
[1569-1586J Skytteföreningar m. m. - Personer o.inrättn. hörande till Helsovården.
[1569J Södermalms och liljeholmens [1570J Norrmalms skytteförening.

skytteförening. (Allm. tel. 115 82, rikstel. 4502.)
(Rikstelefon5869.) Ordf.: Hanson, G., fabrikör; sekr.: Ström,

Wahlquist, V., apotekare, ordf. och kassa- A., ingeniör.
~örvalt,; Andreass.o~, Th., banktjensternan, Föreningens förberedande skjutningar ega

VICe ordf., adr.: Liljeholmen. rum i K. Andra Svea urtillerireg.tes
Skjutbanor v. Midsommarskransen o. Sickla" kasern.

Personer och inrättningar
[1575J Kungl. Medicinalstyrelsen.
Generaldirektör: Linroth, K. M.
Ledamöter: Pontin, D. M. C.; Bolling, G

::VI:.; Wawnnsky, R. A.; Duner, G. J. A.;
Lundgren, J. P .. tillf. såsom föredra-
gande för veterinärärenden.

Sekreterare: Holmberg, A. E. Th.
Registrator och aktuarie: Ekman, Thor.
Notarier: He denstierna, A. W. H.; Nord-

berg, J. F. E.
Kamererare: Cronland, Th. H.
Kassör och bokhållare: Andree, T. B.
Ombudsman och fiskal: Thestrup, G.

Rättskemist.
Rättskemist: Vakant, tillf. Lindberger, B.

V. H.
Assistent: Wahlstedt, A. J. G., t. f.

hörande till Helsovården.
Hufvudstadens vaccinationsdistrikt.

Se Namnregistret. Va.ccinat ion..•dist1·ikt.

Läkare. Se Yrkesreqisiret.

Gymnastiskt-ortopediska institutet.
[1579J (Brunkeberg-storg 13.)

Uir cktion :
Ordförande: Bruzelius, R. M.
Ledamöter: Smerling, C. F.; Berg, J. V.;

Beskow, W. B.; Moll, J. G.
Föreståndare: Wide, A. G.
Biträdande läkare: Wallgren, S. A.; Wide,

Olof.

[1581J Medikomekaniska gymnastik-
institutet.

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

Afdelningen för hospitalsärenden. Polikliniker.
Arkitekt: Kumlien, Axel, tillf. .... ... .
Revisor: Kinberg, A. W., tillf. [1583J Allmanna elektelcltetslnrättnlnqen,

. . .. '.. . .. (Svartmangatan 9.)
Vid afdelninqen for hospitalsär-enden biträ- Medellösa erhålla mot företeendeaf rotemansintyg

dande tjensteman hos f. d. K. Serafimer- kostnadsfri behandling helgfria måndagar, ons-
, 'd "11 dagar o, fredagar kl. 1/2 12-,-1/21. Stängd 1 må-

o/ el/sg' et. nad omkring jul oeh 11/2 månad under juni-
Sekreterare: Billbergh T. A. juli. Betalande patienter erlägga i förskott 7 kr.

, per månad. Föreståndare: Doktor Hj. Hjort.

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

Distriktsläkare:
Adolf Fredriks östra distrikt: Carlsson, Sture.
Adolf Fredriks vestra distrikt:Lagergren,J .E.
Jakobs distrikt: Holmgren. Sven, tillf.
Johannes' distrikt: Ekelund, C. M.
Katarina norra distrikt: Lagergren, D. J. E. .. ., . . .
Katarina östra distrikt: Lundbergh, C. F. [1586J Ta.~dlakare.lnstltutets pollkllnlk
Katarina södra distrikt: Klingberg, F. for .tandsJukdomar.
Klara distrikt: Erdmann, Th. (Malmsklinadsgatan 46, 3 tr.)
Kungsholms distrikt: Borg, C. Obemedlade erhålla kostnadsfri läkare-
Maria vestra distrikt: Ericsson, V. vård för
Maria östra distrikt: Sällberg, G. Th. Munnens och. tändrrnas .•jukdomar
~ikolai distrikt: Scholander, C. Th. hvardagar kl. 1/29-1/210 f. m.
Qstermalms vestra distrikt: Wetterdal, H Föreståndare: Med. dr O. Ulmgren.
Ostermalms östra distrikt: Ehnbom, H. Assistent: Tandläkare H. Boström.
Djurg-ården, Arne, K. J.

[1585J Karolinska institutets poliklinik.
(Kungsgatan 30.)

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård
för:

Barnsjukdomar:
alla hvardagarkl.ll-l. Polikliniken ledes af
professorerna Medin, O., och Wrern, J. mån-
dagar, onsdagar och lördagar.
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Personer och inrättn. hörande till Hels0vartlen. - Polikliniker. [1587-1601}
Polikliniken vid kronprinsessan Lovisas [1597J Polikliniken ~ Södermalm.

[1587J vårdanstalt för sjuka barn. (Folkungatan 7 B, f. d. Pilgatan.)
(Polhernsgatan.) Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård

Medellösa sjuka barn erhålla kostnadsfri för: .
läkarevård för: . QVinnosJnltdomar:

Invärtes sjukdomar: tisdagar och freifagar kl. 11-12 f. m. Läkare:'
måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12-1 Vakant. .. .

e. m. Dr O. Gibson. Ogon.'.Jnkd01nar:
Kirurgiska åkommor: onsda-B~r o. lördagar kl. 2-3 e. m. Dr W.

tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 10-11 v. obeln. B .' lod .
f. m. Dr B. Floderus. o . a1'n''jn lomar.

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

Hals-, näs- och örontljultdo'1lar;
onsd. o. Iörd. kl. 11--12 f. m. Dr E. Stan-

genberg.
Tand sjnkdomar.

måndagar, onsdagar och fredagar kl. :!-9-
:!-10 f. m. Tandläkare: John Wessler,

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

erhålla kostnadsfritt råd och hjelp. Mottagningsti-
der och poliklinik för personer, lidande af hudsjuk-
domar alla dagar kl. 9~ 10 f. ru.: invärtes sjukdomar
alla dagar 9~10 f. m.: utvärtes sjukdomar (och öron-
sjukdomar) hvard. 12-1 på dagen, helgd. kl. 10-11
f. rn.; fruntimmerssjukdomar sökned. 10-11 f. ID ;
ögonsjukdomar hvard. 11-12 f. m.; sön.- o. helgd.
10-11 f. m.; nervsjukdomar alla helgfria dagar kl.
9-10 f. m.

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

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

[1593J Allmänna polikliniken.
(Riddaregatan 3.)

Obemedlade erhålla kostnadsfri
vård för:

läkare-

[1598J Manhems poliklinik.
(Bränkyrkagatan 88; tel. Tanto 218 och

riks 3456.)
. Öpon"ju1ld"mar:

tisdagar o. fred. kl. '/22-'/23. Dr Hj. Hirsch ..
Bo rnsjuluiomar :

onsdagar och lördagar kl. '/21-1. Dr Ä.
Trana.

