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STOCKHOLMS ADRESSKALENDER FÖR 1903,
Hufvudupplaqan, i klotband, pris Kr. 8.50,

innehåller: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm och Djursholm s villa-
stad, Yrkesregister, Teaterplaner, Personalregister, Kalenderafdelning, Egendoms-

register, Qvartersregister, Husegareregister och Karta Öfver Stockholm

Lilla upplagan, i klotband, pris Kr. 5.-,
innehåller: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm och Djursholms villa-

stad, Yrkesregister, Teaterplaner och Karta öfver Stockholm.

OBSJ I slutet af mars månad 1903 utgifves ett gratis-supplement. Skriftliga
uppgifter torde inlemnas före den :10 mars till Adresskalenderns byrå, Klara
V. Kyrkog. 11, eller med posten tillställas red: under adr.: Adresskalendern,
Stockholm, 1.

P. M. angående uppgifters lemnande till Adresskalenderns
nästa åpgångI

1) Uppgift bör vara tydlig, daterad och undertecknad. Blanketter till uppgifter
erhållas kostnadsfritt i boklådorna.

2) Uppgift bör insändas före 1 november under adress: Adresskalendern,
Stockholm, 1.

Ofrankerade bref utlösas.
3) Uppgift bör innehålla:

a) tillnamn och initialbokstäfver (eller förnamn), tydligt skri fna,
b) yrke eller titel,
e) bostadsadress,
d) affärsadress (kontor, bod, verkstad' m. m.),
e) mottagningstider, telefoner, firma m. m., som för allmänheten kan vara

af värde att känna.
4) Uppgift bör äfven lemnas om hvad som skall utgå ur' kalendern.
5) Ny uppgift bör le muas för hvarje år, äfven om iugen föriindring önskas.
Stockholm i december 1902.

Redaktionen.

Adresser och firmor införas i Adresskalendern utan afgift, då uppgiften icke
öfverstiger två rader; för öfverskjutande rader erlägges 1 krona pr rad. Annons-
meddelanden intagas blott efter särskild öfverenskommelse och skälig taxering ..

I Yrkesregistret införes firma eller person afgiftsfritt under endast en rubrik.

Meddelanden rörande Adresskalendern mottagas å kalenderns byrå, Klara
V. Kyrkog. 11. Telefoner: Riks' 5388; Allm. 8718 och (redaktören) 5'102.
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JVS~S GED!~~~~~~;AffiA~S:~
STOCKHOLM, MÄsTERsAMUELSGATAN32.

rekommenderar sig till KLI~E' crR för konstnärliga o.merkantila
utförande af .Iättryckta \.,!, 1 LJ,; ändamål, i följande maner:

Anstalten (grund. 1887) är den största i Sverige för specialtillverkning af
klicheer _och sysselsätter 40 biträden. ,. - •
<e-. <s»; Tillve,rkning ioor ~....... 15,053, klicheer, A'" a-
. el c::JFrån officinens början c:a 127,000 d:o

Imin nyinrättade GALVANOPLASTISKA ANSTAL T tillverkas under ledning
af framstående fackmanklicheer och fällningar efter träsnitt, medaljer,
gipser m. m... RIUS. 2701. ~<O*-_ ALLM.7921.

Liff Ö l' Säkri ll[ sb Ola[ flt

MUrUAL t,lFE.
Fonder

1,400 Millioner Kr.
hvaraf vinstfond

260 Millioner Kr.
Erbjuder solidaste och i längden billigaste Iifförsäkring kombinerad

med kapitalplacering.
Hela vinsten tillfaller de försäkrade. Inga aktieegare. Endast fullt friska
personer antagas. Bolagets 60-åriga erfarenhet kommer nya försäkrings-

tagare till godo. Lifräntor lemnas på förmånligaste villkor.
Prospekt, upplysningar och förslag till försäkring tillhandahållas å kontoret

STRÖMSBORG.



AFBILDN INGAR
AF EN DEL UKDER ÄR 1902 FULLBORDADE

NYBYGGNADER ISTOCKHOLM
Fotografier af' Hoffotografen A. Blomberg.

Strömgatan 24.

;\,::;:arc: .H:tie7,ulaget Rosenhcol-,
Arkitekt: Ferä. Rouc/"g.
Byggmästare: L, Östlilm.

