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2aSTOCKHOLMS ADRESSKALENDER
FÖR 1919.

Hufvudupplagan, i klotband, pris Kr. 20-.
Inn e hå Il e r: Annonsafdelning, Namnreglster för Stockholm oc~. dess förstads-
samhällen, Yrkesregister, Teaterplaner, Personalregister (Nyfikenhetsregister).
Kalenderafdelnlng, Egendomsregister, Kvartersregister, Husägarereglster.och Karta

öfver Stockholm

Lilla upplagan, i klotband, pris Kr. U-.
Innehåller: Annonsafdelning, Namnregister ror Stockholm och dess förstads'

samhällen, Yrkesregister, Teaterplaner och Karta orver Stockholm.

P M angående uppgifters lämnande till Adress-
• • kalenderns nästa årgång!

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

2) Uppgift till Adressafdelningen bör insändas före den 10 Oktober under adress:
.&.dresskalendern, 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.
in:O.yttadeoch nyetablerade firmor torde insända tydlig uppgift om adress, l 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 fÖI'lindringönskas.
Stockholm i Januari 1919. Reda'ktionen.

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

,I 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, altal,

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

Supplement, innehållande Adressförteckning öfver Riksdagens ledamöter jämte
Rättelsel' och tillägg, 'utgifves i Februari och erhålles g ra ti s hos herrar
Bokhandlare.

"

Meddelanden rörande Adresskalendern mottagas å Kalenderns byrå, Klam
Vattugränd 1, 2 tr.: Jan. kl. 9-8, Febr.-Sept. kl. 9-5, Okt.v-Dec, kl. 9-8
Telefoner: Riks, 5388, A.llm. 8718 och 01 02.
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~ O b s. T Moderata arvoden. ~ Snabb expedition. ~.
~1 TELEFONER: ~.~i' f;\~ii; Riks 2237. Allm. 876, 24190. it"
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FÖRETAL.
-Bostadsbristen, irämlingsinvasionen och hyreslagen ha samverkat till att

antalet flyttningar i Stockholm år 1918 blifvit lägre än det varit nder
en lång i följd af år: i enlighet därmed har ock antalet adressförändringar
i Xqresskalendern nedgått till 2,610 från att ha varit 4,480 år 1917 och
6,89'0 år 1916, Antalet mindre ändringar, såsom flrmabeteckningar, titlar,
telefonnummer m. m. är däremot tämligen normalt eller 8:910'(nästan

'samma siffra som 1915, men mindre än de två föregående åren, då
tillfälliga förhållanden inverkade). Affärslifvets rörlighetsgrad inverkar

\ vmera på' antalet nya namn, som nu är 4,200 (mot 3,!i50 i fjol och 4,500
år 1916). Namnregistret har emellertid ökats med 45 sidor.

'En påtaglig ökning har äfven Yrkesregistret undergått, nämligen 60
spalter med ett 70·tal nya rubriker. Att ökadt affärslif väsentligen med-
verkat härtill framgår däraf att endast under rubriken Export och im·,
port 249 firmor varit att anteckna mot 137 föregående år.

Särskildt må rörande Namn- och Yrkesregistren påpekas, att äfven i år
allt flera affärsmän funnit med sin, fördel, förenligt att utvidga uppgifterna
0lP sina firmor genom ökadt antal rader eller mer' iögonenfallande

., stilanordningar.
"'. '_Rörande villasamhällenas invånare framhålles ånyo' till ledning och

"lättnad vid uppletandet af deras adresser att många, hvilka fortfarande
I ha sin verksamhet. i Stockholm, på egen önskan ej upptagits i Namnre-
, "gistret för Stockholm och att namn, om hvilka ett dylikt förhållandekan
r, anses sannolikt, böra först sökas i adressförteckningen för Stockholms
i 4'';.;~ct"rlcc" m hällen lVi 11astadsrezi etret l, ..•.v.J.-l.:n.~" •...•....,o.Ju" •....•...•L ..•.v ..•....•.\. ..L.•.UJ..., •.•.~ b v'" •.../.

o Den periodiskt återkommande egendomstaxeringen har orsakat, att ej
mindre än 4,062 egendomar fått sina taxeringsvärden ändrade.

- Arb~tskrafternas decimering genom » Spanska sjukan» i förening med
det starkt ,ökade behof af'tryckalster, som affärslifvets jäktande art och
kri,stidsanordningarnas stora omfattning framkallat, har vållat, att Adress- "
ka").endern måste utkomma några veckor senare än vanligt. Härmed har

, dock följt den fördelen, att ett stort antal af de styrelser och nämnder,
'som väljas vid årsskiftet, kunnat få sina nya medlemmar införda, )

I detta fall såväl som i allmänhet i fråga om de talrika uppgifterna
från myndigheter,. tjänstemän och enskilda har kalendern rönt mycket
ltillmötesgående, för hvilket dess utgifvare är uppriktigt tacksam,

t'I',. :$to,ckholm i Januari '1919.
;f'
~' ,
lf,

AKTIEBOLAGET CENTRAL TRYCKERIET ,
I STOCKHOLM.
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HUFVUDUPPLAGAN FÖR 1919

RE GISTER: "
A.nnons egister .<0..................... SI Tabell öfver rorsamlingar, rotar
Gaturegister (före kartan) 103 och kvarter ................••...... [00021
Sammandrag af Yrkes-regis-trets

rubriker... U91 Kvartersregister [S2101
, Prounna stiftelser, stipendiefonder, Husägareregister ." .. , , [8221 J

pensions- och sjukkassor m. m. [<1S6&J Innehållsregister ...............•..... [S2!ll

__ Rättelser och tilliigg, se sid. 98.
\

. \ INNEHALLSFÖRTECKNING.

IV.

(Hufvudupplagan.)
: A.NNONSA.FDELNING, jämte Annonsregister .......................•......
A.DRESSA.FDELNING:
1) 'Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn 99-100
2)' Förteckning å gator, gränder och torg m. m. 103-112
3) Karta öfver Stockholm : , före 113
4) Namnregistes , :,........... 115-1084
5) Stockholms förstadssamhällens adressförteckning : 1;:140-141&
6) Yrkesregister med sammandrag öfver dess rubriker 1491-1661
Teatra'rnes 'biljettpriser och planer : lt;25-184()
Persoualregfster (Nyflkenhetsregister) ~ [lJ-[217J
KA.LENDERA.EDELNING: .
A) Stockholm som hufvudstad 1501-164(;-
B) Stockholm som kommun (med Innehållsöfversikt) 1651-2137

'0) ÖIriga allmänna inrättningar (med d:o) 2201-3562
D) Föreningar och sällskap (med d.o) 1 •••••••••••••• 3571-447&
E) .Teatrar 4501-4518
F) Tidningar, tidskrifter och pressbyråer 4530-4596
G) .Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed jäm ..

förliga inrättningars fonder (med lnnehållsöfversikt) :'..... 4601-486&
., H) Taxor och ordningsföreskrifter 4877-4910

l ) . Järnvägs-, posto, telegraf, och telefon underrättelser. , '1915-4995
EGENDOMSA'DEL~ING:
A) Egendomsregister : .
B) Kvartersregister .
O) Hus~gareregister :...................................•..........

V. lNNEHM.LSRJlGISTER ...............•.......................................

I.H. 17-84

111.

5001-8206
8210-8214
8221-8240
8241-8270
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