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sTo-c1Rlrot'M':S AtfRt'SS'K~;(LEND~ER
FÖR 1913.

Hufvudupplagan, i klotband, pris Kr. 10.-,
Innehäller: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm, dess förstadssam-
hällen, Djursholm och Lidingö villastad, Yrkesregister, Teaterplaner, Personalre-
gister (Nyftkenhetsregister), Kalenderafdelning, Egendomsregister, Kvartersregister,

Husägareregister och Ka.rta öfver Stockholm.

Lilla upplagan, i klotband, pris Kr. 5.25,
InnehäUer: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm, dess förstadssam-

hällen, Djursholm och Lidingö villastad, Yrkesregister, Teaterplaner och
Karta öfver Stockholm.

Supplement I, innehållande Adressförteckning öfver Riksdagens ledamöter
jämte Rättelser oeh tillägg, utgifves före Januari månads utgång.

Supplement II, upptagande senare inkomna Rättelser och tillägg, särskildt
Aprilllyttningar, utkommer i medio af April. Skriftliga uppgifter om ändrad
adress eller öfrigt, som bör intagas i Supplement H, böra tillställas Redaktionen
före den l) April under adress: Adresskalendern, Stockholm, C.

Båda dessa supplement tillhandahållas g zoati s hos herrar Bokhandlare.

P M angående uppgifters lämnande tillAdress-
• • kalenderns nästa årgång!

1) Uppgift bör vara tydlig, daterad och undertecknad. Blanketter till uppgifter
erhållas å Adresskalenders byrå, Klara V. Kyrkog, 11.

2) Uppgift till Adressafdelningen bör insändas före den 10 Oktober under adress:
Adresskalendern, Stockholm, C.

3) De skriftliga förfrågningar, som af Red. utsändas omkring den 20 Sept., torde
besvaras snarast möjligt och senast den 10 Oktober, före hvilken dag äfven ny-
inllyttade och nyetablerade firmor torde insända tydlig uppgift om adress, affärs-
bransch, telefon m. m., vederbörligen undertecknad och daterad.

4) Om uppgift bör alldeles utgå, torde detta benäget meddelas.
5) Ny uppgift bör lämnas för hvarje år, äfven om ingen föritndring önskas.
Stockholm i December 1912. Redaktionen.

Adresser och firmor införas i Adresskalendern utan afgift, då uppgiften icke
öfverstiger två rader (c:a 60 bokstäfver); för öfverskjutande rader erlägges 1 krona
pr rad.

r Yrkesregistret införes firma eller person afgiftsfritt under endast en rubrik.
För hvarje öfverskjutande rubrik erlägges 1 krona .

.För fetstil och extra anordningar gälla särskilda pris enligt meddelande å till-
sända blanketter eller enskilda aftal.

Dessa afgifter uppbäras före kalenderns utgifning, men om sedan missledande
afvikelse från insänd skriftlig uppgift påvisas, återfås den för denna uppgifts införande
erlagda afgiften.

Meddelanden rörande Adresskalendern mottagas å Kalenderns byrå, Klara
V. Kyrkog. 11: Jan. kl. 9-8, Febr.-Sept. kl. 9-3, Okt.-.Dec. kl. 9-8. Telefo·
ner: Riks. 6388, 111m. 8718 och 01 02.
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Moderna Smycken
GULD, SLLfVER och DOUBLE med stenar,
pärlor och emaljer, rik( urval. Alltid nyheter.

Förlofn ingsri ngar,
vackra modeller.

Mut~ i Hv em p ~öttD'i Dg n
i alla existerande mönster till fabrikspris.

'*' Heders-, Lysnings-, Namns- och .."
Födelsedagspresenter .." Sportpriser.

Reparationer, försilfring, f/Jrgyllning och gravering utföras omsorgsfullt A
-=======-- egen verkstad. _=======--

BEFWESJUVELERAREAFFÄR
Rikstel. 8587.

K u n g s g a t a n 51
(andra huset från Drottninggatan). Allm. tel. 85 69.

Stockholm, Kungsgatan 53.

R,T. 9731, 7781. AT. 88 74, 7783.

Rättegång-ar, Inkasseringar,
.Juridiska uppdrag af alla slag,

---+J_,•.•.•-

OBS.! Soliditetsupplysningar OBS.!
å alla platser i Sverige och utlandet.

ABONNEMANG'på synnerligen förmånliga villkor.

,.. Fråga hos Appelbom! __



FÖRETAL.