Torsgatan 10,

.~gare: G. Stockman.
Arkitekter: J, Laurcnrz samt r. Boden,
B.\"ggmästare: •.V. J. Hcnqtson,

Hemsgatan 31.

Xgare: PhilipscJlska skolim'ättningen.
Arkitekt: S. Kjellberg.
Bvggmåstarc : P. Bang.



Kartavågen 51.

Ägare: E. Liljewalch.
Arkitekt: T. Stenberq,
Byggmästare: O. Öster~öf.

Fredsgatan 22. Kungsholms Församlingshus.
Ägare: Sundl(vulls Enskilda Bank.
Arkitekt: G. Wickman.
Byggtnästare : O. Herrs(röm.

Ägare: Kungsholms fÖI'SlLmling.
Arkitekt: R. Lauecsteät;
Byggmästare: J. W. Oa1'ls8olt.

Westmannagatan 60.
Ägare:

O. Bergs sterbkace,

Arkitekt o. Byggmästare:
O. Holm.



Sturebadet, Sturegatan 4,

'\gare: Stock/willis R(llllIusuktilunlay.
Arkitekter: S. Cn)JI.~(cd( o. 1IJ. Jfoliil.

Byggmästare: E. Oettttm,

Klarabergsgatan 37, Hotell Pallas.

Xgare: G. S. ArFci.Leon:
Arkitekt: C. Jlalln8(r';JIi.
Hyggtuästare : C. ..-t. Kurlron,

Grelgatan 26,

.:\;::::\re: l""', ,'ndeh o. H. II(JUq'li:,;th.
Ark it c k tr-r : dC:';(!Juma.

uvggmnstare : F. Hallqt!i:sth .

Gretgatan 11.
•vgurc : K. J. FlI/din.
Arkitekt H. Lattcraeät.
Bvggmästarc : (lY'Iren.



Linnegatan 83, Narvavägen.

J\gare: G. O. Lundbergs fastighetsakti~b~lag.
Arkitekter: L. Peterson o, TIt, Stenberg.
Byggmästare: G. O. Lundbe1'g.

Kungsholmstorg 1.

Ägare: S:t E'1'iks B1'yggeriaktiebolag,
Ingeniör: Arvid Altrnbo~'g,
Byggmästare: Filip Pettersson,

Maria Församlingshus. -.

i\.gare: Ma1'ia förs.amling.
Arkitekt: A. Anderbe1·g.
Byggmästare: G. A. Oteeon. s . .>1

Ägare: J. N. Johansson
Arkitekter: G. Hagström o. F. Ekman.
Byggmästare: L. P. Johansson.
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FÖRETAL.

Under de senare åren har hos Adresskalenderns Utg. allt mer stadgats
den öfvertygelsen, att kalendern bör, för att blifva allmänheten till bästa gagn
utkomma tidigare an hittills, då till följd af mantalsuppgifternas användande
kalendern ej. kunde utgifvas förr än fyra månader efter höstflyttningen. lafsigt
att söka-vi möjligaste mån främja detta allmänna intresse göra Utg. i år
ett försök att, genom en direktare anskaffning af adressuppgifterna, utsända
kalendern cirka fem veckor tidigare än förut och före det gamla årets utgång.

Emellertid må det därvid påpekas, att en sådan reform med nödvän-
dighet kräfver medverkan från allmänhetens sida, så till vida att redaktionens
uppmaningar om uppgifters insändande beaktas och att dess skriftliga för-
frågningar besvaras. Särskildt beder redaktionen få erinra om nödvändig-
heten af att äfven kvarboende' personer besvara förfrågningar, enär redaktionen
ej kan veta, om ett uteblifvet svar betyder, att vederbörande glömt att svara,
afflyttat, dött eller önskar uteslutas.

Samtliga uppgifter, såväl adress- som andra, har redaktionen med yttersta
noggrannhet kontrollerat. Skulle det oaktadt fel eller misstag upptäckas,
bedja Utg. om ben. öfverseende därför, under försäkran om att, sedan det
nya systemet detta år praktiserats, det hädanefter skall visa sig snarare
främja än minska kalenderns tillförlitlighet. Att kalenderns fullständighet ej
lidit genom förändringen, framgår af följande siffror. Antalet ändringar af
titlar, firmabeteckningar, telefonuppgifter o. d. uppgår till 6,300 (mot 6,100
i senaste årgång), adressförändringar, som orsakats af flyttningar inom sta-
den, äro 4,900 (mot 4;800), nytillkomna adresser 3,800 (mot 3,500), men
uteslutna endast 2,500 (mot 2,800), hvilken sistnämda siffra dock kim till
en del tyda på en mindre stark utflyttning i år än förlidet år.

