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2STOCKHOLMS ADRESSKALENDER
FÖR 1912.

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

Husägareregister[och Karta öfver Btookholm.

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

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

Supplement I, innehållande Adressförteckning öfver Riksdagens ledamöter
ej ~jämte Rättelser och 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 II, böra tillställas Redaktionen
före den 5 April under adress: Adresskalendern" Stockholm, C.

Båda dessa supplement tillhandahållas gra ti sj hos herrar Bokhandlare.

P M angående uppgifters lämnande til1Adress-
• • kalenderns nästa årgång!

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

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 förändring önskas.
Stockholm i December 1911.

Redaktionen.

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

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

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: Febr.-Sept. kl. 9-3, Okt.-Jan. kl. 9-8. Telefoner: Riks. 5388,
AlIm. 8718 och öl 02. ----.-.-.----
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~ Heders-, Lysnings-, :Nramns- och ~
Födelsedagspresenter ~ Sportpriser.

Reparationer, försilfring, förgyllning och gravering utföras omsorgsfullt å
egen verkstad.

BEFWESJUVELERAREAFFÄR
Kungsgatan 9

(andra huset från Drottninggatan) .

2 c

Rikstel. 8587.

Moderna Smycken
GULD, SILFVER och DOUBLE med stenar,
pärlor och emaljer, rikt urval. Alltid nyheter.

Förlofn ingsri ngar,
vackra modeller.

M ut~i Ifve rUDD ~öttni n uur
i alla existerande mönster till fabrikspris.

Allm. tel. 85 69.

•••......... , ,.................•..•............ , .
: ~

·Sto(k;;;;~O'F~;kbankI..••••

I••:•••••••••
·1 POSTREMISSVÄXLAR - FÖRVARI"GSFACK I"

"OTARIATAFDEL"I"G - HEMSPARBÖSSOR
• •••• •••••.......................... , ,...........•..•••••.••...........•.•

HUFVUOKONTOR: Klarabergsgatan 23

AFDELNINGSKONTOR: Kornrnendörsgatan 25
Barnhusgatan 16
Flerninggatan 59

Emottager insättningar å

DEPOSITIO"S-, KAPITAL-, SPARKASSE- OCH

:: UPP- & AFSKRIF"I"GSRÄK"I"G ::



AFBILD N IN GAR
AF EN DEL UNDER ÅH 1\111 FULLBORDADE

NYBYGGNADER lSTOCKHOLM
Fotografier aj' Ho/I'otograt'en A. Blomberg.

KLARA FOLKSKOLA.
Arkitekt: G. R. Riuqetröni,
uyggmästarervt . F:. Jl[a[Ji~w3s0n.

Birger Jarlsgatan 27.
Xgare och 1::. Lundberg.
Arkitekt:

FRIMURAREORDENS NYBYGGNAD.
Arkitekt: Lud». Peterson.
ns ggrnästare : O. Herretröni,

secre Blasieholmsgatan 4- a.
Fnstiah.ets-A, -B. Jfinisterhotellet.

Hcutstriim. ((- Ekman.
Byggmästare: josef Noren-

NYBYGGNAD i
..,\.gal'e; P'astIghets·A. -B. Tru.nboiias-na,
Ar k itekt : O. lViekman.
l~yggnliistarc: .T. L_ Lusuiin:

ENGELBREKTS FÖRSAMLINGSHUS.
Ark itek t ; L. I. Wahlvwn.
Byg~mästare: .ui. A ndersson;



Hörnet af Nybrogatan och Smålandsgatan.

Äg:Jre, arkitekter och byggmästare:

Ullrich &: l1allquisth.

Sturegatan 32,
Ägare: Frih.; C. v. Ptaten. o. frk. E. v. Ptaten.
Arkitekter: lIagström & Ekman.
Byggmästare: E. Larsson och E. Ljungqvist.

Baldarsgatan 4.

Ägare: Ingeniör TV: Böker.
Arkitekt: Professor E. Lailer stedt,

STifTELSEN JOSEf OCH MATHILDA SACHS MINNE
Årstatundan.

