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Att Stockholn~s betydliga folkmängdsökning under år 1924 skulle fram- 
kalla en mängd nya adresser . i  Stockholms Adresskalender för 192.-I, 
torde falla af sig själf: antalet sådana är 6,500 i Namnregistret, och 
naturligtvis ha dessa nyheter haft i följe en del tillägg äfven i andra 
afdelningar. Men i öfrigt vittnar årets kalender i mindre grad an vanligt 
om större förskjutningar inom hufvudstaden. Bostads- och adreesänd- 
ringar, som under bostadsbriståren 1921-2:3 vor0 blott 2,660. 3,930 och 
4,640 samt i fjol stego till 7,863 ha  senaste året, trots de påtagligt tal- 
rika flyttningarna, stannat vid 7,270, vilket förhållande nog finner sin 
förklaririg däri, att det ökade antalet smålägenheter framkallat ett jäm- 
förelsevis stort antal flyttningar af familjer, som ej anmält sina adresser 
för Kalenderns redaktion. Andra smärre ändringar ha beräknats till 
12,960. 

De två nya församli~garna, Högalid och Sankt Göran, ha naturligtvis 
i och för sig hvasken ökat kvartersmangden eller husmassan, men dock , 
i kalendern framkallat omnumrering af bortåt ett hundratal kvarter, 
hvilkas nya nummer afven ingraverats på kartan. Ehuru ingen allmän 
omtaxering af fastigheter ägt rum sedan 1922, då taxeringsvärdet höjdes- 
med 527 milj. kr. eller öfver 22 % af det forutvarande, har dock iinder 
1924 en ökning med 70 milj. kr. tillkommit, säkerligen mera genoin l 

nybyggnader än i följd af fastighetsköp. 
Den starkt vaxande och mycket öfverklagade biltrafiken har framkallat 

nya körregler och bestimmelser om både bilparkeringar och gk.ngtra$k, 
för hvilka redogöres under ordningsföreskrifter [4885-48883 Förteck- 
ningen ,öfve~ Allmänna lokalers utrymme [49 101 har betydligt ökats, hl. a. 
med sådana biografer, som rymma öfver 300 åskådare. a h e n  i öfrigt ha 

, framstallda önskningar om tillägg i kalenderafdelningen såvitt möjligt 
~ippfyllts: exempelvis ha uppgifterna om Apotekarsocietetens många fonder 
till ledning för sökande bragts i närmare anknytning till donationsbrefvens 
bestammelser. 

Rörande villasamhaZZma bör liksom förut - till ledning och lättnad 
vid uppletandet af 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 hvilka ett dylikt för- , 
hållande kan anses sannolikt, böra jömt sökas i adressförteckningen för 
Stockholms förstadssamhällen (Villaregistret). - 

Att Kalendern i år kunnat utkomma fullt så tidigt som i fjol beror . 
till stor del p& den villighet, hvarmed myndigheter och enskilde lämnat 
behöfliga uppgifter, och för detta tillmötesgående är Utgifvaren uppriktigt 
tacksam. 

Stockholm den 15 januari 1925. 

AKTIEBOLAGET CENTRALTRYCKERIET 
I STOCKHOLM. 



STO.CKHOLMS A D R E S S K A L E N D E R  
Hufvudupplagan, i klotband, pris Kr. 18,50. 

I r; n e h& Il e r : Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm och dess förstads- 
samhallen, Yrkesregister, Teaterplaner, Personalregister (Nyekenhetsregister). Ka- 
lenderafdelning, Egenriomsregister, Kvartersregiste?, Husagareregister och Karta 

öfoer Stockholm. 

Lilla upplagan, i klotband, pris Kr. 12. 
n n e h &l l e r : Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm och dess förstads- 

samhällen, Yrkesregister, Teaterplaner och Karta öfver Stockholm. 

L. M angaende uppgifters lgmnande till Adress- 
kalenderns nbta argang! 

1) Uppgift bör vara tydlig, daterad och undertecknad. Blanketter till uppgifter 
erh%llas % Adresskalenderns hyr%, Klara Vattugrand 1, 2 tr. 

2) Uppgift till Adressafdelningen bör insändas före den 5 Oktober under adress: 
Adresskalendern, Stockholm, C. 

3) De skriftliga förfrågningar, som af Red. utsändas omkring den 15 Sept., torde 
l~esvaras snarast möjligt och senast den 5 Oktober, före hvilken dag afveii ny. 
inflyttade och iiyetablerade firmor torde insända tydlig uppgift om adress, affars- 
bransch, telefon m. m., vederbörligen undertecknad och daterad. 

4) Om uppgift bör alldeles utgd, torde detta benäget meddelas. 
5) Ny uppgift bör liimnas för hvarje ar, afven om ingen föranaring önskas. 
Stockholm i Januari 1925. Redaktionen. 

Adresser och firmor iiiföras i Adresskalendern utan afgift, d% uppgiften icke 
öfversliger två rader (c:a 60 bokstafver); för öfverskjutaiide rader erlägges 2 kronor 
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 % till- 
sända blai~ketleï eller eiiskilda aftal. 

Dessa afgitter uppbäras före kalenderns utgifning, men om sedan missledande 
afvikelse från insänd skrifilig uppgift påvisas, %terfas den för denna uppgifts införande 
erlagda afgiften. 

----u 
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Meddelauden rörande Adresskalendern mottagas Q Kalenderns byrå, Klara 
Vattngraiid 1, 2 tr., kl. 9-5 (lörd. 9-3). 
Telefoner: 63 SS, Xorr 87 18 och Norr 61 02. 
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