Qvinnosjnkdom.ar;
måndagar och torsdagar kl. 2-1/211. Dr Ä.

Drougge.
Niis-, Hals- ock Ö'ronsjnkdomal':

måndagar och torsdagar kl. 12-1/21. . Dr
Weinberg.

B arnsjukdomar :
måndagar och torsdagar kl. 11-12 f. m.

Dr Karl Lundberg.
Öponsjukdomal':

tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 3-4 Tandläkare, Fältskärer och Barnmorskor,..
e. m. Dr U. L. Hellgren. se Yrkesregistret.

Hu.d~jnkdom.a1· och syfilis:
tisdagar och fredagar kl. 11-12 f.

Sederholm,
Hudsjukdomar:

lördagar kl. 11-12 f. m. Dr

m. Dr [1599J 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 ...Vamnregistret Sjukvårdsföre-
ningar.

onsdagar o.
Åfzelius.

Qvinno sjukdoma1' :
tisdagar och fredagar kl. 9-10 f. m.

Fritz Netzler.
Mag- och tarmejululomar :

måndagar, onsdagar kl. 5-6 e. m.: tisdagar,
torsdagar kl. 8 - 9 f. m. Dr Pontin.

Öron-, näs- och halssjulcdom ar r
måndagar, onsdagar o. lördagar kl. 9-10

f. m. Dr S. Klingspor.
[1595J Diakoniss-sjukhusets poliklinik.

(Erstagatan 1.)
Kirurqiska. sjukdomar :

tisdagar, torsdagar och lördagar 10-11 f. m.;
a. t. Ersta 14; r. t. 5096.

Dr [1601J Underrättelse rörande Stockholms.
stads Helsovårdsnämnds anstalter för
gång- och sängkläders samt bostäders

befriande från smittoämnen.
Desinf'ektionsugnnrna vid Hornsgatan 82, betjena.

allmänna inrättningar och enskilda personer i Stock-
holm, så långt utrymmet medgifver, med gång- och
sängkläders desinficierande Detta sker kostnadsfritt,
då desinfektionen föranledes af kolera, smittkoppor,.
tyfus, tyfoidfeber, skarlakansfeber, difteri eller röd-
sot. Eljes och för andra än stockholmsbor, då de-
tillåtas att betjena sig af ugnarna, betalas 10kr., om
persedlarna utgöra blott en ugnsladdning samt 5 kr.
för hvarje ytterligare laddning, som erfordras och
på en och samma dag hinner desinfekteras. För små.
partier kläder är Sundhetsinspektören bemyndigad.
att, der omständigheterna dertill föranleda, bevilja.
nedsättning i afgiften.
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:[1601-1605J Personer och inrättn. hörande till Helsovården. - Sjukvårdsansta lter m. m.
Anmälan om desinfektion kan ske (dock ej P" te- Desinfektionsherberge.

lefon) alla. söknedagar kl. 1----':2c. m. å Helsopolisens Friska personer från smittade horn kunna, under
byrå, Klara Veste-a Kyrkogata 3 B, 1 tro upp, der det att deras bostäder desinfekteras, erhålla logis på
närmare npptysmngar fås om tid och ställe föl' klä- desinfektioIlsanstaltcp. vid Hornsgatan 82, nvareet
·dCrllaS atlemuande , Om tiden för äterhemtning 10111-finnas dels bättre ll:a klass) rum, som få begagnas
nas besked vid dcsinfeldionsansta1tcll. mot on afgift af 1 krona pr dag och person utom för'

fulemuare af kläder harva för öfrigt att iakttaga föda, som. betalas särskildt, d~ls c'l:l:kla're (2'a klass)
följande: rum, som af obemedlade få begagnas kostnadsfritt,

1) å alla persedlar S0111 inlemnas skall förteckning då helsopoltscu uppfordrar dem att där taga in.
i 2 exemplar bifogas, upptagande persedlarnes antal
och slag samt iulemnarcns namn; ena exemplaret S· kt t f" itt . k
återfås qvitteradt, det andra förvaras vid destufek- JU ranspor vagnar or sml osamma SJU -
tionsanstaltcn. Blanketter till förteckningarna ttlt. domar.
handahållas på Helsopolisens byrå:

2) hvarje persedel. knippa eller bundt bör vara
försedd med tnlemnarens namn eller mär-ke.

För forsling af större partier smittade kläder, syn-
nerligen sängkläder, eger Helaovårdsnämuden sär-
skildt konstruerade kärror, hvilka likaledes få kost-
nadsfritt begagnas. Dragare och körsven bekostas
dock icke af Nämnden i andra fall, än der desinfek-
tionen sker på anfordran af dess tjenstemäu. Mot
-erläggande vid anmälan af 1 kr. 50 öre föranstaltas
,dock transporten för dem , som så önska, af Helso-
polisen genom en för ändamålet antagen entrepre-
nör; - Bied hemfrakt taoer l).'ämnden ingen befattn.ino .

I den mån Hehwpolispersonalens tid rncdgirver,
tillhandagår densamma äf'ven kostnadsfritt enskilda
personer med desinfektion af bostiider. Den, som
häraf vill begagna sig, eger anmäla sig, S01n häl' 01'-
van säges. Nämnda personal är förbjuden åtaga sig
sådana förrättningar utan föregående anmälan på
byrån.

Helsovårdsnä,wnden ansvarar icke föl' skada eller
förlust, sorn möjltgen vid desinfektionen kan uppstå.

På det allmänna åkdon icke måtte -begagnas till
forsling af personer, angripna af emtttosaanma sjuk-
domar, tillhandahåller Hejsovåi-dsnämuden för så-
dana fall täckta beqväma åkdon, särskildt inrättade
för sjuktransport. Vagnarna, som omsorgsfullt ren-
göras efter hvarje gång de begagnats, kunna reqvi-,
reras aru.in qen genom närmaste polisstation, om tyd-
ligt skrifven sjukhusremiss der förctes, innehållande
uppgift på den sjukes namn och sjukdom (svensk
benämning) ell~1- af läkaren -personl iqen genom tele-
fonbud till· Epidemisjukhuset (cndast rikstelefon
»1289» - »vak'truäata.ren »).

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

gjuklrusrernissen åtföljer i hva.rjc fall den sjuke till
Sjukhuset. Sjuktransporten är kostnadsfri för fattiga,
SOIn äro försedda med eller kunna anskaffa roteulans
medellöshetsintyg ; andra betala derför 2 kronor.

