
Skytteföreningar. - Personer och inrättn. hörande till Helsovården, [1565-1581J
[1565J Skytteförbundef [1568J Östermalms skytteförening.
inom Stockholms stads frivilliga skarp. Adr.: Kongl. Svea Lifgarde.
skytteförening.

. Styrelse: . Ordf.: Bergenstråhle, K. J. "'. R., kapten;
Ordf.: Swahn, O. G.; v. ordf.: Ekman, J. E.j Falk, G. IL, löjtnant, v. ordf': Jansson,

skattmästare: Johansson, J. N.; sekrete- Filip, fanjunkare, instruktör och sekre-
rare: Nilsson, Vitalis; vice skattmästare: terare.
Malmqvist, C. H.; öfrige ledamöter: Hof- Föreningens skjutbana är belägen vid
vandel', Ad. Kaknäs.
Förbundet anställer sina täfiingsskjutnin·

gal' dels å skarpskyttames skjutbana vid
Hufvudsta, dels vi~äs. [1569]
[1567] Kungsholms skyttegille.

A. t. 8850.
Styrelse : Zethelius, A., kapten, ordf ..j Wa~l- Tollsten, T. B. V., fältintendent, ordf.,

quist, V.j• apotekare, "v. ordf.j.Tlbbehn, Wahlquist, V., apotekare, v. ordf. och
~: J., fanjunkare, kassör; Nystr~m, S. F., sekr.; Bexelius, A., grosshandl., kassaf,
forman; Holmberg, N., mekaniker, Sel- Ledamöter: Fris G. direktör' Lindholm.

"ma~der, C. Hj .., sergeant, instru~tör. . V., grosshandl., Westerholm, G. E., loko~
Foren 1JJ gen s skjutbana ar belagen' vid motivförare. Svensson, M. V., mekaniker.

Karlberg. Skjutbanor v. Midsommarskransen o. Sickla.

Personer och inrättningar', hörande till Helsovården.
[1575] Kungl. Medicinalstyrelse~. Joha~?es' distrik~: C.assen, A.. W.
G Id' ktö Al . A Th Katarina norra distrikt: Lundin, V. A.enera ire or: men, .. K t' .. t d' t ikt T D J E
Ledamöter: Pontin, D. M. C.: Bolling, G. IT atar~na o'~dra dl.str~1t; JdageRrgren{".'E' .

1\'[, W .' k R A' Du . G J A "a arma so ra IS n et: e· on, m. ••. , awnns y, . ., nel, . . . Klara distrikt: Erdmann Th.
Sek~eterare: Vakant.. '" Kun sholms distrikt: Borg, C.
Regls~rator och aktuarie: Ekm~n, Thor. Mar~ vestra distrikt: Ericsson, V. r

NO~~l:~er:aHll~erii A. E. 'l:h.; Hedlen. Maria östra distrikt: Sällberg, G. Th.
KameIr:l~ar~: Croniand, 'I:'h. H. ~ikolai distrikt: Sch?lan.der, C. Th.
Kassör och bokhållare: Andree, T. B. Qstermalms .y'estra ~Is~nkt: Wetterdal, H.
O b d I fl k l Th t COstermalms östra distrikt: Ehnbom, H.

m u sman oc l s a : es rUp,. Djurgården, Uhrström, W.
Hufvudstadens vaccinationsdistrikt.

Se adressafdeln. under Vacoinationedcsta-ikt,
Läkare. Se yrkes1·egiSfret.

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

Irireläion:
Ordförande: Bruzelius, R. M.
Ledamöter: Smerling, C. F.j Berg, J. V.;

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

berg, L. V.
[1581] Medikomekaniska institutet.

(Jako bsgatan 16; a. t. 4022.)
Föreståndare: Zander, G.

Medikomekaniska institutets ortopediska
afdelning.

(Jakobsbergsgatan 17.)
Föreståndare: Zancler, G.

Rättskemist.
Rättskemist: D illn er, Hj.
Assistent: Lindberger. B. V. H.

Afdelningen för hospitalsärenden.
Arkitekt: Kumlien, Axel, tillf,
Revisor: Kinberg, A. W., tillf.
Vid '~fdejningen för hospitalsärenden blträ-
'dande, tjenstemän hos f. d. K. Serafimer-

ordensqillet,
Sekreterare : BiIlbergh, T. A.
Kamererare : Stolpe, Karl.

[1577] Stadsläkare:
Förste: Linroth, Klas.
Andre: Aspelin, J. M.

Distriktsläkare:
Adolf Fredriks östra distrikt: Carlsson, Sture.
Adolf Fredriks vestra distrikt:Lagergren,J.E.
Jakobs distrikt: Möller, ]\f.

Södermalms och Liljeholmens
skytteförening.

Allm. telefon 8850.
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[1583-1597J Personer och inrättningar hörande till Helsovården,

Polikliniker. [1593J Allmänna polikliniken.
[1583J Allmänna elektricitetsinrättningen. (Riddaregatan 3.)

(Svartmangatan 9.) Obemedlade erhålla kostnadsfri läkare-
Medellösa erhålla mot företeende af rote- vård för:

mansintyg kostnadsfri behandling helgfria Ba.rnsjuluiam ar:
måndagar, onsdagar o. fredagar kl. "/.12 måndagar och torsdagar kl. '/"11-';"12 f.
-"hl. Stängd l månad omkring Jul och m. Dr Karl Lundberg;
1'/2 månad under juni-juli. Betalande Ög(lll ••.jukdom ar:
patienter erlägga i förskott 7 kr. per må- tisdagar, torsdagar och lördagar kl. '/"2-
nad, Föreståndare: Doktor Hj. Hjorth. '/23 e. m. Dr U. L. Hellgren.

[1585J Karolinska institutets poliklinik. Huäsjukdom.ar och syfilis:
(Kungsgatan 30.) tisdagar och fredagar kl. 11-12 f. m. Dr

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård Sederholm.
för: Hudsjukdomar:

Barnsjukdomar: onsdagar o. lördagar kl. 11-12 f. m. Dr
alla hvardagarkl.ll-l. Polikliniken ledes af Afzelius.
professorerna Medin, O., och Wrern, J. mån- Q"';nno"jnluZ(lII/(lJ':
dagar, onsdagar och lördagar. tisdagar och fredagar kl. 9-10 f. m. Dr

Fritz Netzler.
Mag- och tarmsjuluiomar:

torsdagar o. lördagar kl. 8 - 9 f. m. Dr Lidin.
ÖI'on-, näs- och halssjukdomar:

rnånd., onsel. oeh fred. 6-7 e. m. D:r C. B.
Lagerlöf.

Polikliniken vid kronprinsessan Lovisas
[1587J vårdanstalt.
Medellösa sjuka barn erhålla kostnadsfri

läkarevård för:
Invärtes sjukdomar:

(Pilgatan 8.)
måndagar, onsdagar och lördagar kl. 12-1

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

(Haudtverkaregatan 14 A)
måndagar onsdagar och fredagar kl. 11-12

f. m. dr E. S. Perman.
...J
oo::
UJ
z.
UJ "
~~
_Il:Q..Ul

•0
(j) z
I-Ul
UJ:;:-:;:
0::0
UJ~
(!J~
(!J>-o::
CD

<t:
o::
OI-

~

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

domar, erhålla kostnadsfritt råd och hjelp.
Mottagningstider och poliklinik för personer,
lidande af hudsjukdomar alla dagar kl.
9-10 f. m.; invärtes sjukdomar alla dagar
9-10 f. m.; utvärtes sjukdomar hvard. 12-1
på dagen, helgd. kl. 10-11 f. m.; fruntim-
merssjukdomar söknedagar 10-11 f. m.;
ögonsjukdomar livardagar 11-12 f. m.,
Sön.- o. helgd. 10--11 f. m.; nervsjukdomar
månd., tisd., onsd. och fred. 9-10 f. m.

[1591J Polikliniker för tandsjukdomar.
(54 A Mäster Samuelsgatan).

Obemedlade erhålla kostnadsfri vård
hv arje söknerlag '/29-'/210 r. m. Förest.:
Med. Dr Otto Ulmgren, praktis, läkare.

[1592J Polikliniken för ögonsjukdomar.
(Smålandsgatan 30.) A. T. 7995.

Meddellösa med rotemansintyg erhålla
kostnadsfri läkarevård hvardagar 10-11 f.
m. Läkare: Dr Erik Nordenson och Dr
A. Behm.

[1594J Poliklinik för hals-, näs- och
öronsjukdomar.

(Biblioteksgatan 6.)
månd., tisd., torsd, o. fred. kl. 10-11 f. m.
Dr K Stangenberg.

[1595J Diakoniss-sjukhusets poliklinik.
(Erstagatan 1.)

utvärtes sjukdomar:
söknedagar '/211-'/212 .

