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.••.•.•.•.•...••..>",K", •••••••• . ..........»' ......../:>;,~;J~ST OCKHOEM SeAD RES SKAL ENn'E,;B:L;rj~
. . ." .'J?Ö:R. ··19~3. •.••. ..•.-. ..••i····'·'.\;:;;11:

Hufvudupplaga;n, i klotband, pris Kr. 2o.'::Wf
_ Innehåller: Annonsafdelning,. :Namnre~~tel' fÖtStookholmOCl.1d~ss f&~Iil~~~~it

E1amhäUen,Yrkesregister, Teaterplaner, Pert!0na1registel'(:Nrfikenhetsregiste';'l'~"fif
lenderafdelning, EgendOm~regIstel',. Kvartel'~regif!tel" RUf!ägareregister o(lh~å~,~

. öfve.rStoc1~holm.!· , ..•.-i~<
">,:;;)

Lilla upplagan, i klotband, pris Kr. 12-: {,
Innehåller: Annonsafdelning, :N~mJlXegif!ter för Stockholm och' def!Sf()r~~~;:fi

samhäUen,Yrkef!regif!ter, Teaterplaner och Kartaöfver Stockholm;·\,.;.·)t
• . .. :: ",' '0" O" , "'...." ,'o 0,° " o" " " : -' ,,0,. -.,'." .'; I,:'~l

Il ,J\tI. .angående~p~ersl#~nåtide«~-!\!hi~;
F'.. kalenderns nästa årgång! ·..·,'1::;'

1) Uppgift bör vara tydlig, daterad och undertecknad. Blanketter tilluppgiit~~;
. erhållas å Adresskalenderns byrå, Klara Vattugrändl. 2tr .... ,' . . •.••.......·.. "i

2) Uppgift till Adressafdelningen bör insändas före den 5 Oktober under adr~&;;
Adresskalendern, Stockholm, G. • ...• • . .. . :i{,,:,

3) De skriftliga förfrågningar, SOIIl af Red; utsändas omkring den 15 Sep~;~.~~1
besvaras snarast. möjligtoGh seJlra~t «Jen .•1J().ktOJlm före hvilken dagä(ve;!11i~i"

...•..ilulyttade och nyetablerade fIrmor. torde Insändatvdliguppgilt om adress, ."I!.i
, bransch, telefon m. m., vederbörligen undertecknad och daterad .. ' '. . .....t'

.4) Om .uppgift bör alldeles utgå, torde detta benägetmeddelas, ., ..,y,,~,~;,~
5) Ny' uppgift bör lämnas f(ir lnarje år, äfvenom ingen förändringö~k~~

.Stockholm i Januari 1923. R' d' .·k.t' .' .. '.,'".' ':,,~~l
e a 1.0n612. .0"1'"

, ,~,1·~"

Adresser och firmor 'infOras i Adresskalendern utan afgift,då.llPpgffte~~i~i
öfverstiger två rader (c.a 60 hokstäfver): för öfverskjutande-rader erlägges· ~.Itratt~~;':
.pr rad. '. . .'. 't;':'. . . .y/.t~

I Yrkesregistret införes firma ellerperson algiftsfritt under enQ.asteJl~~f,j
i För hvarje öfverskjutande rubrik erlägges 1 krona,.. ..' •.... .<"\fn,

FörfetstU OGhextra anordningar gälla särskilda pris'enligtmeddelande :\~tg5;;
sända-hlauketter eller enskilda aftal. ..

Dessa afgilter uppbäras löre.kalenderns utgifning,men om sedan- rnissl.elllli
afvikelse från insänd skriftlig uppgift påvisas, återfås. den för denna uppgifts infoflt'
erlagda afgiften. _~ . __ .:,~~

"/-':'~~:
HeddelJ:mdeu ...1,öran.uAuesskalend.ern. mottagas. å KalendernSbyr!l,'I{J~

Vattug-ränd 1, 2 tr., kl-. 9-5. - \ . .'. .'"';.\?'i!~
. Telefoner: D388, Norr· 87 18 oebNorr€)l 02~ .

----.-.--..--~.-
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"... ,- 1(1 r,:i Sverige och Narge f;

~ ~
~ samt utlandet. ko
~ ~
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-,;1ERIK LUNDINS JURIDISKA BYRA ~~ ~
~i j,'i (Ombud får Stockholms, Göteborgs, Malmö, Norrköpings och Helsingborgs i~

..~~ !~"1 m. fl. Köpmannafåreningar) l" II"

.~ ~
ltj r,~.:j STOCKHOLM, C., f:

..\-"!i i;

v ~ 2 Drottninggatan 2 ~
~1 ~~ ~

6f~' ~~ ~~l Inkasseringar, rättegångar, konkursbevakningar ~
~ ~

~ ~j samt öfriga juridiska uppdrag. Leveranstvister. ~
~:~ ~

"! Sterbhus- och konkursutredningar. l~~~,:~l ------------------- ~
~ ~

.:•••"! Aktiebolagsärenden. l"~l -=_____ !!.
!t~l.<L ;;~ ..
~" ."!' Bevakning af mål i öfverrätterna. !~~ ~~ ~