Sjukvårdsanstalter m. m.
[1603J Allmänna garnisonssjukhuset. Amanuenser: vid kirurgiska afdeln. Fors-

(Handtverkaregatan 25.) sell, W.; vid medicinska afdeln. Josefson.
Under befäl af Chefen för K. Svea Träng- A.; vidkirnrgiskapoliklinikenSalen,Ernst;

bataljon. vid medicinska polikliniken Mossberg, O.
'Chefsläkare: Regementsläkaren vid K. Svea E,; vid kliniken för nervsjukdomar Alf-

Trängbataljon. ven, A.; vid kliniken föl' ögonsjukdomar
Andre läkare: En bataljonsläkare vid K. Svea Laudström, J.; vid polikliniken för ögon-

Trängbataljon. sjukdomar Lindencrona, A.
:Sjukhusintendent: Lundgren, A. R., hof- Kommissarie: Willners, J.

kamrerare. Lasarettspredikant: Davidsson, A.
Apotekare: Björsell, O. Husmoder Widström, Karolina.

;[1605J Serafimerlasarettet i Stockholm.
(Handtverkaregatan 2.)

Direktion:
-Ordförande: Björnstjerna, O. M.
ev. Ordförande: Loven, J. H.
Ledamöter; Ekgren, C. E.; Odelberg, W.;

Berg, J. W.: Henschen, S.
Kamererare: Clarholm , J. E.
-Sekreterare. ombudsman och protokollsfö-

rare: t. f. Rappe, O. L.
J'jenRtemän:

Qfverkirurg: Berg, J. W.
Ofverläkare: Henschen, S.
.Andre Öfverkirurg: Åkerman, J.
Andre Öfverläkare: Edgren, J. G.
Underkirurg Lind, E. H.
Underläkare: Tillman , J. H.

Reg ler och vilkor
o för sjukes intagande å Serafimerlasarettet.

A Kungl. lasarettet mottagas till sjulcvård, med
de undantoo nedanstående allmänna regler

bestämma:
1:0. Fattigo sjuke från gtookholrns stad, försedde

med prestbetyg samt intyg om sjukdorn oeh fattig-
dom af vederbörande läkare och roteman. hvilka sjuke,
såvidt utrymmet rnedgtrver, intagas iallmänt sjukrum.

Till denna klass af sjuke må ej räknas lagstadt
tjenstehjon, derest ej styrkas. kan; att husbonden är
så fa.ttig, att han icke kan nedan föreskrifna afgift
för tjenstehjonct erlägga.

2:0. Sjuke från -Stockhohns län, hvi lka förete
Kungl. lVlaj:ts Berallningshafvandes remiss, emotta-
gas i allmänt .sjukrum enligt det med komtterade för
förvaltningen ar Iänets sjukvårdsmedel uppgjorda.
kontrakt.

3:0, Personer, hvilka genom olyckshändelse bl if-
vit så betydligt skadade, att skyndsam hjelp erford-
ras, mottagas genast i allmänt sjukrum, utan afse-

[ende på hvilken stad eller kommun de tillhöra, och

Brand- och.Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA.· t3,Drottninggatan.



Sjukvårdsanstalter m. m.
ehvad de kunna eller icke kunna förete fattigbevis
eller erlägga betalning. Dock böra de af dem, som
dertill ega tillgäng, sedermera erlägga den stadgade
afgiften, om utfordrande hvarar, 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. Öfrige sjuka betala, om de äro frän inrikes
ort, för vård i: a) enskildt rum fyra kronor om da-
gen; b) halfenskildt rum (= rum för två patienter)
tre kronor om dagen; c} allmänt rum sjuttiofem öre
om dagen; d) allmänt rum lika kost, som är bestämd
för ä enskildt rum intagen patient - en krona fem-
tio öre om dagen. Sjuke från utrikes ort betala för
vård i: a) enskildt rum fem kronor; b) haljenskildt
rum tre kronor; c) allmänt rum en krona femtio öre
om dagen. Afgif'ten erlägges :förskottsvis för en må-
nad; af det erlagda förskottet återställes, hvad som
belöper sig pä den tid lasarettet ej begagnats. Den
sjuke skall derjemte vid inträdet aflemna prestbetyg
och vederhäftig persons ansvarsf'drbindelse f'dr den
vidare kostnad, hvartill ett längre vistande på Iasa-
rettet föranleder. Ansvarsf'drbindelsen skall vara ut-
färdad af vederbörande svensk fattigvärdsstyrelse el-
ler myndighet, eller ock af enskild person, i detta
senare fall försedd med vederbörligt intyg om den-
nes vederhäftighet för hvad han sig åtagit. Den sjuke
bör dessutom medhafva så mycket penningar, som an-
ses kunna erfordras för betalning af hemresan. Sådana
medel varda, till förekommande af förskingring, uppå
anmälan och emot qvitto till förvar under tiden mot-
tagna af kommissarien vid lasarettet.

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

1:0. Obotligt sjuk blifver ej å lasarettet motta-
gen. Patient, 80m under behandlingen derstädes be-
finnes vara sådan, utskrifves derifrån och anmäles,
i bändelse af fattigdom, hos Öfverstäthällareembetet,
för att genom dess försorg attöras till annan sjuk-
vårdsanstalt eller fattigförsörjnings-inrättning i den
församling eller ort, der den sjuke senast bott. Till-
hör patienten Stockholms län, öfverlemnas han till
Kungl. Maj :ts Befallningshafvande i länet.

2:0. Patient, insjuknad i gångbar farsot arsmitto.
sam art eller behäftad med sjukdom af sådan be-
skaffenhet, att fara för smittas spridande inom Iasa-
rettet kan uppkomma genom 'den sjukes intagande
derstädes. kan icke å lasarettet vinna inträde.

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

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

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

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

Då lasarettet är fördeladt i olika afdelningar för
olikartade sjukdomar kan en tillfällig minskning i
·sjukantalet Då en afdelning icke 11ledföraett ökadt

[1605-1607]
utrymme fdr intagande af sjuke utöfver det bestämda
anialet på en annan. Samma förhällande gäUer ock
i afseende på sjukrummens fördelning emellan de
olika könen.

På kirurgiska afdelningen böra alltid några eau-
gar hällas lediga för möjligen inträffande olycka-
händelser.

Sjuk, som vill söka inträde å lasarettet, bör, så
vidt sig göra låter, personligen inställa sig, försedd
med ofvan föreskrifria betyg, hvarförutan patienten
icke mottages.

Lasarettets polikliniker hållas öppna tör hjelpsö-
kande tills vidare å följande tider:
Medicinska polikliniken (invärtes och hudsjukdomar) :

alla dagar 9-10 f. m.
Kirurgiska polikliniken (utvärtes och öronsjukdo-

mar): hvardagar 12-1 e. m., sön och helgdagar
10-11 f. m.

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

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

Polikliniken för nervsjukdomar: måndagar, tisdagar,
onsdagar och fredagar 9-10 f. m.

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

[1607] Sabbatsbergs sjukhus.
Styrelse:

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

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

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

Underläkare, å med. afd.: Akerström,
K. D.; kirurgiska afd.: Bovin, Emil.

