukvårdsafgiften är i 1:a klass 4: 20,
1) ~ ensktldtrum •••••••••.••••.••• 12.:.- kr. pr dag 2:a kl. 1: 70, i 3:e 0:90.
2) l halfenskildt rum •..•........... 6. - » » D
3) i allmänt rum med extra kost... 5:- D » »
4) i allmänt rum ..•.•...............• 3: - » » D,
b) om den sjuka icke tillhör Stockkolms kommun: [3366J
1) i enskildtrum ........•..•.••.•.•••. 18:- kr. pr dag
2) i halfenskildtrum ...••.......... 9:- » D »
3) i allmänt rum med extra kost... 9:- D » D
'4) i allmänt rum ..•...••..•••.•..••• 7: - »1 D

För öfrigt gälla samma bestämmelser som för
Stockholms kommuns öfriga sjukhus. .

Besökstid: å enskildt och halfenskildt rum alla
dagar kl. 10-2, samt 6-8 e. m.;
å allmänt rum alla dagar kl. 1-2 e. ID

Sjukhuset vid Längbro.
(Älfsjö.)
Styrelse:

Ordf.: Wawrinsky, R. A.
Ledam.: Mathiasson, N. P., vice ordf.; Anders-

son, P.; Bod in, O. V. E.; Kinberg, Q. V.,
.. sjukhusets direktör.
Ofverläk.: Kinberg., O. V.

[3363J Söderby sjukhus. Biträd. öfverläk.: Ahman, G.
(Stocklwl'Ols stads tuberkulos.'<jukku8.) Bitr. läkare: Almroth, Fr. A.; Eneström, Hj

, Adr. Uttran, Underläk. : Hubert, T.; Holm, G.
Styrelse: Sekret.: Masreliez, K. V.·I . ,

Ordförande: 'Friberg, P. G. Sy&sloman: Mild, O. A., tjänstledig-.

WOODSTOCK SKRIVMASKnt från KONTOR$TEKN-IK,
enklaste konstruktion, solid, tystgående. oöverträffad. Se sid. 39. 41 Regerings,g~tän~



Öfriga allmänna inrättningar.
Underläkare: Rosenström, E.
Redogörare: Svenson, Sven.
Föreståndarinna: Bergstrand, Ester.

Patienter få besökas: söndag, tisdag och torsdag
1/22-1123 e. m.

C.[3366-3371J

Predikant: Lindstam, N.
Bokhåll.: Alström, H., t. f. syssloman.
Kontorsskrifvare: Herrman, N.; t. f. bok-

hållare.
Mottagn:tid: för vinnande af upplysningar

angående sjukas intagning kl. 12,15 -1'.
I öfrigt intagas patienter alla tider på

. dygnet. [3371 J
Besökstid: sönd., tisd. och torsd. kl. 12,30

-1,30 middagen.
Etepitui : å sysslomanskontoret kl. 10 f. m.
-2 e. m. •

För intagning å sj'ukhuset erforäras följande hand
Ungar m. m.:

a) läkarebetyg, utvisande att den sjuke är i trän-
gande behof af vård å sinnessjukhus;

b) remiss, utfärdad af poliskammaren, förste stads-
läkaren eller öfverläkaren vid sjukhuset;

e) bil. B. till Kungl. lIlaj:ts förnyade nådiga stadga
angående sinnessjuka den 14 juni 1901;

dl prästbevis enligt Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
stadga angående sinnessjuka den 14 juni 1901;

e) borgensförbindelse, utfärdad af vederhäftig per-
son, för afgiftens erläggande under den tid, patien-
ten kan komma att värdas å sjukhuset, eller för
medellösa intyg frän roteman om medellöshet.

f) af betalande patienter en månads afgift i förskott.
Af ofvanstående handlingar måste remiss och

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

Sjukhem.
Sophiahemmet.

(Valhallavägen.)
Sophiahemmets råd ..

Ordförande: H. M. Drottningen.
v. Ordförande: H. K. H. Hertigen af Närke;
Öfriga ledamöter: Alströmer, Augusta, f.