~ ~
~j O b s.T Moderata arvoden. - Snabb expedition, l~~.(~~ I~~ ~~ '4

'" ~
~j TELEFONER: k
~l 1--

~ ~
"! 2237, Norr 876, 24190. l"
~ ~,t! l~
~ ~~ ~~ ~~ ~;c.~+,··~t,··~.~··~.~··;;.i.~·)i.~"~.~"~.~";;.~";;.~'')i.~";;.~";;.~'.'ii.•.•.''ii.~'';;.~'';;.i.~";;.~",#.•~".'ii.~";;.~";;.~";;.~"~.~'"
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~tina:e~,år 1922 ha stat och kommun vidtagit några åtgärder,' som frå~-'
at, betydande .ändringar i Stockholms Adresskalender" Främst bla

•bör nämnas fastigheternas omtaxering, enär denna icke' såsom vanlfänsats 'till höjning af enstaka fastigheters värde, utan kan 'betecknas
:,i;{m,g~nomgående stegring, Taxeringsvärdet har nämligen höjtsfr41i

,7,3. till 2,894,6 miljoner eller med öfver 527 miljonor kronor.: :o~~:.~
jJi~te,~ha öfver hundra kvarter fått nya namn och ändrade områden, hvg~~
Iff~tu,tli~tvis,ledt till ändring af fastigheternas både namnbeteckning '!q,

u:m,'I.\ler.'Så t. ex. har det förra kvarteret Riddarholmen uppdelats l 8n,y_
'farth, och ,ha på ställen, där en gata dragits fram genom ett kvartty,
"l"~" - , , .' , .,

~)isärklufna delarn e fått rang och namn af nya kvarter. Dessa förp~,
1~~~"~nl~a vållat, att ej blott Egendomsregistret och de med detta sainma
;;bäng3end~ Kvarters,' och Husägareregistren i stort omfång måst oma:.:bet'
',~~:qli!:kartantill 'stor del nygraveras,utan äfven hänvisningarna i Pers?nlj,
:~~~gistret i motsvarande grad änqras. ", "-:;;<;
,, 'Y~dare ' har telegrafstyrelsens redan vid förra årsskiftet påbörjade äm;lr#l:g

;.i~[efl?nhumren fullföljts,nien ännu ej afslutats : Brunkebergs sta:tion.är~n~
t~gep och beteckningenBrunkeb. utbytt mot Norr, delvis åtföljdt if ändra4~
'jiirimer,: och detta tillsamman medöfriga stadsdelars omnumrering j"'"
JÄ:&'khulmstelefonhar vållat, att Adresskalenderns ändringari namnregis~:t:,
i:i;tl1~'adresser)ökats från' 16,440 i fjol till 39,110 nu, alltså med 22,6-'

eJ,:~;nära'140 procent. Adressändringarna ha vuxitfrån 3,930 till4',()
'lket 'tyder på en' ökad rörlighet' i bostadsförhållandena, men nya adr
" ~ l. ". . .. - '-

",som ;.skulle motsvaras af inflyttningar eller stegrad affärsverksamp~:
:'~;~ågqt minskats (från 4,920 till 4,750). .' ..,:;;
;~>]}ör.andevillasf(lmhällena bör liksom förut ~ till ledning och lättn.~:

cl: <uppletandet af deras invånares adresser - påpekas; att många;so*
V~~'tflj,~andeha sin verksamhet i Stockholm, på egen önskan ej upptligi,~s
SFNaIP~registret för Stockholm, och att namn.vom hvilka ett dylik!;N~;
~h.~ill1nde~:kal}.anses' sannolikt, böra fiiret sökas i adressförteckningen~:f~

9kjholms 'förstadssamhällen (Villaregietret). , ' ,.~;;"
",alendern har,oaktadt det ofvannämnda dryga l'trbetet med för ',så:'
lnilfnheten som särskildt fastighetsägarn e viktiga och tillförlitliga 'U'
'~n'l~ga,r,: kunnat utkomma lika tidigt som i fjol,' och, de vid årssk"·~~~4anyvalen i korporationer, styrelser och föreningar ha tilhl1ras~ö ,
~ll:!n:hunnit insamlas före pressläggningen. , " ,~':'
1Fäi-,d~ttillmötesgående, som Adresskalenderns utgifvare nu likso~f:

",' cle:~,årfått röna från' myndigheter, tjänsteman och enskilda och :8'
ti'e,D,',o,umbärlig förutsättning för '"kalenderns tillförlitlighet, uttalas':'
J:ed'!ett -varmt ioch vördsamt tack. '
'\'S\q.ckhiJlm den '19 januari 1923. , 'J

" ,AKTIEBOLAGET CENTRALTRYCKERi. "
I STOOKHOLM.

FÖRETAL.