Föreliggande årgång af Stockholms Adresskalender skiljer sig i fråga
om yttre anordningar från den närmast föregående mest därigenom, att i
följd af Brännkyrkas inkorporering i Stockholm omkring 900 adresser på
personer, som bo i någon af Brännkyrkas 9 villastäder, öfverllyttats från
Villastadsregistret till Stadens Namnregister. Likaså ha införts alla de med
inkorporeringen sammanhängande ändringar i förvaltningeu, hvilka hunno
bli kända för Redaktionen, innan vederbörande ark lades i press mellan
den 15 och 20 December; men, som åtskilli~a förhållanden då ej voro slut-
giltigt ordnade, ha Ilerestädes, särskildt i Kalenderafdelningen, hänvisningar
måst göras till Januarisupplementet. De till Egendomsregistret hörande
uppgifterna rörande Brännkyrka är det däremot ej möjligt att införa förr

än i nästa årgång.
Flyttningarnas antal under året synes ha varit ovanligt stort, ty mot

5,500 a 5,550 adressändringar under de två närmast föregående åren svara
6,360 under det senaste. Hit hänföras då ej sådana adressändringar, som
bero endast af gatans omnumrering. Kungsgatan och S:t Eriksgatan, udda
sidan af VaIIingatan och en del af Karlbergsvägens jämna nummer ha
nämligen, jämte några andra mindre gatubitar, omnumrerats, och detta för-
hållande är hufvudorsaken till att antalet smärre förändringar, hvartill äfvcn
höra titlar, firmabeteckningar, telefonnummer m. m., stigit från 6,030 till
nära 9,700. Omkring 4,000 nya namn (300 mera än i fjol) ha tillkommit,
medan af olika orsaker nära 3,100 eller 250 mera än i fjol utgått; både
inflyttning och utflyttning tyckas sålunda vara jämnt, om än ej synner-

ligen starkt, stigande.
Rörande villasamhällenas invånare må erinras därom, att många af

dem, som fortfarande ha sin verksamhet i Stockholm, på egen önskan ej
upptagits i Namnregistret för Stockholrn och därför böra sökas i Vill a-
stadsregistret.

För det tillmötesgående, som såväl myndigheter och tjänstemän som
ock ett stort antal enskilda visat i fråga om uppgifters insändning och
komplettering. få utgifvarne uttala sin förbindliga tacksamhet.

Stockholm i December 1912.
UTGIFVARNE.
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HUFVUDUPPLAGAN FÖR 1913
innehåller utom de såsom register uppställda hufvudatdelningama

Namnregister 115, Yrkesregister 979, Personalregister 1153,
följande till uppslags underlättande utarbetade

REGISTER:
Annonsregister 81 Tabell öfver församlingar, rotar
Gatnregister (före kartan) 103 och kvarter [5002]
Sammandrag af Yrkesregistrets

rnbriker 979 Kvartersregister [8210]
Fromma stiftelser, stipendiefonder, Hnsägareregister : [8221]

pensions- och sjukkassor m. m. [4865] Innellållsregister [82411

~ Rättelser och tillägg, se sid. 98.

I N N E H ÅL L SFÖ R T E C K N I N G.

IV.

(Hufvudupplagan.)
ANNONSAFDELNING, jämte Annonsregister , .
ADRESSAFDELNING:
1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn .
2) Förteckning å gator, gränder och torg m. m .
3) Karta öfver Stockholm , .
4) Namnregister , .
5) Stockholms förstadssamhällens adressförteckning .
6) Djursholms adress förteckning , .
7) Lidingö villastads adressförteckning .
8) Yrkesregister med sammandrag öfver dess rubriker .
Teatrarnes biljettpriser och planer d.

Personalregister (Nyfikenhetsregister) .
KALENDERAFDELNING:
A) Stockholm som hufvudstad 1501-1646
B) Stockholm som kommun (med Innehållsöfversikt) 1651-2137
C) Ofriga allmänna inrättningar (med d:o) 2201-3562
D) Föreningar och sällskap (med d.o) 3571-4475
E) Teatrar , 4501-4518
F) Tidningar, tidskrifter och pressbyråer , 4530-4595
G) Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed jäm-

förliga inrättningars fonder (med Innehållsöfversikt)............ 4601-4865
H) Taxor och ordningsföreskrifter 4877-4882
I) Järnvägs-, posto, telegraf- och telefonunderrättelser 4915-4995
EGENDOMSAFDELNING:
A) Egendomsregister .. , , , 5001-8206
B) Kvartersregister , .. , 8210-8214
e) Husägareregister , , 8221-8240

V. INNEHÅIJLSHEGISTER 8241-8268

I.II. 17-83

99-100
103-112
före 113
115-848
881-933
945-958
963-967
979-1090

1137-1144
1153-1347

III.