Ehrenberg. friherrinna; von Eckermann,
Ebba, f. von Hallwyl, fru: Forssner, Hjal-
mar, prof.; Grönwall, Fr., fil. dr, bankdirek-
tör; Hammarsten. Fr., hofipredikant; He-
denius, L, lifmedikus; Holmgren, 1., pro-
fessor; Holtermann, O., kabinettskam-
mar herre; Langenskiöld, B. K. J., frih.,
Linder, Elin, f. Pfeilf, fru; Lindhagen, T.,
kyrkoherde; Lundberg, Karl L., herr; Ny-
ström, L. R., öfverintendent; V0n Rosen,
Maria, f. Tamm, grefvinna; Rosenblad, C.,
öfvorkammarherre: Stierncrona, Therna-
sine, hoffröken. Sundberg, C., professor;
Sunnerdahl, Magna, fröken; Tamm, The-
rese, fröken; Wellin, Bertha, fröken; Wall,
C. J. A., regeringsråd; Akerman , J., pro-
fessor.

i Sophialcemsnets styrelse:
Wall, C. J. A., regeringsråd, ordf.; Langen-

skiöld, B. K. J., frih., af Kungl. Maj:t
förordnad samt viee ordförande; von Ro-
sen, Maria, född Tamm, grefvinna; Holter-
mann, O., kabinettskammarherre; Hede-
nius, L, dr, lifrnedikus : Wellin, Bertha,
fröken; Forssner, Hj., dr.

Predikant: Bratt, E.
Kassaförvaltare: Holtermann, O.
Sekreterare: Bratt, E.
Föreståndarinna: Terserus, Ebba, fröken.
Husläkare : Fiirsten berg, A., med. dokt,
Kamrerare: Annell, A., fru, tillf.

Upplysningar .

A. Om sjukhemsnet. och om sjukes infagnin!l
och vård därstädes

Föreständarinnans mottagn.-tid kl. 1-2.
Kamrerarens expeditionstid kl. 11! 10-112 1 och 2,15-

-4 e. ID.

Sjukhemmet erbjuder åt sjuka ur skilda samhälls-
klasser ett efter nutidens fordringar ordnadt hem,
där in- ooh utvärtes sjuka kunna blifva intagna och

[3369J Sinnessjukhuset, Bondegatan 56, vårdade, De sjuka vårdas på egen bekostnad af den
f d 34 läkare de själfva välja. <

.. • . .' '.. I sjukhemmet emottagas till behandling, så längt
For kvinnligs och manliga patienter, utrymmet medgifver, sjuka af alla slag, med undan-

Styrelse : densamma som för Provisoriska Itag af dem, so~ kunna vara störande för öfriga inom
och Katarina sJ'ukhus. Hemmet befinthga patienter eller s.om hda. af så

Öf läk 01 d K O N beskaffad sjukdom, att fara for smittas spridande
ver a are: an er, . . . inom Hemmet kall upp stä.

Danviks hospital, se [3513J.--- .
3367] Katarina sjukhus för sinnessjuka
och personer lidande af delirium tremens.

(Nya Sandbergsg. 1.)
Styrelse: densamma som för Provisoriska

sjukhuset.
Ofverläkare och direktör: Olander, K. O. N.
Underläkare: Ströman, R.
Syssloman: Svenson, Sven.
Husmoder : Nilsson, Valborg.
Ofversköterska: Lilja, Hilma.
Predikant: Ahlfeldt, R.

Patienter få besökas: söndag, tisdag och torso
dag 1/22-1/23 e. m.

[3368J Sinnessjukhuset, Hornsgatan 82·
För kvinnliga patienter.

Styrelse: densamma som för Provisoriska
. och Katarina sjukhus.
Ofverläkare: Olander, K. O. N.
Underläkare: Rosenströrn, E.
Redogörare: Svenson, Sven.
Föreståndarinna: Löfgren, Maria.

Patienter få besökas: söndag, tisdag och torso
dag 1/22-1123 e. m.

FINSPONGS METAL.LVERKS A.-B.
__________ •• ,.IDA,. •• ANlIeATAN 17----------



7. Sjuk- och hälsovården. (3371-3378]

Vid inträde erlägger den sjuke sjukvårdskostnad
i förskott för två veckor, och detta förskott förnyas
vid hvarje ny period af två veckor.