Länsafdelningen, som för att fylla de kraf, nutidens lifliga affärsförbin-
delser ställa på en sådan, skulle behöft göras mångdubbelt större, än med
dess inrymmande i en adresskalender för Stockholms stad är förenligt, har
i år utelämnats, ailrahälst nya uppgifter för densamma omöjligen kunnat fås
före mantalsskrifningarnes afslutande på landsbygden. Då en ny fullständig
kalender för Stockholms län f. n. är under utarbetande, torde en sådan läns-
afdelning i hufvudstadens kalender dessutom ej vara nödvändig.

Namnförteckning å Riksdagens ledamöter med adresser och teJefonupp-
gifter kommer att genom herrar bokhandlare gratis utlämnas till kalenderns
köpare en vecka efter riksdagens början.

Stockholrn i December 1902.
UTOIFVARNE.
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HUFVUDUPPLAGAN FÖR 1903

innehåller utom de såsom register uppställda hufvudafdelningarna
Namnregister [115], Yrkesregister [6<106], Personalregister [833],

följande till uppslags. underlättande utarbetade

REGISTER:
Annonsregister .
Gaturegister , (före kartan)
Sammandrag af Yrkesregistrets

rubriker 6401
Fromma stiftelser, stipendiefonder,

pensions- och sjukkassor m. m. [2865]

65 Tabell öfver fö'rsamlingar, rotar
87 och qvarter : [3002]

Qvartersregister , [5211]
Husegareregister [5221]
Innehållsregister .. .. .. [52391

~ Rättelser och tillägg, se sid. 82, 1000 och [0238]. .

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
(Hufvudupplagan.) Sid. o. Afd.-n:r.

I. ANNONSAFDELNING,jemte Annonsregister.............................. 17-78
II. ADRESSA.FDEI.NING:

a) Förteckning öfver gator m. m. som ändrat namn 83-84
b) Förteckning å gator, gränder och torg m. m. 87-96
e) Karta öfver Stockholm 110-112
d) Namnregister... 11'5-598
e) Rättelser och Tillägg 82, 1000 [5238]
f) Djursholms adressförteckning 609-624
g) Yrkesregister med sammandrag öfver dess rubriker 641-730

.Teatrarnes biljettpriser och planer... 817-823
Personalregister (Nyfl.kenhetsregister)............ 833-1000

III. KALENDERA.FDELNING:(Obs. Rättelser och Tillägg sid. 1000).
a) Brand- o. kommunikationsväsen, museer, bibliotek, beskicknin-

... gal', konsuler m. m 1001-1069
b) Ofverståthållareembetet, Kornmunalstyrelsen, dess verk och in-

rättningar, undervisningsverk, stater och kårer 1071-1570
e) Helsovård, sjukvårdsanstalter m. m 1575-1650
d) Penninginrättningar (bank-, försäkrings- o. pensionsinrättningar,

sjuk- o. begrafningskassor) 1651-1950
e) Välgörenhetsinrättningar 1951-2131
f) Föreningar, sällskap o. klubbar 2151-2527
g) Bolag af allmänt intresse 2531-2560
h) Teatrar , 2561-2567
i) Tidningar och Tidskrifter ; , 2568-2590
j) Telegrambyråer......... 2590
k) Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder 2601-2864

Register öfver desamma , 2865-2871
1) Stockholms skeppslista, hamn-, hyrkusk-, åkare- (äfven taxameter-J,

stadsbuds- och skorstensfejaretaxor, ordningsföreskrifter för
Stockholm, jernvägs-, post-, telegraf- och telefon underrättel-
ser m. m ........•...................................................... : ... 2875-2942

IV. EGENDOMSAFDELNING:
Obs. Rättelser och Tillägg sid. [5238].

a) Egendomsregister 3001-5206
b) Qvartersregister 5211-52i8
e) Husegareregister 5221-5238

v. INNEHÅJJLSJ:EGISTER : 5239-5257