Qvinnosjukdomar:
onsdagar och lördagar '/211-'/"12.

[1597J Polikliniken ~ Södermalm.
(Folkungatan 7 B, f. d. Pilgatan.)

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård
för:

QvInnosjukdornar:
tisdagar och fredagar kl. 11-12 f. m. Dr

F. J. E. Westermark.
Ögon"jultdmnar:

onsda,&'ar o. lördagar kl. 2-3 e. m. Dr W.
v. vöbeln.

Barnrjukdomar :
måndagar och torsdagar kl. 12-1 e. m.

Dl' B. H. Salander.
Hals-, näs- och öronsjukdomar:

onsd. o. lörd. kl. 11--12 f. m. D:r E. Stan-
genbel'g.
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hörande till Helsovårrlen.
nin&,arna tillhandahållas på
byra:

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

Tandläkare, Fältskärer och Barnmorskor, För forsling af större partier smittade
se yrkesregistret. kläder, synnerligen sängkläder, eger Helso-

vårds nämnden särskildt kon struerade kärror,
hvilka likaledes få kostnadsfritt begagnas.
Dragare och körsven bekostas dock icke af
Nämnden i andra fall, än der desinfektionen
sker på anfordran af dess tjensternän. Mot
erläggande vid anmälan af 1 kr. 50 öre för-
anstaltas dock transporten för dem, som så
önska, af Helsopolisen genom el) för ända-
målet antagen entreprenör. - Med hem-
frakt tager Nämnden ingen befattning.

I den mån Helsopolispersonalens 'tid med-
gifver, tillhandagår densamma äfven kost-
nadsfritt enskilda personer med desinfektion

Underrättelse rörande Stockholms stads af bostäder, Den, som häraf vill begagna
Helsovårdsnämnds anstalter för gång· sig, eger anmäla sig, som här ofvan sä-
och sängkläders samt bostäders be- ges. Nämnda personal är förbjuden åtaga

[1601J friande från smittoämnen. sig sådana förrättningar utan föregående
Desinfektionsugnarna vid Hornsgatan 82, anmälan på byrån.

Letjena allmänna inrättningar och enskil- Hclsovårdsnämnden ansvararickeför skada
da personer i Stockholm, så långt ut- eller förlust, som möjligen vid desinfektio-
rymmat medgifver, med gång- och säng- Den kan uppstå.
kläders desinficieranda. Detta sker kostnads- ..
fritt, då desinfektionen föranledes af kolera Desinfektionsherberqe,
smittkop.por,. tyfus, ~yfoidfeber,. skarlakan~: Friska personer från smittade hem kunna,
feber, difteri eller radsat. Eljes och for under det att deras bostäder desinfekteras
an~ra än. stockholmsbor, då de tillåtas att erhålla logis på desinfektionsanstalten vid
betjana sig af ugnarna, betalas 10 kr., om Hornszatan 82 hvarest finnas dels bättre
per~edla!na utgöra blott e~ ugnsladdning. (1:a klass) ru~, som få bezagnas mot en
eper m1l1dr~, samt 5 kr. for hvarJoeytter- afgift af 1 krona pr dag och person utom
bgare laddning, som erfordras och pa en och för föda som betalas särskildt dels enklare
sam~a d~!5 hi~:na desinfekt~ras. E'ör små (2:a kl~ss) rum, som af ob'emedlade få
partier klader ar Sundhetsinspektören ~e. begagnas kostnadsfritt, då helsopolisen upp-
myndigad att, der omständigheterna dertill fordrar dem att der taga in.
föranleda, bevilja nedsättning i afgiften.

Anmälan om desinfektion kan ske alla Sjuktransportvagnar för smittosamma sjuk-
söknedagar kl. 1-2e. m. å Helsopolisens d
byrå, Klara Vestra Kyrkogata 3 B 1h,. upp, omar.
der närmare upplysningar fås om tid och På det allmänna åkdon icke måtte be-
ställe för klädernas afiemnande. Om tiden gagnas till forsling af personer, angripna
för återhemtning lemnas besked vid desin- af smittosamma sjukdomar, tillhandahåller
fektionsanstalten. Helsovårdsnämnden för sådana fall täckta,

Inlernnare af kläder hafva för öfrigt att beqväma åkdon, särskildt inrättade för sjuk.
iakttaga följande: transport. Vagnarna, som omsorgsfullt ren-

1) å alla persedlar som inlernnas skall göras efter hvarje gång de be~agnats, kunna,
förteckning i 2 exemplar bifogas, uppta- sedan läkare intygat sjukdomens .beskaf-
gande persedlames antal och slag samt in- fenhet, erhållas efter anmälan på Helso-
lemnarens namn; ena exemplaret återfås vårdsnämndens byrå eller, då den sjuke: skall
qvitteradt, det andra förvaras vid desin- föras till Epidemisjukhuset, äfven genom
fektionsanstalten. Blanketter till förteck- polisvaktkontoren.

Personer och inrättningar
Tand.<julldoma1·. /

måndagar, onsdagar och fredagar kl. i9-
HO f. m.

'I'andläkare: John Wessler. /

[l5lJ7-1601J
Helsopolisens

[1599J Sjuksköterskor
erhållas från Diakonissanstalten å Ersta,
Erstagatan 1, Sophiahemmet, Valhallavägen,
Röda Korsets sjuksköterskehem, Mäster-
Samuelsgatan 60 (a. t. 8186), S:t Elisabets
sjukvårdssystrar, Norra Smodjegatan21,
Fredrika-Bremer-Förbulldet, Drottninggatan
54, samt, för vårdande af fattiga i deras
egna hem, Stjerngatan 3.
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[1603J 8jukvårdsanstalter m. m.
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Sjukvårdsanstalter m. m.
[1603J Kg!. Allmänna garnisonssjukhuset. och roteman, hvilka sjuke, såvidt utrymmet

(Handtverkaregatan 25.) medgifver, intagas i allmänt sjukrum.
Direktion- Till denna klass af sjuke må ejräkna»

Ordförande' v n Sit k .. " lagstadt tjenste.~jo~, der~st ej styr~as kan,
.. . o oc enstro.m, H., A. att husbonden al' sa fattig, att hanicke kan

Ledamoter: En regementsofficer fran hvarje nedan föreskrifria afO'ift för tjenstehjonet
r~ge~en~e af. ~tockholms garllls;m; Ofyer' erlägga. b

faltlakaren for Stockholms garnison: Lind- 2'0 SJ'ukefrån Stockholms län hvilka fö-
bohm L R . . . 'S k' t : .' 'j d I fl I_ .. rete Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes re-

e re erare oc l a vo cat s cal: von Heijue, miss, emottagas i allmänt sjukrum enligt det
ö/'rPitFka' . Edh l E M med komiterade för förvaltningen af länets

. ve a ..a ,re. . o m, ., . sjukvårdsmedel uppgjorda kontrakt.
Sjukhuslåkare : Fnstedt, B.; Pfannenshll, 3:0 Personer, hvilka genom elyokshän-
A S't t N delse blifvit så betydligt skadade, att skynd-

po e .are: .c.,; etzler, ~. Th. H. sam hjelp erfordrås, mottagas genast { all-
l\ommlssane. Lundgren, A. R. mänt sjukrum utan afse ende på hvilken
Sjukhusprest: Blomquist, O. R. stad eller kom~llll de tillhöra, och ehvad de

kunna eller icke kunna förete fa ttigbevis eller
[1605J Serafimerlasarettet i Stockholm. betalning erlägga. Dock böra de af dem,

(Handtverkaregatan 2.) som dertill ega tillgång, sedermera erlägga
Direktion: den stadgade afgiften, om utfordrande hvar-

O df d B af, i händelse godvillig betalning ej sker,
r öran e: jörnstjerna, O. M. anmälan göres hos vederbörande myndighet.

v. Ordförande; Loven, J. H. 4:0. Sådana sjuke, hvilka, till följd af
Ledamöter; Ekgren, C. E.; Odelberg, W.; gjorda eller blifvande donationertill lasaret-

Bruzelius, R lY1.;Berg, J. W.Karnererare. Clarholm , J. E. tet, kunna vara eller blifva till mottagning
S k b d

särskildt b.erättigadc.
er roterare, om u sman och protokollsfö- 5:0. Öfrige sjuke betala, om de äro
rare: Blomstedt, C. O. från in1'ikes ort, för vård i: a) enskildt rum