Den sjuke skall äfven attämna förbindelse af ve-
derhäftig person för erläggande af afgiften. Betal-
ningen utgår frän och med den dag plats beviljats
och till dess Hemmet lämnas. dock att utskrimings-
dagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar kvar
å Hemmet efter kl. 12middagen, då äfven denna dag
beräknas.

Betalningsvillkoren äro:
I Afdeln.: A i enskildt rum 12-20 kr. pr dag.
I Afdeln.: B i half-enskitdt rum 12: 50 kr. pr dag.

» C i rum föl' mera än 2 patienter 7 kr.
pr dag.

1I Afdeln.: A i enskildt rum 10 kr. pr dag.
i half-enskildt rum 6 kr. pr dag.

B i rum för 3- S patienter 4 kr. pr dag.

För denna afgift erhålla de sjuka:
Rum, kost och sjukvård. Patienterna debiteras

för medikaments- och förbandsartiklar i mån af för-
brukning. Underläkaren är skyldig att i sjukvården
Inom Hemmet tillhandagå och assistera. där prakti-
serande llikare. För transporten till och från sjuk.
huset har den sjuke själf att sörja. 1'illfallig patient,
som ankommer till Sophia hemmet för undergående
af operation, erlägger för densamma särskild afgift och
ersätter f'örbandskostnaderna enltgt räkning. Från
Sophiahemmet utskrifven patient, som efteråt fordrar
förbindning ä Hemmet, erlägger en krona för hvarje
besök.

Sävidt utrymme och omständigheter i öfrigt så-
dant medgifva, må i enskildt rum intagen patient
tillåtas i sitt rum medtaga en anförvant eller tjä-
nare, och utgår i sådant fall härför en afgift af 2: ;;0
för bädd och te eller välling på morgonen.

I Afdeln:s patienter uti enskildt sjukrum få emot-
\ taga besök mellan kl. 10 f. m.-6 e m.,

» uti sjukru,m för flere patienter 1-3 och
1/25-6 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.-
6 e. m.; i halfenskildt rum H-l, 2-4

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

B. Om den privata sjukvården:
Sjuksköterskor för vård af sjuka i privata hem

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

G. Om elever:
Den ordinarie elevkursen omfattar en tid af tre år.
Prospekt erhålles på begäran af föreståndarinnan.

[3373] Stockholms sjukhem.
(Kungsholmen, Drottningholmsvägeu.)

Bestämdt för värd af personer, lidande af läng.
varig eller obotlig sjukdom, företrädesvis frän huf-
;rå~S~~d;~ ~~~~r.endast då utrymmet så medgifver,

Patienter intagas il såväl friplatser som mot betal·
ning.

Afgiften ilr:
i gamla hemmet: 3: 00 pr dag för allmänt rum,

5: 00 }) för 2-sängsrum,
S:00 • för enskildt rum,

i nya hemmet: 5: 00 » för 2· 0011 S-sängsrum.
9: 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 måltidstimmarna kl. l-S.

_ Styrelse:
Ordförande: Carlson, K. G.
Vice ordförande: Höglund, Otto 1\1.
Kassadirektör: Carlson, K. G.
Verkställande direktör: Lindqvist, Erik.
Läkareledamot : Sjögren, 'I'age.
Ledamöter: Alrutz, A. O.; Björklund, E.

O. J.; Wrnrn, Jonas; Dahlberg. A. E.; Aker-
man, J.; Rissler, J. G.; 8tenhammar,
Ernst; Broms. Anna,

Öfverläkare : Hultgren, E. O., mottager
hvard, kl. 3-4 c. In. Nybrogatan 15 ansök-
ningar om intagning på sjukhemmet.

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

gamla Sjukhemmet, Drottningholmsvägen.
Oppet hvard. kl. 10-2.

Kontorist: Schönmeyr. Frida, fru.
Husmoder: Norrby, Lisa, fröken.

[3375J Röda korsets sjukhem.
(Kammakaregatan 66, 1 o. 2 tr.; 1 tro r. t.
5255; a. t. 76 12; 2 tro r. t. 96 63, a. t. 167 07.)

