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r- STOCKHOLMS ADRESSKALENDER
FÖR 1926.

Hufvudupplagan, i klotband, pris Kr, 18,50.
Innehåller: Annonsafdelnlng, NamnregIster ror Stockholm och dess förstads-
samhällen, Yrkesregister, Teaterplaner, PersonalregIster (Nyfikenhetsregister), Ka-
lenderafdelning, Egendomsregister, KvartersregIster, Husägareregister och Karta

öfver Btookholrn.

Lilla upplagan, i klotband, pris Kr. 12',
l n n e h å Il e r : Annonsafdelning, Namnreg!ster för' Stockholm och dess förstads-

samhällen, Yrkesregister, Teaterplaner och Karta öfver Stockholm.

, ,

P.'M angående ~ppgifters lämnande ti11Adress-
~ • kalenderns nästa årgång! ' . ,

1) Uppgift bör vara tydlig', daterad och undertecknad, Blanketter till uppgifter
erhållas å Adresskalenderns byrå, Klara Vattugränd 1, 2 tro _

-..r.-': 2) Uppgift till Adressafdelningen bör insändas före den 5 Oktober under adress:
Stockholms A.dresskalender, Stockholm, C. -

3) De skriftliga förfrågningar, som af Red. utsändas omkring den 15 Sept., torde
besvaras snarast möjligt och senast den il Oktober, före hvilken dag äfven ny·
inflyttade 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 uppg:ift bör ,läm~as för hvarje år, äf~en om ingen förändring önskas.

'Stockholm l Januari 1926. Redaktionen',

Adresser och firmor införas i Adresskalendern utan afgift, då uppgiften icke
öfverstiger två rader (c.a 60 bokstäfver); för öfverskjutande rader erlägges 2 kronor
pr rad, .'

l 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 Ileana uppgifts införande
erlagda afgiften.

,
Meddelanden rörande Adresskalendern mottagas å Kal~noorns .byrå, Klara

Vattugränd 1, 2 tr, kl. 9-5 (lörd. 9-3),
Telefoner: 1)388. Norr 8718 och Norr Ot 02.



3a

~~t~.'.~t~.~t~.~t~.:~t~..~t~..~t~.:~t~..~t~.:~!~..~t~.:~t!!..~t!!..~!~.:~t!!..~!!!..~t!!.:~t!!..~t~..:-.t!!.~t!!..~t!,..,,!!!.:~t~.t
~ 1-•.. -(l, ~ f~- • 4 -
(j ~q, h I I. .;;~ f~;1 ~ •.•~'b \la\" OC n K a Ss o h 1S',p~~ I;
(l " ). '»o ~"':1 ;;~ u , ~ ~
~j for k~ ~
~ ~
Ii S' e h N rg i~.1 v e r i g oe o e i"
~ ~
,j samt utlandet. i"
~ ~~! --.;;.~'- ~_I 1-
~ kr Il o l"

j ERIK LUNDINS JURIDISKA BYRA ~~ ~
~j • j,.
~i (Ombud för Stockholms, Göteborgs, Malmö, Norrköpings och Helsmgborgs r~
~.i ~ ;.~.•.
)(, m. fl. Köpmannaröreningar) . '"
~ ~~ ~
~ ~l S T O C KH O L M, C., ~
l' ,"
~ ~
Il 2 Drottninggatan 2 ["
~ ~~ &
~ ~
~j, Inkasseringar, rättegångar, konkursbevakningar ~
~ ~
~1. samt öfriga juridiska uppdrag. Leveranstvister. ~
Il !"
,j jJl.. -
~\ Sterbhus- och konkursutredningar. f~
~ ~~ &.. -
~ AktieboJagsärenden. ~~ ~~i "
;:.: Bevakning af mål i öfverrätterna. l;
~ ~
"i ~~i !"-~l O b s. T Moderata arvoden. - Snabb expedition. ~
~ ~
"'1_ t;
~ TELEFONER: ~~ ~
~ ~
Il 2237, Norr 876, ["
~ ~
~ !-

~ ~
~ ~~ l\.

;i·~.~··~.~·'ji"~··~.~··;il~'jf.~";;.~"~+~"~.~";;.~"~.""~.~"~.~"~.~"~.''';:.~'';i.;;'''~.~''~'''~''~'''~''~'''~''~''~''~.~'.~.:;:'~

la



3b

en iderik rådgivare,
när Ni skall annonsera.