I'[enstenui«: fyra kronor om dagen; b) ltaljensMldt rum
Qfverkirurg: Berg, J. W. (= rum för två patienter) tre kronor om da-
Ofverläkare: Bruzclius, R. M. gen; c) allmänt rum sjuttiofem öre om dagen;
Andre Qfverkirurg: Åkcrman, J. d) allmänt rum lika kost, som är bestämd
Andre Ofvcrläkare: Edgren, J. G. för å enskildt rum intagen patient - en
Underkirurg: Kaijser, F. krona femtio öre om dagen. Sjuke frånez-
Underläkare: Jundell, J. rike» ort betala för vård i: a) ensltilrlt rum'
Amanuenser: vid kirurgiska afdelu. Rödeu , fem kronor; b) haljenskildt rum tre kronor;

H,; vid medicinska afdeln. Haglund, E.; c) allmänt rum en krona femtio öre om da-
vid kirurgiska polikliniken Adlercreutz, gen. Afgiften erlägges förskottsvis- för en
C. G. A.; vid medicinska polikliniken månad; af det erlagda förskottet återställes,
Lind, E.; vid kliniken för nervsjukdomar hyad som belöper sig på den tid l.asarett~t
Svensson, F.; vid kliniken för ögonsjuk- ~] b~gagnats. Den· sjuke skall der]emt~ v~d
domar Dalen, .A.; vid polikliniken för inträdet aflemua .:pr~stbetyg ~.chvederh!lftlg
ögonsjukdomar Akerblom. N. W. persons ansvarsförhindelse f~r den "y~dare

Kommissarie: Willnars J. kostnad, hvartill ett längre vistande pa la-
Lasarettspredikant: D~vidsson, A. sarettet ~?ranleder. AnsvaEsförbindelsen skall
Husmoder: Widström Karolina vara utfardad af vederborande svensk fat-

, . tigvårdsstyrelse eller myndighet, eller' ock
af enskild person, i detta senare fall försedd

Regler och vilkor med vederbörligt intyg om dennes vederhäl-
• för sjukes intagande å Serafimerlasarettet. tighet för hvad han sig åtagit. Den sjuke

.A Kungl. lasarettet mottagas till sjukvård, med bör dessutom medhafva så mycket pennin-
de undantag nedanstående allmänna regler gal', som anses kunna erfordras för' betal-

bestämma: ning af hemresan. Sådana medel vard-a, till
1:0. Fattige sjuke från Stockholms stad, förekommande af förskingring, uppå anmå-

försedde med prestlJetyg samt intyg om sjuk- lan och emot qvitto till förvar under tiden
dom och fattigdom af vederbörande läkare mottagna af kommissarien vid lasarettet.
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Sjukvårdsansta1ter m. m. ,[1603-1607]
Dessutom gälla i fråga om sjukes motta- några sängar hållas 'lediga för möjligen in-

gande å Kungl. Lasarettet följande allmänna träffande olyckshändelser.
reqler: 'Sjuk, som vill söka inträde å lasarettet,

1:0. Obotligt sjuk blifver ej å lasarettet bör, så, vidt sig göra låter, personligen in-
mottagen. Patient, som under behandlin-ställa sig; försedd med ofvan föreskrifria be-
gen derstädes befinnes vara sådan, utskrifves tyg, livarförutan patienten icke mottages.
derifrån och.an~äles, i händelse.,af fattigdom, Lasarettets polikliniker hållas öppna få1'
hos O~:verstatha~)aree~betet, for, att .genom hjelpsökande tills vidare å följande tider:

,dess forsorg ufföras tlll annan sjukvårdsan- . . . . , '"
stalt eller futtigförsörjnings-inråttning i den Medicinska polikliniken (invärtes och hud-
församling eller ort, der den sjuke senast .sJuk~omar): ~ll~ .dagar 9:-10 f.. m.
bott. Tillhör patienten Stockholms län, öf- Knur~lska polikliniken (ut~.artes sjukdomar):
verlemnas han till Kungl. Maj:ts Befallnings- livardagar 12-1 e. m., son- och helgdagar
hafvande i länet. 19-----:1~f. n:: . .

2 P ti t' . k d' e b f t Polikliniken for fruntimmerssjukdomar : alla
. .:0. a le~ ,ms~u n~. l gang a~' arso söknedagar 10-11 f. m.
af s~llttosam art eller behaftad me.~sjukdorn Polikliniken för ögonsjukdomar: hvardagar
af sådan b~skaffenhet; att fara for smittas 11-12 f.m., sön-och helgdagar 10-11 f. m.
spridande m~m la~arettet kan up'pkomma Polikliniken för nervsjukdomar: måndagar,
15e?orp den. sjukes ~ntag~n~~ derstades, kan tisdagar, onsdagar och fredagar 9':-10 f. m.
icke a lasarettet vinna inträde. , Den, som genom olyckshändelse blifvit

3:0. Person, som lider af större bensår, så betydligt skadad, ått omedelbar hjelp
s. k. rötsår. eller annan stinkande och svår- är af nöden, mottages alla tider på dygne].
artad sjukdom, får ej ii lasarettet mottagas,
så vida icke fråga är att genom operation .
eller på annat sätt det onda inom kort, tid [1607] Sabbatsbergs sjukhus.
afhjelpa, Styrelse:

4:0. Vid bristande utrymme till följd af Ordför~nde: Almström, R.
ökadt antal sjuke lemnas företräde åt feber- Ledamöter: Westfelt, G., v: ordf., Adler,
sjuk patient framför den. som lider af en LJung?erg, Knut; Warfvinge, F. W.,
mera långvarig åkomma såsom lamhet _ direktör.
vattusot och dylikt.' , Ofverläkare: Warfvinge, F. W" å .medicin-

5:0. Under i öfrigt lika omständigheter ska afd.;. Svensson, lVIII', a. kirurgiska
eger den 'fattige företräde till intagning fram- afd.; ..Sahn,. M., å gynekologlska afd. •
för den betalande. Underläkare, a med. afd.: Holmgren S.;, a

6:0. Lasarettets öfverläkare ege i dessa kirurgiska afd.: Lundbergh, C.
afseenden pröfvanderätt och deras beslut Amanuenser, å med. afd.: Froste, C.; å
gånge genast i verkställighet; öfver vägrad kir~ll'g. afd.: Håkanson, C.; å gyneko-
intagning å lasarettet vare den dermed miss- , logiska afd.: Fors~ark, A. L.
nöjde dock obetaget att sig hos direktionen Sekret~rare.: Hedenst~el'lla, H. W.
öfver öfverläkares åtgärd besvära. Bli/ver Kom!l1lsSal'le: .A;lmqUlst, J. G.
sjuk från hufvudstadeneller landsorten obe- P~edlk.ant: ~odm, A... ..
hörigen till lasarettet remitterad må väl den Forestandarmna: Geijer, Ida, Fru; träffas
sjuke, under tvingande omständigheter och' säk!ast 9-11210 f ..m., 1/23-4 e. m.
då utrymmet sådant medgifver, derstädes Bokhalla.re: Granquist, O. F.
mottagas; men bör, efter anmälan hos Of- Kontorst~d: 9.-1... '" .
verståthållareembetet eller K. M:ts befall- Mottagmngstrd: for invärtes sjukn kl. 11-
ningshafvande i det respektiva länet och, ~ .. 12 t m. .
om så erfordras, genom dess försorg, till f~r, ut:arte~ sjuka kl. 10-11 f. m.
vederbörande sjukinrättning eller fattig- for qvinnosjukd, kl. 10,30-11 f. m.
vårdsanstalt skyndsamligen afföras. För vinnande af inträde' på friplats fordras:

Bå lasarettet är fördeladt i olika af- a) läkare betyg;
delningar för olikartade sjukdomar kan en b) betyg från roteman om medellöshet;
tillfällig minskning i sjukantalet på en afdel- c) prestbetyg eller annan handling, som
ning icke medföra ett ökadt utrymme för in- utvisar, hvar den sjuke eger hem-
tagande af sjuke utöfver det bestämda anta- ortsrätt.
let på en annan. Samma förhållande gäller För betalande sjuka:
ock i afseende på sjukrummens fördelning a) läkarebetyg ;
emellan de olika könen. b) en månads afgift i förskott;

På kirurgiska afdelningen. böra alltid c) borgen af godkänd person för afgif-

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
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[1607-1609] Sjukvårdsanstalter m. m.
tens betalande under den tid, patienten b) en månads afgift i försk~tt; .. '
kan komma att qvarligga å sjukhuset. c) borgen af godkänd person för afgiftens

Afgiften för betalande sjuka är, pr dag: betalande under den tid, patienten kan
La klass 5 kr. i hel-enskildt rum för lands- komma att qvarligga å sjukhuset.. .