Detta sjukhem erbjuder ät sjuka ett efter nuti-
dens fordringar ordnadt hem, där in- och utvärtes
sjuka kunna blifva intagna och vårdade. De sjuka
vårdas pä egen bekostnad af den läkare, de själfva
välja. 1 sjukhemmet mottagas till behandling, så
långt det begränsade utrymmet medgifver, sjuka af
alla slag med undantag af dem, som kunna vara
störande· för öfriga inom hemmet befintliga patien-
ter eller som lida af 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 vid
hvarje ny period af 2 veckor. Förbindelse af ve-
derhäftig person för alla omkostnader j och för
den sjuke skall äfven aäämnas vid ankomsten till
sjukhemmet. Betalningen utgär frän och med den
dag plats 'hevj.ljats och till dess sjukhemmet lämnas.

Betalningsvillkoren äro:
Enskildt rum kr. 12, 1(;, 18 ror dygn.
Rum för 2 pers. kr: 10 för dygn.
10 % d~Ttidstillägg.

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

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

Föl' transport till och från sjukhemmet har den
sjuke själf att sörja.

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

Anmälan om rum och operationer göras hos Ifiire··
.tåndarinnan 5 tro R. t. 192, a. 't. 8186.

[3378J Hemmet cför lupussjuka.
(Mariedal, 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 sjukhusbe-
handling.
Styrelse: Larsson, Wilh., kyrkoherde, ordf.:

Hellsten, Fr., sjukhuskommissarie, kassa-
förvaltare; Liljenstolpe, Ellen, fröken;
Schaumann, J., doktor; Kempe, Eva, fru.

Föreståndarinna: Rydström, Anna.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGA'i'AN 20.
Se a/mons å kartong sid. 1344b"



[3379-3397] C. Öfriga allmänna, inrättningar.
[3379J Konvalescenthemmet. [3391J Sabbatsbergs brunnslasarett.

(Söd~rtörns villaatad.) , - Direktionens ordförande: Wachtmeister, H
Styrelse;, Thuhn, G., ordf; Moll, "Y,. O., grefve. , . r

kassaförv.: Sebard~, Carl, hemmets lakare; Kassaförvaltare: Smerling, C.:O. "j,
,Borg, Oskar; Tottie, Hedda, fru; Reuter- Brunnsintendent. Cassån' 'Ä W ", ,J, .•
skiöld, Lotten, fröken. Kamrerare: Weidenhiel~ Å:' . ".,' " ""

Föreståndarinna: Lindberg, Lotten, fröken. Öfriga direktionsledamöt~r: Lagergren, J.
-, . . E.; Rystedt,' C. G.; Rosenström, A. M.,

[33 82] Aktiebolaget S.~natorlevård. . -Sekreterare : Wolfbrandt E. G., pastor.
Syfte: lung-sotens bekampande. Hartill '

detta ändamål uppfört ett första klassens
sanatorium å egondomen Romanäs, adress
Romanäs. Adress i Stockholm Bankirfirman

• C. G. Cervin.
-Styrelse : ordförande: vakant; Wadstein,

E., med. dr; von Bahr, Julia, fröken;
Cervin, Alice, f. Dickson, fru; von Rosen, A.,
med. lic., bolagets öfverläkare och verk st.
direktör.

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

[3393] ,
Gymnastiskt-Ortopediska Institutet. I

,(Mästersamuelsg. 10'.)
D'irektion :

Urdförande: 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.

[3383J Solna Sjukhem.
(Vårdanstalt för sinnessjuka.)

Solna sjukhems styrelse: Marcus, Karl;
, Nordgren, R; Holmg-ren, E.; Marcus, M.;

Jacobmus, H. C.; Hirsch, Fr.; Marcus,
Henry.

Suppleanter: Lidin, E. O.; Jungner, Hj. [33 95bJ Zanders Medikomekaniska gymna-
Sjukhemmets öfverläkare och föreståndare: stikinstitut.

Marcus, Henry, med. doktor, docent. (Birgerjarlsg. 23, a. t. 4022:. r. t. 5906."
Underläkare: Julen, Th., med. kand. Föreståndare: Zander, Emil. Öfriga läkare
Konsultationstid: hvardagar 11-12. dr Gust. Zander (sen.}; dr Alfr. Berghel.
Besökstid: dagligen 11-1. '
Telefontid: dagl. 11-12. Rikstel. o.Allm. tel. [3395 ej Doktor Sigge Wikanders Radium-
Post- och tel.eadress: Solna sjukhem, Sund- Institut.

byberg, Smålandsg. 4III (hiss).

