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STOCKHOLMS ADRESSKALENDER
FÖR 1920.

Hufvudupplagan, i klotband, pris Kr. 22:50.
In n eh å Iler: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm' och dess fÖrstads-
samhällen, Riksdagen, Yrkesregister, Teaterplaner, Personalregister <Nyfikenhets-
register), Kalenderafdelning, Egendomsregister, Kvartersregister, Husägareregister

och Karta öfver Stockholm.

Lilla upplagan, i klotband, pris Kr. 15-.
Innehåller: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm och dess förstads-

samhällen, Riksdagen, Yrkesregister, Teaterplaner och Karta orver Stockhoim.

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

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

2) Uppgift till Adressafdelningen bör insändas före den 10 Oktober hnder 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.
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 uppgift bör lämnas för hvarje år, äfven om ingen förändring önskas.
Stockholm i Februari 1920. . Redaktionen.

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

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

Fö~ fetstil och extra anordningar gälla särskilda pris enligt meddelande å till-
sända blanketter eller enskilda afta!.

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
Vattugränd 1, 2 tr., kl. 9-5.
Telefoner: Riks. 1)388, Allm. 8718 och 01 02.
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Telegr.-adr.: ))Habergco», Stockholm.
Telefoner: Riks 31244. Allm. 14680 (Linjeväljare).

:2 e..._---------------------•• HANDELSAKTIEBOLAGET
o

E.ABERG& CO.
STOCKHOLM

försälja engros med ensamförsäUnin~srätt för Sverige för:

Fritz Schultz Jun, A.-a., Leipzig:
FI"tande putsmedel Geolin och Putzin
Malutrotningsmedlet Globol
Rostfläclistiftet Globus
Globus linivputspulver
Globelin ugnsvärta
Globus putsextralit.

Röhm « Haas, Chemische Fabrik, Darmstadt:
Tvättmedlet Burnus.

Carl Blombach, Ronsdorf:
Alla slag av iärnverlit,,-g.

Carl Hasch, Haida (Böhmen):
Ljuslironor i liristall.

Meyrs' Neffe, Adolf b. Winterberg (Böhmen):
Slipade Iiristal1varor av alla slag och

fullständiga liristallserviser m. m.
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FÖRETAL.
I

Bostadsbristens och hyreslagens verkningar ha fortfarande gjort sig
starkt gällande inom de samhällsförhållanden, som afspeglas i Stockholms
Adresskalender. Sålunda ha adressförändringarna blifvit 135 färre än i
fjor (2475 emot 2610), medan gruppen af nya adresser ökats blott från
4200 till 4234. Å andra sidan framgår däraf, att bland Fastighetsre-
gistrets 726 lagfarter under året öfver 50 äro uttagna af bostadsföreningar,
att en stark kooperativ sträfvan för bostadsfrågans lösning pågår inom
samhället. Antalet' mindre ändringar, såsom firmabeteckningar, titlar,
telefonnummer m. m., har obetydligt ökats (från 8,910 till 9,074), men
siffrorna tyda dock på en oförminskad lifaktighet i affärsvärlden, I sin
helhet har Namnregistret ökats med 22 sidor och Yrkesregistret, som i.
sin mån vittnar om affärslifvets rörlighet,' med 54 spalter.

Rörande villasamhällena må ännu en gång framhållas - till ledning
och lättnad vid uppletandet af deras invånares adresser - att många,
som fortfarande ha sin verksamhet i Stockholm, på egen önskan ej upp-
tagits i Namnregistret för Stockholm, och att namn, om hvilka ett dylikt
förhållande kan anses sannolikt, böra först sökas i adressförteckningen
för Stockholms förstadssamhällen (Villastadsregistret). '

.Kalendern utkommer i år något senare än förlidet år. Orsaken därtill
är dels att tryckeriets i följd af typografstrejken i somras starkt hopade
höstarbeten försenade tryckningsarbetets början, dels att den med nyåret
inträdda begränsningen av arbetstiden medfört en ej obetydlig inskränkning
af de tillgängliga arbetskrafterna. En fördel har dock vunnits därmed, att
ej blott de många nyval i styrelser, som ske vid årsskiftet, utan ock
riksdagsmännens bostäder kunnat meddelas i själfva .kalendern i stället
för i det förut vanliga februarisupplementet.

Slutligen bör tacksamt erkännas det tillmötesgående, som Adresska-
lendern fortfarande rönt från myndigheter, tjänstemän och enskilda, och
för hvilket dess utgifvare härmed uttalar sitt vördsamma täck.

Stockholm den 12 februari 1920.
AKTIEBOLAG ET CENTRALTRYCKERIET

I STOCKHOLM.
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HUFVUDUPPLAGAN FÖR 1920

RE GISTER:
Annonsregister 73 Tabell öfver församlingar, rotar
Gaturegister (före kartan) 103 och kvarter [0002]
Sammandrag af Yrkesregistrets

rubriker......... 1491 Kvartersregister [8210]
Fromma stiftelser. stipendiefonder, Husägareregister [8221]

pensions- och sjukkassor m. m. [4860] Innehållsregister [8241J

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

INNEHALLSFÖ RTECKNIN G.

IV.

(Hufvudupplagan.)
ANNONSAFDELNING. jämte Annonsregister .
ADRESSAFDELNING:
1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn .
2) Förteckning å gator, gränder och torg m. m .
3) Karta öfver Stockholm ........•.............................................
4) Namnregister .
5) Riksdagen .
6) Stockholms förstadssamhällens adressförteckning .
7) Yrkesregister med sammandrag öfver dess rubriker .
Teatrarnes biljettpriser och planer .
Personalregister (Nyflkenhetsregister) .
KALENDERAFDELNING: '
A) Stockholm som hufvudstad 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) ' 3571-4475
E) Teatrar 4501-':'4518
F) Tidningar, tidskrifter och pressbyråer 4530-4596
G) Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed järn'

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) Kvartersregister 8210-8214
C) Husägareregister ~ 8221-8240v. INNEHÅLLSUEGISTER 8241-8270

I.
II.

17-76

III.

99-100
103-112
före 113
115-1095

1096-1104
1345-1415
1491-1679
l!;25-1840

[1]-[225]