ortsbo. '
2:a klass 4 kr. i hel-enskildt rum för Stock- Afgiften för betalande sjuke är:

holms bo. Om den sjuke tillhör Stockholms kommun:
3:e klass 3:f>0i half-enskildt rum för lands- 1) ~ hel-enski.ldt rum 4: - kr. r.r dag,

ortsbo. 2) I half-enskildt rum l: 75 kr. pr dag,
4:e klass 2:50 i half-enskildt rum för Stock- 3) i allmänt j) •••••.•• O: 75 » J) j)

holmsbo. Om den sjuke icke tillhör Stockholm :
5:e klass 1:50 i allmän sal för landsortsbo. 1) i hel-enskildt vum., 6: - kr. pr' dag,
6:e klass 75 öre i allmän sal för Stock- 2) i half-enskildt n 3: 50 » I> j)

holms bo. 3) i allmänt j) •••••••• 1:,50, j) 'j) j)

Olycksfall mottagas alla. tider på dy~net; Un~~r ofvannämnda.mo~tngningstid med-
dock böra ofvan föreskrifn a vilkor r af- delas afven kostnadstritt rad och behandling
seende å betyg eller betalning af den sju- åt medellösa sjuka, som ej behöfva intao-as å
kes anhöriga eller målsman ofördröjligcn sjukhuset. o

fullgöras... . . A allmänt rum intagne sjuka få mottaga
Under ofvannamnda mottagningstider besök onsdagar och lördagar kl. lO-U f. m.

meddelas äfven kostnadsfritt råd och bc-
handling åt fattiga sjuka, som cj hehöf'va [1609J
eller kunna intagas å sjukhuset. .

A allmänt rnm intagna sjuka få mottaga
besök alla dagar kl. 1-3 e. m.

Infartsvägen är från Dalagatan : öppnas
af portvakt alla tider.

[1608J Sjukhuset S:t Göran.
(Stadshagen.)

Styrelse:
Ordförande: Fränckel, E.
Ledamöter: Busch, O. A., kassadirektör ;

de Berg, F. 4.; von Döbeln , J. W., vice
ordförande; Odrnansson, E., sjukhusets
direktör.

Öfverläkare: Ödmansson, E.: Welander, E. Upplysningar rörande sjukas emottagande å
Underläkare; Ljungström, V. Katarina och Maria sjukhus,
Amanuens: Ahman, G. Eör vinnande af inträde å ettdera af
Sekreterare: Gyllensvärd. G. V. dessa sjukhus bör hjelpsökande, sjelf eller ge-
Kommissarie: Hellsten, F. W. nom ombud, infinna sig i sjukhusets mot-
Predikant : Lindström, C. tagningssal på de .af Styrelsen bostämda

A detta sjukhus emottagas tills vidare mottagningstimmar, eller å Katarina sjuk-
patienter behäftade med veneriska sjukdo- hus mellan kl. 8 och 10 f. m. hvarje sök-
mar samt äfven, efter läkarnes ornpröfning, nedag och å Maria sjukhus mellan kl. 1I
sådane.patienter, som lida af hudsjukdomar och U f. m. samt då vara försedd med: .
och sjukdomar i urinvägarue af annan natur. 1:0. Läkarebetyg om sjukdornens be-

Mottagningstid: Hvardagar kl. 1- 2 skaffenhet och att den sjuke icke kani hem-
e. m. Sön- och helgdagar 9 -10 f. m. met erhålla lämplig vård;

PÖl' vinnande af inträde å fri p l a t s 2:0. Så vidt möjligt är, pre~tbetyg el-.
fordras: ler annan till upplysning om dentsjukes
a) läkarebetyg, om den sjuke sig icke per- rätta försörjningsort ledande handling eller

souligen inställer; styrkt afskrift deraf ;
b) betyg- från rote man om medellöshet; 3:0. Antingen intyg om sin oförmåga
c) prestbetyg eller annan handling, som ut ~tt betala sjukvårdskostnaden, utfärdadt af

visar, livar den sjuke är kyrkoskrifven, Ofverståthållareembetet, prestorskapet el-
Obs, Veneriskt sjuke behöfva icke betyget b. ler vederbörande roteman, eller ock en må-

För b e t a l a-nd e sjuke fordras: nads förskott å sjukvårdskostnaden samt
a) Iäkarebetyg, om den sjuke sig icke per- ansvarsförbindelse af vederhäftig person för .

sonlig-en inställer; nämnda kostrJads godtgörande f(;il:d,enyt-

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA., 13Drottningg~lf.q;,

Maria sjukhus.
(Wolmar-Yxkullsgatan 25.)

Mottaguingstirl : 9--U.
Styrelse:

Ordförande: Petersson, E. R.
Ledamöter: Win borg, 'I'h.; Pettersson, C.
• G.; Hreggström, Ivar; Rissler, J.
Ofverläkare: Risslor, J.
Underläkare: Ekelund, C. M.
Amanuens: Spangenberg, Viktor.
Kommissarie: Behrman, Gustaf.
Sekreterare : Bovallius, R.
Predikant: Hildebrand. A.
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[1613] Epidemisjukhuset.
(Nära Roslagstull, uppfartsväg

• , Ingemarsgatan.)
Styrelse:

Helsovårdsnämnden.
Öfverlåkare: Hellström, Thure.

nderläkare: Ekeberg, Wilh.

Sjukvårdsaustalter m. m.
terligare tid, som den sjuke kan komma att Amanuens: Odqvist, K. A.
å sjukhuset vårdas. ' Kommissarie: Ahlin, J. A.

I afseende på rotemans intyg om me- Predikant: Wadån, H.
delläshet bör noga iakttagas, att, om fri- Husmoder: Kaijser, Vendela.
plats sökes för någon, som är i tjanst lag- Besökstid: 1-2 e. m. Kontorstid 9-1. .. '
ligen stadd" intyget bör vitsorda husbondens Sjukdomar som vårdas ~ sjukhuset .~ro:
medellöshet.'emedan i annat fall den sjuke, difteri, skarlakansfeber, smittkoppor, flack-
lagstadde tjenaren endast kan såsom beta- tyfus oeh rödsot. .
lande mottagas å sjukhuset; och skall i så- Ordltinq'~"egler för besökande:
dan händelse sjukvårdskostnaden af hus- 1) På det' 'att smitta icke må spridas i
bonden ,utkräfva~. . e " • • staden genom dem, so~ besöka sjukhus.~~,

Sjnk, som maste l akdon foras tfll sjuk- måste besök derstädes sa mycket som mOJ-
huset, 'bör af vederbörande läkare, roteman Iigt undvikas.
~ller målsman åtvarnas att. ej .fijr.r hemsända 2) l .~jult.,aI0rne får bes.?k icke s~e u:an
åkdonet, an den sjuke blifvit a sjukhuset tillstånd af sjukhusets läkare. TIllstand
intagen. lenmas endast, när särskilda omständighe-

Om alla platserna å sjukhuset liro upp- ter dertill föranleda. Besökande är förbju-
tagna, erhåller den hjelpsökande, som sådant det att utan läkarens medgifvande medföra
önskar, vid sjukimset skriftligt vitsord om förtäring till patienterna.
förhållandet, jemte hänvisning till annan 3) För anhöriga finnes tillfälle att efter
tjenlig sjukvårdsanstalt. erhållet tillstånq i be.,öl,.'Tummen kl. 1-2

Afgiften för betalande sjuke är bestämd e. m. under högst '/1 timme samtala med
till: för personer tillhörande Stocl.;h~lm: l hel- de patienter, hvilkas tillstånd det med-
enskildt rum 2: 50 kr. pr dag'. l half en- gifver,
skildt rum 1: 50 kr. pr dag, i allmänt rum 4) Besökande vare skyldig ställa sig till
O:75 kr. pr da~; för per~rmer som icke till- efterrättelse sjukhusets .ordnin,~sre~ler ~f-
höra Stockholm: l hel- enskildt rum 3: 50 kr, veasom att underkasta SIg de sårskilda for-
pr dag, i half-enskildt rum 2: 50 kr. pr dag, sigtighetsmått, som föreskrifvas till för-
i allmänt rum 1:50 kr. pr dag. hindrande af smittas spridning från sjuk,

A allmänt rum intagna sjuke få mottaga huset. Den, som häremot bryter, kan för-
besök alla dagar kl. 1-3 e. m. vägras vidare tillträde till sjukhuset.

För närvarande finitas inga enskilda rum 5) Upplysningar om patienternas till-
å Maria sjukhus. stånd meddelas till anhöriga hvarje dag

- Utvärtes sjukdomar och !Jttre skador be- kl. 1-'/22 af sjukhusets läkare å mottag-
handlas kostnadsfritt åMaria sjukhus månd., ningssalen.
onsd. o. lörd. kl. 10-11 f. m. 6) Otskrifna patienter .böra afhemtas från

sjukhuset på bestämd tid, kl. 10 f. m.
f1611] Katarina sjukhus. Emedan hvarje patient före utskrifning-en
- (Nya Sandbergsgatan 1.) badas och får sina kläder desinfekterade,
Mottagningstid 9-11 hvarjo söknedags f. m. är angeläget, att den faststäida tiden noga
Besökstid: 1-3 e. m. iakttages.. .. .