[3385] Stockholms stads Alkoholist-
,a,nstalt å Eolshäll

i (invid Mälaren, Essingebåt eller Fittjabåt
från Riddarholmen, 5 km. från Hornstull,
sJ?årväg till Hägerstens Alle, postadress:
, Liljeholmen ; rikstel.).

8tY"else .-
Petrön, A., öfverinspektör föl' sinnessjuk-

vården, ordf.; ledamöter: Lindbergh, N. E.,
disponent; "Stjernstedt, G. M. V., advokat;
suppleanter: Petri, H. lYL,syssloman; Stock-
man, G., bankdirektör.

Hälsovård.
[3387J Stockholms badhusaktiebolag.
(Sturegatan 4.) Styrelse: Frestadius, Otto;
Nycander, Oscar., Fries, Hjalmar; Tjerneld,
JO!).l},.vElrkst.dir.; kamrerare: Prytz, August.

r33 95 aj Doktor Aug. Karsten. Medicinskt
Elektricitets-, Ljus- och Röntgeninstitut.
Kungsg. 60; rikstel. 7306, sthlmstel.14828.

Se annons å vidstående kartong.

[3395 dJ Doktor 'Elin Beckmans Hetlufts-
institut.

Barnhusg, 12; a. t. Brunkeb, 4552, r. t.
10552.

[3395 eJ Doktor T. Amundsons Röntgenin-
stitut

Strandvägen 1; r. t. 71600, a. t. 20282.

3397J Saltsjöbadens Badhotell (Sana-
, torium).

('/2 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. Öfverläkare: dr
O. F. Åberg.
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Doktor AUG. KARSTEN 
Medicinskt 

E lek t r i c i t e t s - ,  l j u s -  och Röntgen ins t i tu t .  
60 Kungsgatan 60 I 

l Ri kstel. 73 06. Sthlmstel. 148 28. 

För behandling af 

REUMATISKA AKOMMOR. 

4~11111111111111111II1IIIIIIIIIIIIIIII1Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllir. - - - - - r - - 
- - Under utgivning 9 - - - 
2 - - - - BONNIERS VARLDSATLAS s - 
- i 100 KARTBLAD. - - - - - - - - - - - - 
e Den första fullständiga svenska varldoatlas, som kan E 
e - - utharda jamförelse med aven d e  allra basta utlandska. E - - - - 
G - Stort folioformat 45 x 60 cm. (Kart- Med alla av världsfreden framkallade 2 - B bild 40 x 50). territoriella ändringar. - - - - - - - - 
a - 100 kartblad i rikaste färgtryck. Kartor över alla de nya staterna: Polen, B - e skalor: E~~~~~~ länder: 1 milliondel, Tscheckoslovakien, Jugoslavien, Fin- P - 
- land, Estland, Lettland o. s. v. - - - - - = - Utomeuropeiska kartor: från 3 till kartor över E 

12 milliondelar. - - djurutbredning, religioner, folkslag, E 
a - - En mängd specialkartor. Stadsplaner i mineralförekomster, folktäthet, kultur, E 

fargtryck på kartbladens baksidor. - - - vindar, havssiröinmar, världshandel E - 
t Med uppemot 250,000 geograf. namn. m. m. - - - - - - - - - - 
E - - Ingen hittills utgiven geografisk atlas blir användbar efter fredsslutet. z 
e - Förbind Er ej att köpa någon ny världsatlas förr an Ni sett några provkartor. z - - 

Bonniers Varldsatias är baserad på Andrees berömda tyska atlas, den g - 
g svenska bearbetningen ar ombesörjd av kartredaktören vid Generalstabens z 
E Litografiska anstalt, löjtnant Bror Thordeman. - - - - - - - - 

Bonniers V&rldsatlas utgives i 50 häften h c:a 1 :  75. Varje häfte skall z - 
P - omfatta 2 stora kartblad. Hela kartverket bor kunna föreligga färdigt innan g - - 
E utgången av 1920. - - - - 
~I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
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