Amanuenser, å med. afd.: Widstrand, A.
E.; å kirurg. afd.: Reutersköld, Adam; å
gynekologiska afd.: Rinman, Kurt.

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

9-1/210 f. m., '/23-4 e. m. '
Bokhållare: Granquist, O. F.
Kontorstid: 9-l.
Mottagningstid: för invärtes sjuka kl. 11-

12 f. m.
för utvärtes sjuka kl. 10-11 f. m.
för qvinnosjukd. kl. 10,30-11 f. m.

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

hvar den sjuke eger hemortsrätt.
För betal an de sjuka:

a) läkarebetyg ;
h) en månade afgift i förskott;
c) borgen af godkänd person för afgiftens betalande

under den tid, patienten kan komma att qvar-
ligga å sjukhuset.

Afgiften för betalande sjuka är" pr dag:
1:a klass 5 kr. i hel-enskildt rum för landsortsbo.
2:a klass 4 kr. i hel-enskildt rum för Stockholmsbo.
3:e klass 3: 50 i half-enskildt rum för landsortsbo.
4:e klass 2: 50 i half-enskildt rum för Stockholmsbo.

Adresskal en deru NJUt.
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[1607-1611J Rjukvårdsanstalter m. m.
s:e klass 1: 50 i allmän sal för landsortsbo. ÖfverHikare: Rissler, J.
s:e klass 75 öre i allmän sal för Stockholmsbo. U d l k Ek b W

Olycksfall mottagas alla tider på dygnet; dock böra n er ä are: e erg, .
ofvan föreskrifna vilkor i afseende ä betyg eller be- Amanuens: Nilsson, Gunnar.
talning af den sjukes anhöriga eller mälsman oför- Kommissarie: Behrman, Gustaf.
dröjligen fullgöras. S k t B Il' R'

Å allmänt rum intagna sjuka fä mottaga besök e re erare: ova lUS, •
alla dagar kl. 1-3 e. m. Patienter, intagna i isole- Predikant: Hildebrand. A.
rings- och tuberkulospaviljongerna, ega dock ej utan
särskildt tillständ att emottaga besök ä andra tider
än sönd. och onsd. kl. 1-2 e. ffi

Infartsvägen ä.rfrän Dalagatan : öppnas af portvakt
alla tider.

Sjukhuset S:t Göran.
(Stadshagen.)

Styrelse:
Ordförande: Busch, O. A.
Ledamöter: von Döbeln, J. W., vice ordf.;

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

Öfverläkare: Welander, E.; Möller, M., tillf.
Underläkare: Schlasberg, H. L
Amanuens: Cronqvist, Carl.
Sekreterare: Gyllensvärd, G. V.
Kommissarie: Hellsten, F. W.
Predikant: Rosenius, Josef.

A detta sjukhus emottagas tills vidare patienter
behäftade med veneriska sjukdomar, samt äf'ven, ef-
ter läkarnes ompröfning, sådane patienter, som lida
af hudsjukdomar och sjukdomar i urinvägarne af
annan natur.

Mottagningstid: Hvardagar kl. 12-1
f. m. Sön- och helgdagar 9-10 f. m.

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

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

den sjuke är kyrkoskr'ifven.
Obs. Veneriskt sjuke behöfva icke betyget b.
För b etal an de sjuke fordras:

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

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

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

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

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

Under ofvannämnda mottagningstid meddelas äf-
ven kostnadsfritt räd och behandling åt medellösa
sjuka, som ej behöfva intagas å sjukhuset,

A allmänt rum intagne sjuka fä mottaga besök
onsdagar kl. 10-11 f. m.

[1608J

Upplysningar rörande sjukas emottagande å
Katarina och Maria sjukhus.

För vinnande af inträde å ettdera af dessa sjuk-
hus bör hjelpsökande, sjelf eller genom ombud, in-
finna sig i sjukhusets mottagningssal på de af Sty-
relsen bestämda mottagningstimmar, eller söcken-
dagar mellan kl. 9 och 11 f. m., samt då vara 1Or-
sedd med:

1:0. Läkarebetyg om sjukdomens beskaffenhet och
att den sjuke icke kan i hemmet erhälla lämplig värd;

2:0. Så vidt möjligt är, prestbetyg eller annan till
upplysning om den sjukes rätta f'örsörjningsort le-
dande handling eller styrkt afskriit deraf;

3:0. Antingen intyg om sin oförmåga att betala
sjukvärdskostnaden, utfårdadt af Öfverstäthällareem-
betet, presterskapet eller vederbörande roteman, eller
ock en månads förskott ä sjukvärdskostnaden samt
ansvarsförbindelse af vederhäftig person idr nämnda
kostnads godtgörande för den ytterligare tid, som
den sjuke kan komma att ä sjukhuset värdas.

I afseende på rotemans intyg om medellöshet bör
noga iakttagas, att, om friplats sökes för någon, som
är i tjenst lagligen stadd, intyget bör vitsorda hus-
bondens r.aedellöshet, emedan i annat fall den sjuke,
lagstadde tjenaren endast kall såsom betalande mot-
tagas ä sjukhuset; och skall i sådan ,händelse sjuk-
värdskostnaden af husbonden utkräfvas.

Sjuk, som måste i åkdon föras till sjukhuset, bör.
af vederbörande läkare, roteman eller målsman åt-
varnas att ej förr hemsända åkdonet, än den sjuke
blifvit ä sjukhuset intagen.

Om alla platserna ä sjukhuset äro upptagna, er-
håller den hjelpsökande, som sådant önskar, vid sjuk-
huset skriftligt vitsord om förhällandet, jemte hän-
visning till annan tj enlig sjukvårdsanstalt.

Afgiften för betalande sjuke är bestämd till: för
personer tillhörande Stockholm: i hel-enskildt rum 2:
50 kr. pr dag, i half-enskildt rum 1: 50 pr dag, all-
mänt rum O: 75 kr. pr dag; får personer 80m icke
tillhöra Stockholm: i hel-enskildt rum 3: 50 kr. pr
dag, i half-enskildt rum 2: 50 kr. pr dag, i allmänt
rum 1: 50 kr. pr dag.

A allmänt rum intagna sjuke fä mottaga besök
alla dagar kl. 1-3 e. m.

Utvärtes sjukdomar och yttre skador behandlas kost-
nadsfritt ä Maria sjukhus månd., onsd. o. lörd. kl.
10-11 f. m.

Katarina sjukhus.
(Nya Sandbergsgatan 1.)

Mottagningstid 9-11 f. m.
Besökstid: 1/2 1-1/2 2 e. m.

Styrelse:
Ordförande: Kock, E.
Ledamöter: Wernmark, Viet.: Funch, H.

Th.; Aulin, F. R.; Romare, P. B.
Öfverläkare: Wernmark, Viet.
Underläkare: Gahn, Henrik.
Kommissarie: Holmberg, Gust.
Predikant: Ericson, Alfr.