7) Anhöriga till sjuka, som jerute dessa
Styrelse: äro intagna på de enskilda rummen, vare

Ordförande: Koek, E. skyldiga att i allt följa sjukhusets ordnings-Ledamöter: Wernmark, Viet.: Funch, H. realer.
'l'h., -Fogrnan, E.; Aulin, F, R. Patienter intagas alla tider på dygnet.

Öfver}ä.~are: We~'nmark, Viet.. Endast läkarobetyg fordras för intagande
Underl!l'kar~: Klmgberg, Frednk. å sjukhuset, men skall sedermera skynd-
Ko11ll;IllSSal'le: Holmberg, Gust. sammast inlemnas prestbetyg, borgensför-
PredIkant:. Eneso.?, Alf!'., bindelse och förskottsbetalning efter samma

Upplysningar rora~de sjukas mottagande, /"('gler ocb. pris, SMn vid 8abbatsbergs sjuk-
afgifter 'm. m. se [If 09]. hus. _ Se [1607].

Epidemilla.qnen reqvireras gen.om när-
maste polisvaktkontor med uppvisande af
läkarebetyg. .

Telefonsvar rörande patienterna lenmas
endast å rikstelefon och endast Id. 9-10
f. m. och 6-7 e. m. Äfven till läkare, hus-
moder och sköterskorna finnes rikstelefon.

[1609-1613]

~-l
O
;;O
:l-
m
;;O-<
G)

::OG)mm
6;;0
;;:-;;:mm-l
zOO
:;:"'0
~j=
(fl 00
.- In

Z
m
;;o
o'r

*M
d
;;O
:l-
m

::0;;0m-<
AG)
~G)
;;:mm;;o
~iTim-l
::000
>
(fl.- ~

G)
m
;;O
O,
r

från

Brlbd- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



[1615-1621J Sjukvårdsanstalter m. m.
[1615J Barnsjukhuset Samariten. [1619J Stockholms sjukhem.

(W olmar- Yxkullsgatan 30.) (Kungsholmen, Drottningholmsvägen. )
Mottagningstid: kl. 10-11 f. m. Bestämdt för vård af personer, lidande
Besökstid: alla dagar kl. 3-4 e. m. (utom af långvarig eller obotlig sjukdom, företrä-

onsdagar och lördagar). desvis från hufvudstaden och, endast då ut-
Styrelse: ry~met så. rneilgifv~r, !r~.n an~l:a' orter.

Linroth, K., ordförande; Sebardt, W., v. Patienter intagas a saval friplatser, som
ordförande ; v. Hofsten, S., öfverläkare; mot betalning.
Lindblad, A.; Wannberg, A., kassaförval- Årsafgiften är i gamla hemmet: 550 kr. för
tare , Jentzen, E., doktorinna; Netzel, L., allmänt rum och 650 kr. för enskildt
professorska: ..... rum; i nya hemmet: 750 k~. för. allmänt

~ekreterare: 'I'il lberg, K, v. häradshötding. rum och 1,000 kr. för enskildt rum.
Ofverläkare: v,. Hofsten, S., med. d:r, docent. Patienterna ega rätt att mottaga besök un-
.(\.manue.~s: Wll"seen, Josef, med. kand. der tiden mellan kl. 10 f. m. och kl. 7
Ofversköterska: Melen, B., fröken. e m med undantag af måltidstimmarne

Till vård emottagas företrädesvis obemed- ki 1'-3
lade sjuka barn af minst 2 års ålder. .,

För vinnande af inträde fordras
å friplats:

a) läkarebetyg,
b) betyg om medellöshet,
e) prostbetyg eller annan handling, som ut-

visar, hvar den sjuke eger hemortsrätt;
för betalande sjuke:

a) läkare betyg,
b) en sjukvårdsafgift af 50 öre pr dag, som

månadsvis erlägges i förskott; l

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

Diakoniss-sjukhuset.
(Erstaga tan 1.)

Styrelse: Se Diakonissanstalten.
Sjukhusläkare: Sonden, M.
Underläkare: Ellstam, E .

.f.. detta sjukhus intagas å såväl friplats Stockholms hospital för sinnessjuke.
som å betalande plats, i enskildt eller all- [1621J (Konradsberg.)
mänt rum, patienter, som ej äro behäftade
med obotlig sjukdom eller sådan sjukdom, Direktion:
att fara för smittas spridande inom sjukhu- Ordförande: Öfverståthållaren.
set kan uppkomma genom de sjukes inta- Vice ordförande: Linroth, Klas.
gande derstädes. Dessutom finnes tillfälle Ledamöter: Hård af Segerstad, B. :A.-.D.;
till sjukoårdsackord, hvarigenom husbönder, Riben, L. W.; Billmanson, A. L.;Ofver-
genom att för kalenderår erlägga 6 kronor läkaren. " ., '
för en tjenare , bereda denne rättighet att Sekreterare: Ahrberg, C. Hj.
i händelse af sjukdom blifva å sjukhuset Öfverläkare: Hjertströrn, E. J. G., träffas i
intagen och fritt vårdad under 4 månader. tjensteärenden '121-11.2 e. m. Vid-samma

Polikiinll: (för fattiga sjuka fritt): tid må patienter efter öfverlåkarens be-
Utvärtes sjuka: alla söknedagar kl. 1/211 pröfvande af anhöriga besökas, helst-sönd.,

-1/212 f. m. tisd. och fred,
Qvinnosjukdomar: onsdagar och lör- Bitr~d. läkare: Fagergren, E. L.

dagar samma tider. Predikant: Sundberg, W. .
Olycksfall mottagas äfven. Syssloman: Kock, L R.; tjenstl.; Ahlstedt,

Priset å allmänt rum pr dag 75 öre E., t. f.
» å enskildt rum D D 3 kronor. Sjukvårdsafgiften är i 1:a klass 2: 25, i
» [t dublettrum » » :J-2: !'lO. 2:a kl. O: 85, i 3:dje O: 50.
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[1617J

Styrelse:
Ordförande: Carlson, K. G.
Vice ordförande: Bergman, Ev.
Kassadirektör: Carlson, K. G.
Verkställande direktör: Löthman, Axel.
Verkställande läkareledamot: Wising; P. J.
Ledamöter: Asplund, H.; Kumlien, Axel;

Salin, M. J.; Samson, Otto; Sällström,
A. G.; Wallin, M. F.; Wawrinsky, R. A.;

.. Weinberg, C. A.
Ofverläkare: Kjerner, IL
Underläkare: Rosengren, John.
Kamererare: Höjer, A.
Föreståndarinna: Gnldbrand, Ida, fröken.

Träffas måndagar, onsdagar, lördagar kl.
9-11.

Kontor: Arsenalsgatan 4 A., nedre botten
till höger, öppet kl. 10-12.

Br~nd. ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA~ 13 Drotfn'inltgätab.



Siukvårdsanstalter m. m. [1623-1637]
Stockholms stads och läns kUl'hus.' Stockholm, efter utskrifningen från barnbörds-

[1623] (Handtverkaregatan 13.) huset äro ur stånd att då genast med arbete
Direktion: kunna försörja sig och sina barn.

Ordförande: Öfverståthållaren eller, i hans
frånvaro, Underståthållaren. . [1635] Allmänna barnhusinrättningen.

Af Stockholms stadsfullmäktige valde leda- (Norrtullsgatan 14; exp.-tid 10-3.)
möter: Hård af Segerstad, B. A. D.; Berg, " Direktion:
G. F.; Nyström, ·G.; Schubert, R. C. Ordförande: Ofverståthållareu eller, i hans

Af Stockholms läns landsting valde ledamö- "frånvaro, Underståthållaren.
ter: Boström, E. G.; Odelberg, O. W. samt Ofrige ledamöter: Polismästaren; Hjortz-
fiirste stadsläkaren i Stockholm och förste berg, F. W.; 'I'igerstedt, R. A. ,A.; Dahl,

.. provinsialläkaren i Stockholms distrikt. F. G. A.; Betterwall. J. G.; Strandell,
Ofverläkare: Lindblad, A. . K. E. A.; Holmquist, P. A. F.
Kommissarie och sekreterare: Marcus, A. Öfverläkare: Medin, IL O.
Underläkare: Wolde, S" Intendent: de Berg, I<'. A.
Predikant: Blomquist, O. R. Sekreteraro och ombudsman: Tillberg, K.
Vaktmästare: Andersson, O. W. H. R., tillf. I

Kamersrare och kassör: Sundberg, E. A. F.
[1627] Allmänna barnbördshuset. Underläkare: Scharp, C. W.