FöRETAL.
En adresskalender rav den omfattning som Stockholms ~kan naturligtvis

ej nysättas helt och. hållet för varje årgång, utan måste i huvudsak åstad-
kommas genom ändringar i och tillägg till föregående års omfattande
material. Dock ha år efter annat rätt stora avdelningar av kalendern
nysatts med stil, som visserligen är något mindre, än den förut använda,.
men dock både tydlig och tilltalande för ögat. Nu har sådan nysättning
verkställts av Kalenderavdelningens första och största del (ur 15 01-35 62),.
och i samband därmed har tiden ansetts vara inne för en successiv över-
gång till det stavningssätt, som numera tillämpas ej blott i skolorna,
utan även i större' utsträckning inom affärsvärlden och av äldre personer,

Övriga ändringar .äro mindre i ögonen fallande. Varken- nya försam-
lingar, eller större ändringar i stadens eller statens förvaltning ha. till-
kommit. Den viktigaste torde vara Barnavårdsnämndens utbrytning från',
Folkskoledirektionen och utvidgning till en särskild huvuddel av kommu-

: nalförvaltningen. Folkmängdsökningen under 1925 är något mindre än
, \ 1924 års, och adressändringarna ha i enlighet därmed sjunkit från 7,270'

till 6,750, vilken siffra dock är fullt 80 % högre än medeltalet för bostads-
briståren 1921~23. Nya adresser äro 4,160, och antalet smärre ändringar
11,570 (mot 12,960 i fjol). . ,

Rörande vill'asamhällena bör liksom förut - till ledning och lättnad
, vid uppletandet av deras invånares adresser - påpekas, . att många, som
fortfarande 'ha sin verksamhet i Stockholm, på egen önskan ej upptagits,
i Namnregistret för Stockholm, och att namn, om vilka ett dylikt för-
hållande kan anses sannolikt, böra först sökas i adressförteckningen för
Stockholms förstadssamhällen (Villaregistret).

Att Kalendern i år kunnat utkomma fullt så tidigt som i fjol beror
till stor del- på den villighet, varmed myndigheter och enskilde lämnat
behövliga uppgifter, och för detta tillmötesgående är Utgivaren uppriktigt
tacksam.

Stdckllolm 'den 20 januari 1926.
\

AKTIEBOLAGET CENTRALTRYCKERIET' "
I STOCKHOLM.
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HUFVUDUPPLAGAN ,FÖR 1926
\

REGIS']:'ER:
A.nnonsregister .
G.turegister............ (före kartan)
Sammandrag af Yrkesregistrets

rubriker .
Fromma stift.elser, stipendiefonder,

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

07' Tabell öfver församlingar, rotar
103 och kvarter : :.. [00 02]

1491 Kvartersregister ;..•..•............. [8910]
Husägareregister : [8921]
Innehållsregister .. , ' ' (8941)

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

INNEHALLSFÖ RTECKNIN G.

IV.

(Hufvudupplagan.)
ÅNNONSAFDELNING, jämte Annonsregister .
A.DRESSAFDELNING:
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) Yrkesregister med sammandrag öfver dess rubriker .
Teatrarnes biljettpriser och planer : .
Personalregister (Nyflkenhetsregister) ...................•.................
KALENDERÅFDELNING: .
A) Stockholm som Iiufvudstad 1501-1646
B) ~tockholm som kommun (med Innehållsöfversikt). .. 1651-2137
C) Ofriga allmänna inrättningar (med d.o) " 2201-3562
D) Föreningar och sällskap (med d.o) ~ 3571-4476
E) Teatrar : 4501-4516
F) Tidningar, tidskrifter och pressbyråer 4530-4597
G) Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed jäm-

förliga inrättningars fonder (med Innehållsöfversikt) , 4601-;-4865
H) Taxor 'och ordningsföreskrifter ~ 4878-4910
I ) Järnvägs-, posto, telegraf- och telefon underrättelser............ •...... 4915-4991
EGENDOMSAFDELNING:
A) Egendomsregister , ) 5001-8900
B) Kvarterslegister .............................................•.. ; .:1 > '8910-8915
C) Husägareregister ,. 8921-8941

v. ,INNEHÅLLSnEGISTER :.........•.... :.; 8941-8973

17-60

III.

99-100 l
103-112
före 113 '
115-11421

1345-1419
1491-1680
1il25-1840

[1]-[241]