Arkitekt: Ivar Tengbom.

f EN IX- PALATSET,

Ägare: Direktör Carl Smitt.
Arkitekt: Hj, Westerlund.
Byggmästare: P. Nilsson:

Odengatan 3,
Ägare och arkitekt: Folke Zetterwall.



FÖRETAL.
De förändringar, som äro att anteckna i fråga om föreliggande årgång

af Stockholms Adresskalender, äro hufvudsakligen följande.
Antalet adressändringar är 5,500, och öfriga ändringar rörande adressa-

ternas titlar, firmabeteckningar, telefoner m. m. uppgå till 6,030. Nya äro
inemot 3,700 namn, medan däremot af olika anledningar omkring 2,850
namn utgått. Ökningen i Namnregistrets antal adresser utgör alltså öfver
800. - En jämförelse med fjolårets siffror ger vid handen, att både om-
bytet af bostäder inom staden och utflyttningen till villasamhällen varit
något men ej mycket mindre än förlidet år, samt att inflyttningen till sta-

den något ökats.
Den i fjol utarbetade adressförteckningen för Stockholms villasam-

hällen har i år utvidgats med Tumba och Rönninge villastäder samt i allt
ökats med nära 500 namn. Många af de utflyttade, som fortfarande ha
sin verksamhet i Stockholm, ha på egen önskan ej upptagits i Namnre-
gistret för Stockholm och böra därför sökas i Villastadsregistret.

Kartan, hvars hörnutrymme under de senaste åren alltmer tagits i
anspråk för bikartor rörande Stockholms omgifningar, har i år ytterligare
utvidgats sålunda, att dels stadens betydande anläggningar vid Värtan och
i Hjorthagen kunnat tydligt utsättas, dels en ny bikarta tillagts, uppta-
gande det område öster om Brunnsviken, till hvilket en rad af viktiga
vetenskapliga inrättningar redan äro eller inom kort blifva förlagda.

Liksom förut under en lång följd af år ha myndigheter, tjänstemän
och många enskilda visat stort tillmötesgående i fråga om uppgifters in-
sändning och komplettering, hvarför utgifvarne härmed uttala sin varma
tacksamhet.

Stockholm i December 1911.
UTGIFVARNE.
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HUFVUDUPPLAGAN FÖR 1912
innehåller utom de såsom register uppställda hufvudafdelningarna

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

REGISTER:
.1nnonsregister 81 Tabell öfver församlingar, rota l'

Gaturegister (före kartan) 103 och kvarter [5002j
Sammandrag af Yrkesregistrets

rubriker....................... 979 Kvartersregister , [8210J
Fromma stiftelser, stipendiefonder, Husägareregister [8221J

pensions- och sjukkassor m. m. [4861>J Innehållsregister [82411

••. Rättelser och tillägg, se sid. 98.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

IV.

(Hufvudupplagan.)
.1NNONS.1FDELNING,jämte Annonsregister .
ADRESSAFDELNING:
l) 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 adressförteckning , ' .
7) Lidingö viJlastads adressförteckning .
8) Yrkesregister med sammandrag öfver dess rubriker .
Teatrarnes biljettpriser och planer .
Personalregister (Nyfikenhetsregister ) , .
KALENDERAFDELNING:
A) Stockholm som hufvudstad 1501-1646
B) Stockholrn 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................................... 4877-4910
I) Järnvägs-, posto, telegraf- och telefonunderrättelser 4915-4995
EGENDOMSAFDELNING:
A) Egendomsregister ,.... ~ 5001-8206
B) Kv~~·tersregi.ster $TOCKHOI.:;\';S"SfADS 8~~0-8~14
C) Husägareregister 8221-8240

V. INNEHÅUSHEGISTER ARKlyS. ..Bi.BUQIEK. 8241-8266

I.
II.

17-83

III.

f!9--100
lOB-112
före 113

115-823
881-941
947-958
963-967
f!79-1092

1137-1144
1153-1342

1 e MRS 1987
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