(Handtverkaregatan 19.) Predikant: Dehlgren, A. 'I'h,
Direktion:'· Kontorsskrifvare: Marcus, J. A.; Sjöberg,

Ord~örande: Öfverst"åth~llaren eller, i hans ExtaA:ko;torsskrifvare: Jacobson, T. A.
frånvaro, Underståthållaren. I ktö "f b' h b . l d tÖfri T' d möt .. Hård f Sege "t d B nspe or o ver am us arn l an SOl' en:nge .LIea o .el. < ar a :' a.. . Arenander, J .. A., tillf.
A. D.; Altham%F. G.; Settergren, E. M. D:o öfver d:o i Stockholm: Lundbäck, C.
G.; Tamm, A: \'V.; Netzel, N. W. H'. 'tillf.

Karnererare: Wlllners, J9hn. H J, d .. G fwert H J
Direktor: Netzel, N. W. usmo e.~. ~ , ....
Ad' . kt· Sr M J Amsals-forestanderska: Ahlin, E. A. Ch.
AmJun ., aOlnd,· 'E" Lärarinnor: Carleson, L.; Fliesberg, B.anlJ-ens. en,. .
Föreståndarinna: Koch, M.

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

Styrelse:
Densamma som för Maria sjukhus.
Ofverläkare: Sonden. C. MårL
Biträdande läkare: Alin,· Edvard.

. Ekonomien ombesörjes af: Behrrnan,

Kungl. Sällskapets Pro Patria barnbörds-
[1629] A I f.. f tf b f"d k [1637] och barnhus.sy en or a Iga arna o ers or (Stora Badstueutan 22.)

och deras barn. " . b

H 19 P , d A Direktor och Ofverläkare: Häggström, C.
(Handtverkaregatnn . restgår sg. 17 .) Biträdande läkare: Netzler, F. A. G.; Alin, E.'

Styrelse: Förestånderska: Hansson, Hilda »

Samma som för Allm. barnbördshuset. Upplysningar rörande de uilkor, som erfordras
för vinnande af inträde å barnbördshuset:
J. För vinnande af inträde på friplats

fordras: a) Prestbetyg eller utdrag af prest-
boken. b) Intyg om medellöshet, utfärdadt
af Ofverståthållareembetet, presterskapet
eller vederbörande roteman. c) Af veder-
häftig person utfärdad förbindelse att i hän-

Gust. delse af patientens oförmodade dödsfall be-
strida de deraf föranledda utgifter. ,

II. För betalande sjuka: a) Ansvarssedel,
StockhoJms stads fattigvårdsnämnds asyl innefattande borgen för ifrågakommande ut-

för .fattiga barnaföderskor och deras gifter under vistelsen på barnbördshuset.
[1633] späda barn. b) Prestbetyg, hvilket dock endast behöfver

(Prestgårdsgatan 17 A.) aflemnas af gifta personer.
StY"else: Ogifta betalande patienter, hvilka vid sitt

Ordförande: Hylin, P. J. A. inträde på barnbördshuset aflemnat veder-
Ledamöter: Nerström, M.; Wennerström, G. häftig borgen för ifrågakommande utgifter
Redogörare o. kassaförvalt. : Behrman, Gust. under vistelsen der städes , behöfva ej upp-

Asylets .ändamål är att lemna erforderlig gifva 'sina namn. Skulle svårighet möta
fattigvård åt sådana behöfvande barnafö- for betalande patient att anskaffa sådan
derskor, hvilka, tillhörande annan kommun än borgen, kan samma förmån vinnas mot af·

. Br:Dpd-:'och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.
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[1637-1643J Sjukvårdsanstalter m. m.
lemnande till Öfverläkaren på en gång vid Direktionen örver Sabbatsbergs brunns-
inträdet af Femhundra (500) kronor, hvaraf [1641J lasarett.
åters~oden,. sedan belöpande .utgifter blifyit Ordförande: Smerling, C. F.
bestridda, aterlemnas till patienten efter till- Kassaförvaltare: Wachtmeister, H., grefve.
frisknaridet. Brunnsintendent: Cassen, A. W.

Afgiften per dygn för betalande sjuka är: Syssloman: Rosenström. A. M.
i helt enskildt rum kr. 1: 50; 2) i en- äfrige ledamöter: Almström, R.; Askergren,

skild t rum af dublett kr. 1: 25; 3) i all- H. E.; Lagergren, J. E.; Ritter, E. W.
...J mänt rum 75 öre.
'o All läkarevård och uppassning lemnas [1643J Sophia-hemmet.
n: kostnadsfritt. Medikamenter skola beta- (Valhallavägen.)
UJ lande patienter bekosta sig sjelfva, hvar- Styrelse:
~ emot utgifterna för medikamenter åt de å Ordförande: H. M. Drottningen ..
...J Ui friplats intagna bekostas af barnbördshuset. Hedersl~damot: H. K. H. !~ronpnnsessan ..
(f) ~ Drickspenningar eller annan vedergällning v. Ord~orande: Hammars.kJold. C. G...
I- w för lemriad vård vid förlossning få ej af Led~n~oter: af Segerström, M. L., fr~ken;
~ ~ sköterskorna affordras någon på barnbörds- Gilljam. H., f. Forsaberg, fru; Warfvinge,
n: w huset intagen. Förestånderskan tillhanda- F. W.; Berg, J.; Beskow, G. E.; Claöson,
UJ::;; håller de barnaföderskor som det önska, N.; Cronstedt, Otto, grefve.g ~ lämplig mat och dryck ~ot ..billig, af Di- Själasö!'jare: vakant.
>- i:i rektionen faststald afgift. Ofriga upplys- Kassaforvaltare: Cronstedt, Otto, Grefve.
n: o:: ningar lemnas af Förestånderskan eller for :::;~kret~rare:. Leyolll~ar~k, ~. E:.
tO särskilda fall antingen af Ofverläkaren eller Fores.tandarmna: Virgin, E., fröken,
<: af hans ställföreträdare. Husläkare : von Hofsten, Sven, med. dokt,
n: Kamererare: Aman, A., fröken'.
O
I- UpplysningartA Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt om sjukhemmet och "m sjuk,.s intagning

[1639J för sjuka barn. och vård derstiides,* (Handtverkaregatan 14 A.) Föreståndarinnans mottagn.-tid kl. 1-2.
Råd lenmas kostnadsfritt för utvärtes sjuka Kamererarens expeditionstid kl. ,'r1O-}12

\ ,<5 blam mån~l., onsd. och fred. kl. 11~12. f. m. och j3-}4 e. m.
n: nvärtes sjuka barn och barn, bchäftude
UJ med hudsjukdomar, behandlas kostnads- Sjukhemmet erbjuder åt sjuka ur skilda
Z fritt måndagar, onsdacar och lördagar kl. samhällsklasser ett efter nutide~.s fordrin-
UJ ". 12-1 å Pilgatan 8 ifU1JO'sholmen. ~ar ordna~t hem, der m- och u!val'tes sjuka
(f) (j) • • o • ' ". kunna blifva intagna och vårdade, med
::! ~ Direktion: Akerhielm, Ebba, frih:a. f. Gyl- rättighet för dem, som sådant önska, att
o, ~ d~nstolpe, ordf.; Weber, ~:' f. We3;landt; på egen bekostnad behandlas hvar och en
(f) z Hogh~nd, S., f. ~eutersklOld; Loven. H., af den läkare, åt hvilken han sjelf helst
I- ~ f. Julini Bergström, E., f. von Axelson; vill anförtro sig på samma o-ång tillfälle
~ ~ Wallden, E., f. Lang~llberg; Posse, E., finnes beredt för de sjuka, som ~ådantömjka,
n: o grefv:a, ,f; Arved~on; Sor~msen, ~., f. af att på Hemmets andra afdelningutan särskild
~ ~ Ugglas; lamm, Ebba, frih.a, f. I'ersme- afgift erhålla vård af Hemmets läkare.
CJ den: Arnberg, A., f. HoJfst~dti Berg, M. Samtlige patienter å l:a afdelningens plat-
>- L.,. f. Santesson; Rossan.der, W., f. Forss- ser ega sjelfva bestämma, af hvilken läkare
~ gren; Falkenberg, L., frih:a, f. Ekman. de skola vårdas; 2:a afdelningens platser

Föredragande för ekonomien: Westfelt, G. beläggas dels med sådana sjuka, dels med
« Kassaförvaltare: Hindbeck, F. H. O. af invärtes sjukdom lidande personer, som
n: Qmbudsman: Ramstedt, J. O. ej önska vård af egen läkare, utan före-
~ Ofverläkare: Wrern, Jonas (medic. afdeln.): draga att behandlas af Hemmets läkare.-tA Perman, E. S. (kirurg. afdeln.). I sjukhemmet emottages till behandling',

Underläkare: Setterblad, Oscar (kir. afd.). så långt utrymmet medgifver, sjuka af alla
Amanuens å medicinska afd.: von Bahr, Erik. slag, med undantag af dem, som kunna
Föreståndarinna: Brodin, Maria Helena. vara störande för öfriga inom Hemmet be-

Afgift för betalande barn 50 öre pr dygn. fintliga patienter eller som lida af så be-
För vinnande af inträde fl friplats fordras: skaffad sjukdom, att fara för smittas spri-

läkarebetyg, rotemans intyg om medellöshet dande inom Hemmet kan uppstå.
och prestbetyg. Alla, som önska vårdas å l:a afdelnin-

gens platser, äfvensom de, hvilka önska

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan;!