Upplysningar rörande sjukas mottagande,
afgifter m.' m. se [1609].

[1611J

[1609J Maria sjukhus.
(Wolmar-Yxkullsgatan 25.)

Mottagoningstid: 9-11.
Styrelse:

Ordförande: Petersson, E. R.
Ledamöter : Winborg, Th.; Petterssonv C.

G.; Ostberg. J.; Rissler, J.
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~jukvårdsanstalter m. m. [1613-1619J
Öfversköterska: Melen, B., fröken. .

Till vård emottagas företrädesvis obemed-
lade sjuka barn af minst l års ålder.

För vinnande af inträde fordras
å friplats:

aj Iäkarebetyg,
b) betyg om medellöshet,
e) prestbetyg eller annan handling, som utvisar,

hvar den sjuke eger hemortsrätt ;
för b e tal an de sjuke:

aj läkare betyg.
b) en sjukvårdsafgift af 50 öre pr dag, som månads.

vis erlägges i fcirskott;
c) borgen af godkän-t person för afgif'tena.beta.lande.

under den tid, patienten kan komma attqvar-
ligga å barnsjukhuset,

[1613]
(Nära

Epidemisjukhuset.
Roslagstull. uppfartsväg från

Ingemarsgatan.)
Styrelse:

Helsovårdsnämnden.
Öfverläkare: Hellström, Thure.
Underläkare: Hallengren. B.
Amanuens: Lindskog, J.
Kommissarie: Ahlin. J. A.
Predikant: Waden, H.
Husmoder: Kaijser, Vendela. .
Besökstid: kl. 1 e. m. Kontorstid 9-1.

Sjukdomar som :årdas å sj~khus.et äro: ~~fteri.,
skarlakansfeber, smrttkoppor, flacktyfus och rödsot.

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

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

2) I sjuksalarne få besök icke ske utan tIllstå1?:d
af sjukhusets läkare. Tillstånd leI!:naR endast, 11::':1'
särskilda omständigheter dertill foranIeda. Beso-
kande är förbjudet att utan läkarens medgifvandemed-
föra förtäring till patienterna.

3) För anhöriga finnes ti1Wille att efter ~rhållet
tillstånd i besöksTummen kl. 1 e. m. under högst 1/4
timme samtala 111edde patienter, hvilkas tillstånd
det medgifver-.

4) Besökande vare skyldig ställa sig till efterrät-
telse sjukhusets ordningsregler äfvensom att un~er-
kasta sig de särskilda försigtighetsmått~ s<?mfbre-
skrifvas till förhindrande af smittas spridning från
sjukhuset. Den, som häremot bryter, kan förvägras
vidare tillträde till sjnkhnset.

5) Upplysningar om patienternas tillstånd medd~.
las till anhöriga hvarje dag kl. 1 af sjukhusots la-
kare å mottagningssalen. .

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

7) Anhöriga till sjuka, som jemte dessa; åra ln~
tagna på de enskilda rummen, vare skyldiga att l
allt följa sjukhusets ordningsregler.

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

huset, men skall sedermera skyndsammast inlem1?-as
prestbetyg, borgensförbindelse och förskottsbetalmng
efter samma reater och pris, som vid Sabbatsbergs
sjnkhus. - Se [16Oi]. .

Bpedemioaonen reqvireras genom närmaste polls-
vaktkontor med uppvisande af läkarebetyg.

Telefonsvar rörande patienterna lemnas endast å
rikstelejon och endast kl. 9-10 f. m. och 6-7 e. m.
Xfven till läkare, husmoder och sköterskorna finnes
rikstelefon.

[1615] Barnsjukhuset Samariten.
(W olmar- Yxkullsgatan 30, vid Ringvägen.)
Mottagningstid: kl. 9-10 f. m.
Besökstid: alla dagar kl. 3-4 e. m. (utom

tisdagar, torsdagar och lördagar).
Styrelse:

Linroth, K., ordförande; Ramstedt, V., v.
ordförande; v. Hofs.ten, S., öfverläkare;
Lindblad, A.; Dymling, J. F., kassaförval-
tare; Jentzen, Elisabeth; Netzel, Laura,

Sekreterare. Stuart, A., e. o. hofrättsnotarie.
Öfverläkare: v. Hofsten, S., med. dr, docent.
Amanuens.: Stridsbarg, W., med. kand.

[1617] Diakoniss-sjukhuset.
(Ers taga tan 1.)

~tyrelse: Se Diakonissanstalten.
Öfverläkare: Toll, H.
Underläkare: Schoug, C.

A detta sjukhus intagas å såväl friplats som il
betalande plats, i enskildt eller allmänt rum, pa-
ttenter, som ej äro behäftade med obotlig sjukdom
eller sådan sjukdom. att fara för smittas spridande
inom sjukhuset kan uppkomma genom de sjukes in-
tagande derstädes. Dessutom finnes tillfäl!e til!
&jukvårdsackord, hvarigenom husbönder, genom att
för kalenderår erlägga 6 kronor för en tjenare, bereda
denne rättighet att i händelse af sjukdom blifva å
sjukhuset intagen och fritt vårdad under 4 månader.

Priset å allmänt rum pr dag 75 öre
D å enskildt rum» » 4 kronor.
)) å dublettrum )) )) 2-3 ))

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

Brand" och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

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

Bestarndt för värd af personer, lidande af läng.
varig eller obotlig sjukdom, företrädesvis från huf.
vudstaden och, endast då utrymmet så medgifver,
från andra orter.
Patienter intagas å såväl friplatser som mot betal-

o ning.
Arsafgiften är i gamla hemmet: 550 kr. för allmänt

rum och 650 kr. för enskildt rum; i nya hem.
met: 750 kr. för allmänt rum och 1,000 kr. Idr
enskildt rum.

Patienterna ega rätt att mottaga besök under tiden
mellan kl. 10 f. m. och kl. 7 e. m. med undan-
tag af måltidstimmarne kL 1-3.

Styrelse:
Ordförande: Carlson, K. G.
Vice ordförande: Bergman, Ev.
Kassadirektör. Carlson, K. G.
Verkställande direktör: Norrman, C. G. V.
Verkställande läkareIedamot:. Wising, P. J.
Ledamöter: Almen, Aug.; Asplund, H.; Kum-

lien, Axel; Leyonmarck, J. L.; Salin, :M.
J.; Samson, Otto; Sällström, A. G.; Wein-
berg, C. A.



[1619-1635] Sjukvårdsanstalter m. m.
Öfverläkare: Hultgren, E. O., mottager Öfrige Ledamöter: Althainz, F. G.; Setter-

hvard, 3-4 e. m. Kungsg. 7, ansök- gren. E. M. G.; Tamm, A. W· Bolinder
ningar om intagning på sjukhemmet. E.; Westermark, F.