Sjukvårdsanstalter m. m. [1643]
vårdas å2:a afdelningens platser af egen den sjuke sjelf att sörja. Tillfäl)ig patient
läkare, anmäla sig hos föreståndarinnan; som ankommer till Sophiahemmet för un-
öfriga anmäla sig hos husläkaren. Anmäl- dergående af operation, erlägger för den-
ningar göras helst skriftligen med bifo- samma 3 kronor och ersätte förbandskost-
gande af betyg från den sjukes läkare, der- naderna enligt räkning. Fråit Sophiahemmet
est sådan förut anlitats, börande betyget utskrifven patient, som efteråt fordrar för-
tillika innehålla förklaring, om läkaren sjelf bindning å hemmet, erlägger en krona för
skall leda den vidare behandlingen eller ej. hvarje besök.

Vid inträde erlägger den sjuke sjukvårds- Såvidt utrymme och omständigheter i
kostnad i förskott för två veckor, och detta öfrigt sådant medgifva, må i l:a afdel-
förskott förnyas vid hvarje ny period af två ningen A intagen patient tillåtas i sitt rum
veckor.· medtaga en anförvandt eller tjenare och

Den sjuke skall äfven aflemna förbindelse utgår i sådant .. fall härför en afgift af 3
af vederhäftig person eller en kontant sum- kr. pr dag. Afven kan anförvandt eller
ma, motsvarande två månaders sjukvårds- vän till å Hemmet intagen sjuk, utan att
afgift vid hemmet såsom säkerhet för ana bo derstädes, der få intaga sina måltider
kostnader, som kunna drabba Hemmet med (hvarvid erlägges kr. 2: 50 för hela dagen
anledning af patientens intagande der. Be- och kr. 1: 50 för middag samt 50 öre för
talningen utgår från och med den dag plats supe).
tingats och beviljats och till dess Hemmet I Afdeln:s patienter uti enskildt sjuk"u'm
lemnas, dock att utskrifningsdagen ej räknas, få emottaga besök mellan kl.
såvida ej den sjuke stannar qvar å Hemmet 10 f. m.-7 e. m.
efter kl. 12 middagen, då äfven denna dag D uti Rjukr'.7n för fierc patienter
räknas såsom hel. 1-3 och ,15-+7 e. m.

och utom. söj/J,,.,imm et kl. 9 f.BetaZningsvilkoren äro: ,Jm.-F e. m.
I Afdeln.: A i enskildt rum 7 kr ..pr dag. II Afdeln:s patienter få emottaga besök

» B i half-enskildt rum ji kr. pr . i sjukrum för flera patienter
dag. . mellan kl. 2-4 e. m. samt i

D C i rum för mera än2 patien- enskildt rum kl. 11-12 f. m.
ter 4 kr. pr dag. , och 4-6 e. m.

II Afdeln.: A i enskildt rum 4 kr. pr dag. De å sjukhemmet intagna sjuka ha i
i half-enskildt rum 3 kr. pr öfrigt att ställa sig till efterrättelse de för
dag. ordningen derinom faststålda ordningsregler.» B i rum för 3-8 patienter 1: 50
pr dag. B. Om privata sjukvården:

För denna afgift erhålla de sjuka: Sjuksköte;s~or. för vård af sjuka i pri-
bostad, eldning, belysning, bädd med allt vat~ hem saval l .Stockhol~l so~ landsorten

tillbehör, kost, sjukskötsel (genom sköter- erhållas efter anmälan hos forestandannnan:
ska), betjening och bad. Vin hafva patien- Betalningsvilkoren äro:
terna att i regeln betala särskildt. De till a) För en sköterskas tjeristgöring,
l:a afdelningen hörande patienterna få helt dygn kr. 2: 50.
sjelfva betala läkarearfvode, vare sig de b) För nattjenstgöring (beräknad
låta behandla sig af Hemmets läkare eller till omkring tolf timmar), då
af någon annan. Första afdelningens pa- sköterskan tillbringar dagen i
tienter debiteras för medikaments- och för- Hemmet, pr natt » 2: 50.
bandsartiklar i mån af verklig förbrukning. c) För dag-tjenstgöring (beräk-
Andra afdelningens patienter erhålla fri nad till omkring tolf timmar),
läkarevård af Hemmets läkare, såvida de då sköterskan tillbringar nat-
icke önska anlita annan läkare, i hvilket ten i Hemmet, pr dag » 1: 25.
fall de hafva att sjelfva ersätta denne så- d) För biträde vid operation...... D 3:-.
väl som behöfliga medikamenter och för- e) För besök, högst två timmar » 1:-.
bandsartiklar. För andra afdelningens pa- Sköterskan erhåller derjemte fri kost.
tieriter finnes ett antal drägter 'att använ- Sköterskor, tjenstgörande i landsorten,
das i de fall, då patienterna icke anses böra erhålla dessutom fri tvätt, hvaremot dag.
begagna sina egna kläder. Underläkaren kostnaden minskas med 25 öre.
är skyldig att i sjukvården inom Hemmet Kostnaden för sköterskans resa fram och
tillhandagå och assistera ej blott husläkaren åter erlägges till sköterskan sjelf.
utan äfven andra der praktiserande läkare. Anlitas sköterska för kortare tid än två
För transporten till och från sjukhuset har veckor, insändes till Sophiahemmet, då

Brand- och Lifförsäkrings-Akt!ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

M
-I
o
AJ
>
OJ
AJ-<
G)

AlG)mm
SAJs:-s:mm-lz(/)
~"U
Al-

i:)~.- m
z
m
AJ
O
r

*~
.-1
o'
AJ
>
OJ;o AJm-<

AG)
~G)
s:m
mAJ
~iiim-l
Al(/)
»~r

>G)
m
AJ
O,
r



,.

\ [1643-1646J Sjukvårdsanstalter m. m.
sköterskan lemnar sin plats, liqvid, hvar- som elev erlägges en afgift af 100 kronor.
efter qvitto öfversändes. Elev skall vid inträdet äfven afgifvaskrift-

Behålles sköterska under längre tid än lig förbindelse, enligt faststäldt formulär,
två veckor. bör i Stockholrn liqvid insändas att tre år stanna i Hemmets' tjenstsamt
till Sophiahemmet hvar fjortonde dag. att, om hon bryter denna sin förbindelse,

För i landsorten anstäld sköterska er- för den tid hon tillhört Hemmet erlägga
lägges liqvid den första i hvarje månad. afgift lika med extra elev, dock ej öfver

Lasarett kunna från Sophiahemmet er- 600 kr., egande hon dervid tillgodoräkna
hålla öfversköterskor och utgör i så fall af- sig de 100 kr., som hon vid elevtjenst-
giften till hemmet 500 kr. för år, fri resa göringens början erlagt. Bland de skö-
och fritt underhåll föl' sköterskan. terskor, som fullgjort ofvanskrifne tre

Angående Elevers antagande samt sjuk- års tjenstetid och äro villiga att derefter
sköterskors utbildning och ställning gälla qvarstå i Hemmets tjenst, utser Förvalt-
för närvarande följande hufvnksakliga ningsutskottet behöfligt antal för att med

Hemmet införlifvas.
Regler: 5) Elcc, som under utbildningstiden visar

1) För att kunna blifva elev vid Sophia- sig sakna nödiga förutsättningar för att
hemmet erfordras: utbildas till sköterska, må ock af Förvalt-

a) att för sjuksköterskekallet ega en all- ningsutskottet kunna från Hemmet skiljas
varlig håg, byg-gd på sann gudsfruktan: närhelst så pröfvas lämpligt.

b) att tillhöra protestantisk trosbekännelse;
c) att hafva god helsa och nöjaktiga kropps- [1644J Hem för ögonsjuke.

krafter; (Klara Vestra Kyrkogata 1.2;, a. t. 7994.)
d) att vara ogift eller barnlös enka; Föreståndare: Doktor Erik Nordenson.'
e) att hafva åtnjutit nöjaktig skol under- H t h l t fö 3·0 t' t

visning; emm~ ar p ~ s. or . pa len er. . .
f) att hafva fyllt 21 år, men icke vara öfver . Betallll~gsvIlkor. l ~nskIl~t r~~ 4 k~.:

35 år vid inträdet som elev. l halfenll~Ildt rum ..2 kr. 75 ore; l rum for
2) För att blifva till .~iulI81löte1'slla vid 5-~ p~he~?ter 75;.ore,. allt p~ dag. . .