Underläkare: Holmgren, 1. F:son. Kamererare: Willners, John.
Husmoder: Guldbrand. Ida, fröken. Träffas Direktor: Westermark. F. J. E., t. f.

mån d., onsd.; lörd. kl. 9-11. Adjunkt: Salin, M. J.
Kamererare: Höjer, Å. Amanuens: Bolinder. S. G.

Kontor: Arsenalsgatan 4 A, nedre bot- Föreståndarinna: Koch, M.
ten till höger, öppet kl. 10-12.

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

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

Hallberg, E),. F. M.; Öfverläkaren.
8,ekreterare: Ahrberg, C. Hj.
Ofverläkare: Hjertströrn, E. J. G., träffas i

tjensteärenden '/21-'/22 e. m. Vid samrna
tid må patienter efter öfverläkarens be-
pröfvande af anhöriga besökas, helst sönd.,
tisd. och fred.

Biträd. läkare: Fagergren, E. L.
Predikant: Sundberg, W.
Syssloman: Forsberg, J. A.
Sjukvårdsafgiften är i l:a klass' 2: 25,

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

[1622J Provisoriska sinnessjukhuset.
.. (Bränkyrkagatan 71.)
Ofverläkare: Bystedt, Ivan.
Ekonomien ombesörjes af: Behrman, Gustaf.

[1629J Asylen för fattiga barnaföderskor
och deras barn.

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

Samma som för Allm. barnbördshuset.

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

Styrelse:
Densamma som för Maria sjukhus.
Öfverläkare: Sonden, C. Märt.
Biträdande läkare: Alin, Edvard.
Ekonomien ombesörjes af: Behrman, Gust.

Stockholms stads fattigvårdsnämnds asyl
för fattiga barnaföderskor och deras

[1633J späda barn.
(Prestgårdsgatan 31 A.)

8tY"else:
Ordförande: Hylin,P. J. A.
Ledamöter: Wennerström, G.; Nilsson, C. F.
Redogörare o. kassaförvalt. : Behrman, Gust.

Asylets ändamål är att Iernua erforderlig fattig-
vård åt sådana behöfvande barnaföderskor, hvi lka,
tillhörande annan kommun än Stockholm, efter ut-
skrifningen från barnbördshuset äro ur stånd att då
genast med arbete kunna försörja sig och sina barn.Stockholms stads och läns kurhus.

[1623J (Handtverkaregatan 13.)
Direktion: [1635J Allmänna barnhusinrättningen.

Ordförande: Öfverståthållaren eller, hans (Norrtullsgatan 14 B· exp.-tid 10-3)
frånvaro, Underståthållaren. b D' ektic .

Af ~.tockholms ~.tadsfullmäktige valde leda- Ordförande: ÖfversW.th:li~ren eller, i hans
mo.ter: Nystrom, Q.; Tamm, A. W.; af frånvaro, Underståthållaren. .
Klintberg, L. F.; Ohnell, R. Öf' l d "t P r "t H' t

Af Stockholms läns landsting valde ledamö- rige e amo er: o ismas aren; jor z-
t .. Odelber O W' Al V t berg, F. W.; Dahl, F. G. A.; Setterwall,
f~r.t t d l~'k . "'St mkhgrlen, h":amt J. G.; StrandelI, K. E. A.; Holmquist,
ors ~ s. a .~a are1!-~ oc o m o~ ,?rs e P. A. F.; Loven, O. Ch. .

.. prov:.mslalla~aren l Stockholms distrikt, Öfverläkare: Medin, K. O.
Ofverlakare: Lmdblad, A. I te d t· M' J A AK . . h k t Hub L n n en .• alCUS, • • •ornnussarre oc se re erare : u ner, . Sekreterare och ombudsman: Bredberg, E. A.,

O. J. unr
Underläkare: Severin, K. H. K l. h k "E C A
Predikant: Blomquist, O. R. amer~.rare oc . "as.sor:· ngman, . .
V kt .. t A d O W Underlakare: Billqvist, O. G.

a mas are: nuersson, . . Andre underläkare: Jundell, l.
Predikant: Dahlgren, A. Th.
Kontorsskrifvare: Klint, F. H.; Jacobson,

T. A.
Inspektör öfver barnhusbarn i landsorten:

i hans Arenander, J: A.. Natt och Dag, A. G.
.D:o öfver d:o i Stockholm : Wallman. K. E.

[1627J Allmänna barnbördshuset.
(Handtverkaregatan 19.)

Direktion:
Ordförande: Öfverståthållaren eller,

frånvaro, Understathållaren.
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Sjukvårdsanstalter m. m. [1635-1643]
Extra kontorsskrifvare: Drakenberg. C. B. Föredragande för ekonomien: Salander. B.H.
Husmoder: Gefwert, H. J. . Kassaförvaltare: Benckert, R.
Amsals-förestånderska: Borgstedt, A. A. Ombudsman: Ramstodt, J. O.
Lärarinnor: Carleson, L.; Fliesberg, B. :f.'örste läkare: Wsern, Jonas.

Ofverläkare: Wmrn, J onas (medic. afdeln.);
Kungl. Sällskapets Pro Patria barnbörds- Floderus, Björn (kirurg. afdeln.).
[1637J och barnhus. Underläkare: von Matern, H. (medic. afd.);

(Stora Badstugatan 22.) Lundborg, C., amanuens; Tengvall, E.;
Direktor och Öfverläkara: Alin, Edv. Gibson, O. (kirurg. afd.)
Biträdande läkare: Lindström, Gösta. Föreståndarinna: Brodin, Maria Helena.
Pörestån derska : Vakant. Allm. tel, 274 kl. 10-12 f. m.
Upplysningar rörande de uilkor, som erfordras Kommissarie: Ericsson, E. A.

ftr vinnande af inträde å barnbördshuset: ru~;'g:.:t/'i:;., ~ei~it~~e 2~~,~n 7.5 öre och i enskildt
l. För vinnande af inträ~e på friplats fordras: För vinnande af inträde å friplats fordras: läka-

a) Prestbetyg eller utdrag af prest'boken. b) Intyg rebetyg rotemans intyg om medellöshet och prest-
Olll medellöshet, utfärdadt af Ofverståthållareembe- betyg. J ~ -

tet, presterskapet eller vederbörande roteman. e) Af Kontorstid 10-12 f. m, och 3-4 e, m, Allm. tel. 274_
vederhäftig person utfärdad förbindelse att i hän- Inträdessökande 10-11 f. m.
delse. ~~patientens ~förmodade dödsfall bestrida de Besökstid 2-3 e. m.
deraf fo~anledda utgIft~r. . Telefonmeddelanden om patienter lemnas : å Medle.

II. For betalande sjuka : a) Ansvarssedel, inne- afd. 9-10 f. m. Allrn. tel. 141. Kirurg. afd.
fattande borgen för ifrågakommande utgifter under 10-11 f. m, Ål.lm. teL 178.
vistelsen på barnbördshuset. b) Prestbetyg, hvilket
doek endast behöfver etlemnas af gifta personer.

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

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

dublett kr, 1: 50; 3) i allmänt rum l kr,
All läkare vård och uppassning lemnas kostnads-

fritt. Medikamenter skola betalande patienter be- [1643]
kosta sig sjelfva, hvaremot utgifterna för medika-
menter åt de å friplats intagna bekostas af barn-
bördshuset. Drickspenningar eller annan vedergäll-
ning för lemnad vård vid förlossning få ej af skö-
terskorna affordras någon på barnbördshuset intagen.
Förestånderskan tillhandahåller de barnaföderskor,
som det önska, lämplig mat och dryck mot billig,
af Direktionen faststäld afgift. Öfriga upplysningar
lemnas af Förestäuderskän eller för särskilda fall
antingen af Öfverläkareu med. dr E. Alin eller af
hans ställföreträdare.

Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt
[1639J för sjuka barn.

(Polhemsgatan.)
Råd lernnas kostnadsfritt för invärtes sjuka

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

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

Direktionen öfver Sabbatsbergs brunns-
[1641J lasarett.
Ordförande: Wachtrneister, H., grefve.
Kassaförvaltare: Carlson, Georg.
Brunnsintendent. Cassen, A. W.
Syssloman: VYeidenhielm, A.
Gfrige ledamöter: Askergren, H. E.; La-

gergren, J. E.; Ritter, E. W.; Smerling,
C. F.

Sophia-hemmet.
(Valhallavägen.)

Sturetse :
Ordförande: H. M. Drottningen.
Hedersledamot: H. K. H. Kronprinsessan.
v. Ordförande: Gilljam, G. F.
Ledamöter: af Segerström, M. L., fröken;

Gilljam, H., f. Forssber~, fru; Virgin, E.,
fröken; Hamilton, U., f. Lewenhaupt, gref-
vinna, Warfvinge, F. W.; Berg, J.; Cron-
stedt, Otto, grefve; Nyström, L. R.; Lin-
roth, K., Lundgren, F.; Dahlin, J. E.;
Östrand. H.

Själasörjare: Lindhagen, T.
Kassaförvaltare: Cronstedt, Otto, Grefve,
Sekreterare: Leijonmarck, C. E.
Föreståndarinna: Virgin, E., fröken.
Husläkare: Lidin, E. O., med. dokt,
Karnererare. Äman, A., fröken.

• Upplysningar
om sjukhemmet och om sjukes intagning

och vård derstädes.
Föreståndarinnans mottagn ..tid kl. 1-2.
Kamrerarens expeditionstid kl. 1/210-1/212 f. . och

1/23-1/24 e. 111.
Sjukhemmet erbjuder åt sjuka ur skilda samhälls-

klasser ett efter uuttdens fordringar ordnadt hem,
der in- och utvärtes sjuka kunna blifvaintagna och
vårdade. De sjuka vårdas på egen bekostnad af den
läkare de sjelfva välja.
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[1643-1045J Sjukvårdsanstalter m. m.
I sjukhemmet emottagas till behandling så längt insändes till Sophiahemmet, dä sköterskan lemnar

utrymmet medgifver, sjuka af alla slag,'m~d undan- sin plats, Iiqvid, hvarefter qvitto öfversändes.
tag af dem, som kunna vara störande för öfriga inom Behålles sköterska under längre tid än två veckor,
Hemmet befintliga patienter eller som lida af så bör i Stockholm liqvid insändas till Sophiahemmet
beskaffad sjukdom, att fara 'för smittas spridande hvar fjortonde dag.
inom Hemmet kan uppstå. För i landsorten anstäld sköterska erlägges liqvid
. Vid inträde erlägger den sjuke sjukvårdskostnad den första i i hvarje månad.
l förskott för tvä veckor, och detta förskott förnyas Lasarett kunna frän Sophiahemmet erhålta öfver-
vid hvarje ny period af två veckor. . sköterskor och utgör i så fall afgiften till Hemmet

Den sjuke skall äfven aflemna förbindelse af ve- 500 kr. för är; fri resa och fritt underhåll för skö-
derhäftig person eller en kontant summa, moteva- terskan.
rande tvä månaders sjukvärdsatgirt. Betalningen Angående Elevers antagande samt sjuksköterskors
utgär frän och med den dag plats beviljats och till utbildning och ställning gälla för närvarande 161-
dess Hemmet lemnas, dock att utskrifningsdagen ej jande hufvudsakliga
räknas, såvida ej den sjuke stannar qvar å Hemmet
efter kl. 12 middagen, då äfven denna dag beräknas.

Betalningsvilk01'en äro:
I Afdeln.: A i enskildt rum 7 kr. pr dag.

» B i halt-enskildt rum 5 kl'. pr dag.
» C i rum för mera än 2 patienter 4 kr.

pr dag.
II Afdeln.: A i enskildt rum 4 kr. pr dag.

i half-enski'ldt rum 3 kr. pr dag.
.. » B i r~llu för 3 - 8 patienter 1: 75 pr dag.

For denna afglft erhålla de sjuka:
R:um, kost och sjukvård. Vin hafva patienterna

att l regeln betala särskildt. Patienterna debiteras
för medikaments- och förbandsartiklar i mån af för-
brukning. Underläkaren är skyldig att i sjukvärden
inom He~met tilll.~andagå och assistera der prakti-
serande lakare. For transporten till och frän sjuk.
huset har den sjuke sjelf att sörja. Tillfallig patient
som ankommer tdj.l Sophiahemmet för undergående
af operation, erlägger för densamma 3 kronor och
ersatte förbandskostnaderna enligt räkning. Frän
Sophiahemmet utskrifven patient som efteråt fordrar
förbindning ii. hemmet, erlägger 'en krona för hvarje
besök.

Sävidt utrymme och omständigheter i öfrigt så-
da~t me<:lgifva,.m~ i l:a afdelningen A intagen
patlen~ titlåtas l SItt rum medtaga en anförvant
eller tjanare och utgår i sådant fall härför en afgift
af 4: 50 pr dag
I Afdeln:s patienter uti enskildt sjukrum få emot-

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

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

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

för flere patienter mellan kl. 2--4 e.
m. samt i enskildt rum kl. 10 f. m.-
1/27 e. m.