Sophiahemmet antagen fordras: . yld mtra~e er}agger den sjuke be~.alnmg
a) att hafva såsom pr of-el e» å Hemmet ge. IJorskott. for tv~ veckor ?ch detta, forskott

nomgått en pröfvotid af minst en högst fornyas VId hvarje ny period af tva veckor .
två månader; vid prof tidens slut eger _ .
prof-elev afgå om hon sjelf önskar. [1645J Solna Sjukhem,

b) att hafva såsom elc» tjenstgjort på Sophia- (Första klass vårdanstalt föl' sinnessjuka.)
hemmet och andra sjukvårdsinrättningar Akt.-bol. Solna sjukhems styrelse r Medin,
ett och ett halft år; O.; Nordenson, E.; Lindström G.' -
Vid elevtidens slut granskas elevens ådaga- Suppleanter: Edgren, E. G.; Öhrvall, E.

lagda lämplighet, hvarvid hon antingen god- . .. -"-.-. n.".,.
kännes och till profsköterska antages eller Sjukhernmets o~verlakare och. föreståndare:
underkännes som olämplig till sjukvårds- Marc~s, Henry, med. doktor. ._
tjenst vid Sophiahemmet. Underlaka;re: ~oha-n~on, Alfred, med, kand.
c) att hafva som profsköterska under ett Ko~.sult.atlOn~tId: månd. och torsd. 12-1.

halft år fullbordat sin fackmessiga utbild- BesokstI~: mand. och torsd, 12-2 ..
ning. 'I'olefontid : dagl. 11-12 (allm, tel. Sundby
Vid profskötersketidens slut förnyas ofvan- berg 9). .' )

nämnde granskning och godkänd profsköter- Post- och teL-adress: Solna sjukhem, Sund:
'ska antages till sköterska. byberg.
3) Den som önskar vinna inträde som prof-

elev vid Sophiahemmet skall till före- [1646J Röda korsets sjuksköterskehem.
ståndarinnan ingifva: . (Mäster-Samuelsgatan 60; a. t. 8186.)

a) egenhändig skriftlig inträdesansökan ; 8t,!/1·else.-
b) prestbetyg; Ordförande: Björnstjerua, R. M. E. C.
c) läkarebetyg, enligt formulär; v. Ordf.: Edholm. L., f. von Heijne,
d) redogörelse för sitt framfarna lif etc. en- Ledamöter: von Heijne, f. Gahn;Odelberg,

ligt formulär. f. Åkerman; von Heijne, A. G.; Seth, K.
Dessa båda formulär tillhandahållas ge- Hemmets läkare: Werner, A.

nom föreståndarinnan. Förestånd.a : v; Otter, F., fröken (kl. 1-3).
4) Prof- elev erlägger en afgift beräknad Upplysningar rörande så,:äl er.hållande af

efter 50 kronor per månad. Vid inträdet sköterskor för vård af Sjuka l S!o~~holm

Brand· och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVlEA.' 13 DrnttninOlfdt'än.
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Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar, Banker. [1646-1651J
eller landsorten som äfven antagande till [1649J Konvalescenthemmet.
sköterskeelev hos Röda korset erhållas (Döbelnsgatan 19.)
efter anmälan hosföreståndarinnan, Mäster- Styl"else:
Samuelsg. 60, 2 tro o. g. Ordförande: Wadström, B., komminister.

Sekreterarer Noll, V. O., V. häradshöfding.
Ledamöter: Lagercrantz, A., statsrådinna;

Modigh, M. Ch., enkefru; Wetterstrand,
O. G., med. doktor. .

Husmoder: Öhman, N., fröken.

~
Penni ng i nrättni ngar.

I. Bankinrättningar m. m.
A. Banker; Registrator: Bagge, E.; tjenstg. såsom förest.

[1651J . Sveriges riksbank. för bronsmyntkassan. tjenstf.: Ulfsberg,
J. G. A.

Hufvudkontor: Jerntorget 55, 2 tro Kontors- eller kassaskrifvare: Tunell , K. A.,
Afdelningskontor: Brunkebergstorg 15, 1 tro t. f. bokh.: tjenstf.: Holmberg, C. O.;

(Expeditionstid 10-3.) Ulfsberg, J. G. A.. t. f. registrator;
Fullmäktige; tjenstf.: Nyberg,. F. W. W.; Humb1e, K.

von Ehrenheim, P. J., ordf.; Törnebladh, ~., t. f. bokh.; tjenstf.: ~usbe!g, K.; Ny-
H. R., (afgående 1898) v. ordf. o. depu- hn,. E. V. R., t. f. k~ssor; tjenstf.: Ca-
terad; Arnbe!!\', J. W., (afg. 1898), vexel- dovius, J: A. J\-I.;.E~strom, U.J. F.; Coyet:
deputerad; Liljewalch, 1'., (afg. 1897), vik. F. A., tjenstfri : tJ.enstf r , Oldenburg, W.,
deputerad; von Friesen, S. G., (afg. 1899), Olauson, K. A., .tJenstfn; tJ,enst~.: .Eke-
inspekt. fullmäkt. för Tumba bruk; Jons- lund, J. E. V.; Pahlman, C. E. L., HJelm,
son, Olof, i Hof, (afg. 1899); Almström R J. G. F.; Petterson, E. J.; Hellsten, O. F.;
(afg. 18l:l7). ' , en vakant.

Suppleanter (intill valet 1897): Falkman, O.
W.; Horngren, Hj.; Nehrman, K. Hj. A.

Fullmäktiges expedition.
Banko sekreterare: Kolmodin, C. F.
Notarie: 'l.'roilius, C. R. W.
Kanslist: Carlsson, J. G., t. f. bokhållare;

tjenstf.: Marin, K. H. E.
Ombudsmansexpeditionen .

Ombudsman: Montelius, C. W. H. ,
Kanslister: Frisk, C., tjenstfri; tjenstf.: Lang-

borg, E. G.; Rosengren, B. V. C.
Bankkontoret.

Kommissarier: BaggF' A. O. F.; Janson,
G. V.; Hanson, fl. A.; Calander, G. A.

Kamererare : Törnblom, A. F.; Tillberg, C.
S.; Johanson, J. A.; Lindquist, S. E.

Kassörer: Sjögren, J. A. A.; Sterner, E.
H. A., tjenstfri; tjeristf.: Nylin, E. V. R;
Warberg, O. E.; Wassberg, J. H.

Bokhållare: Ferlin, R. W.; Lindblom, A.
F. G., tjenstgör såsom revisor; 'tjenstf.:
Humb1e, K. A.; Thoren, J., tjenstfri, men
anstäld såsom korrespondent i Riksban- Vexeld·iskontering sanit utlåning emot !ty-
kens kontor för utrikes affärer; tjenstf.: potek aj löpande jÖI'skrijning, aktie", pu-
Tunell, K. A.; Ohlsson, B. N.; Wadstein, I hlika papp'" eller vågjörda effekter.
C. N. Th.; Fogelström, K. J.; en vakant; Vexlar och öfriga lånehandlingar eniotta-

•.•..tje'nstf.: Carlsson, J. G. . gas af vederbörande kamererare hvarje' sök-

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. -

[1647] S:t Elisabeths sjukvårdssystrarnll.
\ (Norra Smedjagatan 21, 2 tr.)

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

Sedelkontoret .
Kamererare: Frykman, p. K.
Bokhållare: Björkmanson, A.R; Afzelius, A.O.
Kontorsskrifvare: Melen, G. B.; Hall berg,

A. A.
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. Revisionen.
Förste Revisor: Söderberg, K. A.
Revisorer: Ljungberg, E.EJ A.; en vakant:

tjenstf, Lindblom, A. F. G.
Kontoret för utrikes o ajfä'l'erna.

Karnererare och kassör: Amark, W. T.
Bokhållare: Nyberg, C. A.

Komnussionsanstalten,
Kamererare och kassör: Holm, A. A.
Bokhållare: Turdin, J. E.

Riksbankens kontor å Norrmalm,
(Brunkebergstorg 15.)

Karnererare: Cronstrand, A. G.
Kassörer: Wachtmeister, C. H.; Larsen, J. 1<'.
Bokhållare: Engström, P. A.
Kontorsskrifvare: Lundmark, E. J.
Kassaskrifvare: Norell, G. w., Hemning, G. L.