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

»

B. Om privata sjukvården:
Sjuksköterskor 16r värd af sjuka i privata hem

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

Betalningsvilkoren äro:
a) För en sköterskas tjenstgöring, helt

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

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

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

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

Sköterskan erhäller derfemte fri kost.
Bköterskor, tjenstgörande i landsorten erhålla

dessutom fri tvätt.
Kostnaden för sköterskans resa fram och åter er-

lägges till sköterskan sjelf.
Anlitas sköterska för kortare tid än två. veckor,

Regler:
1. För att kunna blifva elev vid Sophiahern.met

erfordras:
al att för sjuksköterskekallet ega en allvarlig häg,

byggd på sann gudsfruktan;
b) att tillhöra protestantisk trosbekännelse;
c) att hafva god helsa och nöjaktiga kroppskrafter;
d) att vara ogift eller barnlös enka;
e} att hafva åtnjutit nöjaktig skolundervisning;
f j att hafva fyllt 21 är, men icke vara öfver 35 är

vid inträdet som elev.
2. För att blifva till sjuksköterska vid Sophiahem-

met antagen fordras:
a) att hafva såsom prof-elev ä Hemmet genomgått

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

b) att hafva såsom elev tj enstgj ort på Sophiahem-
met och andra sjukvårdsinrättningar ett och ett
halft år'

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

fullbordat sin fackmessiga utbildning.
Vid prof'skötersketidens slut förnyas ofvannämnda

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

vid Sophiahemmet skall till föreståndarinnan
ingif'va:

aj egenhändig skriftlig inträdesansökan ;
b) prestbetyg;
c) läkarebetyg, enligt formulär;
d] redogörelse för sitt framfarna lif etc. enligt for-

mulär.
Dessa båda formulär tillhandahällas genom före-

ståndarinnan.

[1644J Hem för ögonsjuke.
(Klara Vestra Kyrkogata 12; a. t. 7994.)

Föreståndare: Doktor Erik Nordenson.
Hemmet har plats för 30 patienter.
Betalningsvilkor: i enskildt rum 4 kr.; i half-

enskildt rum 2 kr. 75 öre; i rum för 5-6 patienter
75 öre, allt pr dag.

Vid inträde erlägger den sjuke betalning i för-
skott för två veckor och detta förskott förnyas vid
hvarje ny period af två veckor.

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

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

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

Suppleanter: Nordenson. E.; Öhrvall, E.

Sjukhemmets öfverläkare och föreståndare:
Marcus, Henry, med. doktor.

Underläkare: Johanson, Alfred, med. kand.
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Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J
Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar
Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å hemmet efter kl. 12 på dagen, då äfven

denna dag beräknas.
Telefontid: dagl. 11-'-12 (allm. tel. Sundby. För sjukvårdsafgiftenerhåller den sjuke bostad,

berg 9). kost och sjukvård, men debiteras särskildt för me-
Post. och tel-adress: Solna sjukhem, Sund- dikamenter, förbandsartiklar och vin i mån af för-

brukning.
byberg. För transport till och från sjukhemmethar den

sj uke sjelf att sörja.
[1646 J Rood k t . k köt k h De å sjukhemmet intagna sjuka harva i äfrigt atta o a orse s sJ u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom
(Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

Sty,·eZ.e: [1647J S:t Elisabets sjukvårdssystrar.
Ordförande: Björnstjerna, R. M. E. C. (Norra Smedjegatan 21,2 tr.)
v. Ordf.:. Westring, Hj. G. Föreståndarinna: Fiillegrabe, Angelica.
Ledamöter: Edholm, L., f. von Heijne; von Mottaga sjukbud alla tider på dygnet.

Heijne, M., f. Gahn; Odelberg, E., f. Aker-
man; Geijer, K., f. Glosemeyer: von Heijne,
A. G.; Werner, A.; Akerman, J.

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

1-3).
Upplysningar rörande såväl erhållande af sköterskor

för vård af sjuka i Stockholm eller landsorten
som äfven antagande till sköterskeelev hos Röda
korset erhållas efter anmälan hos föreståndarin- [1649J
nan, Kamrnakareg. 66, 2 tr. Pöreståndartunans
mottagningstidkl. 1-3 e. m., a. t. 8186; r. t. 19?

[1648J Dr Pontins sjukhem.
Stora Badstug. 6; r. t. 5317; a. t. 152 90.

Privatklinik för qvinliga patienter med
mag- och tarmsjukdomar. Plats för cirka
10 patienter. Betalningsvilkor: halfenskildt
rum kr. 3: 50; i rum med 8 patienter kr. 2.

[1646 bJ Röda korsets sjukhem.
Kammakaregatan 66, 2 tro

Föreståndarinnans mottagningstid kl. 1-3
e. m.; a. t. 8186; r. t. 1 92.

Detta sjukhem erbjuder åt sjuka ett efter nuti-
dens fordringar ordnadt hem, der in- och utvärtes
sjuka kunna blifva intagna och vårdade. De sjuka
vårdas på egen bekostnad af den läkare, de sjelfva
välja. I sjukhemmet mottagas till behandling, så
långt det begränsade utrymmet medgtrver, 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 erlägger den sjuke bestämd sjukvårds-
afgift i förskott för två veckor, hvilket förskott för-
nyas vid hvarje ny period af två veckor. Betal-
ningen utgår från och med den dag, plats beviljats.
och till dess sjukhemmet lemna.s, dock att utskrif-

Konvalescenthemmet.
(Malmskilnadsgatan 41.)

Styrelse:
Ordförande: Bruncrona, Augusta, enkefru.
Ledamöter: Wetterstrand. O. G., med. dok-

tor; Moll, V. O., v. häradshöfding; Påhl·
man, Sigrid, fröken; en ledamotsplats
vakant.

Husmoder: Liljeblad, Agnes, Prostinna.

[1650] Hemmet Elim.
(Sundbyberg; a. t. Sundbyberg 45.)

Emottager konvalescenter och personer i behof
af hvila och vård. Afgiften pr dygn för enskildt
rum kr. 5: -, för halfenskildt, finare: kr. 4: 50,
enklare: 3: 50. Husläkare, e. provinsialläkaren dr
Jonsson. Eljes läkare efter eget val. Förestånda-
rinna: Hilda Malm, exam. sjuksköterska.

(Ny uppgift saknas.)

Pen n i ng i n rättni ng3 r.
I. Banklnrättnlngar ID. ID.

A. Ban. ker. deputerad; Liljewalch, 1'. (afg. 1903), de-
" puterad; von Friesen, S. G. (afg. 1902),

[1651J Sveriges riksbank. vik. deputerad; Jonsson, Olof, i Hof (afg.
Hufvudkontor: Jerntorget 55, 2 tro 1~02), inspekt. fullmäktig för .~edeltrycke.

Afdelningskontor: Hamngatan 28, n. b. riet och Tumba bruk; .AI.mstrom, R., (afg.
(Expeditionstid 10-3.) 1903); Uggla, A. A. (llltlll valet 1901).

Fullmäktige: Suppleanter :
Af Kongl. Maj:t förordnad fullmäktig: v. Af Kongl. Maj:t förordnad suppleant: Chri-

Ehrenheim, P. J.. förordnad för 3 år stierson, T: O. A., förordnad för 3 år från
från den 14 maj 1900, ordftiru-nde, den 14 maj 1900.

Af Riksdagen vald~ fullmäktige: Törne-, Af Riksdagen va!de suppleanter (intill valet
qladh, H. R. (afgaende 1901), v. ordf. O. 1901): Wallden, W.; Tham. V. H. S.
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