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STOCKHOLMS ADRESSKALENDER
FÖR 1924.

Hufvudupplagan,' i klotband, pris Kr. ,20,
Innehåller: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm- och dess förstads-
sa.mhällen, Yrkesregister, Teaterplaner, Personalregister (Nytlkenhetsregister), Ka-
lenderafdelning, Egendomsregister, Kvartersregister, li'Usägareregister och Ka.rta

öfver Stockholrt;l:

Lilla upplagan, i klotband, .prfs Kr,) l2.
Innehåller: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm och dess förstads.

samhällen, Yrkesregister, Teaterplaner och Karta öfver Stockholm.
. '"'

P M angående uppgifters Iämrrande tiUAdress-
• • kalenderns nästa årgång!, .

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

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
besvaras snarast möjligt och senast den ä 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 Januari 1924. 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 blauketter eller enskilda aftal. -

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 (lörd. 9-3),
Telefoner: 6388, Norr 8718 och Norr 0102.
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FöRETAL.
Bland de samhällsföreteelser, som under senaste året inverkat på Adress-

" kalenderns innehåll och omfång, torde främst böra nämnas hyresregle-
'ringens upphävande, som hade ett stort antal flyttningar till följd. Hir-

· igenom, ha. adressändringarna, som under de tre föregående åren vore
-blott 2,660, 3,930 och 4,640, nu stigit till 7,866. Adressernas hela antal
har även ökats, vilket dock endast delvis berott på inflyttningar i huf-
.vudstaden. Här ochhvar i staden har omnumrering av gator vållat adress-
,;äU!dringar, sammanlagt dock blott några hundra. Viktigast bland dessa

\ , är- -V alhallavägens numrering från nordväst mot sydost, hvilken haft till
följd ej blott att de lägsta numren blifvit de högsta och tvärtom, utan
äfven att alla udda nummer utbytts mot jämna. ,

Den pågående om- eller ny-döpningen af gator och gatudelar har med,
-fört, att i gatuförteckningen å sid. 99-100 följande nya gatunamn un.
kommit och de föråldrade satts inom O: Gaveliusgatan (Barnängstvärgatan),

"Helga Lekamens gränd (Lilla Gråmunkegränd), Pryssgränd (Lilla Badstug.
· å Söder), Staffan Sas ses gränd (Ignatiigränd}, Själagårdsgatan (Skärgårds-

gatan), Snickarebacken (Snickaregatan), Stenbadstugränd (Urvädersgränd),
Tre Liljor ,(Tre Liljors plan) och Vinkelgatan, som indragits i Eriksbergs-
gatan (tillsvidare dock utan nummerändring). I den följande redogörelsen.
för gators, torgs och andra platsers läge förekommer ett större antal ny-
heter, af hvilka följande må påpekas: Assessorsgatan, Bahlers hage, Bank-
kajen. Björns trädgårdsplan, Eugen Jai1ssons väg, Pinsena väg, Fredrika
Bremera plan, Fredhällsparken, Gustafsborg, Hebbes bro, Härdgången, ,
Högvaktsterrassen, Jacob Westins gata, Kanslikajen, Kristinebergsparken,

· Kungshusplan, Lorensberg, Montelius väg, Munkbrospången. Norra Helge-
andstrappan, Oxtorgsgränd,Richard Gustafssons bro, Roslagsplan, Schering
.Rosenhanes gränd, Slottskajen, Stenbocks-stranden, Södra Helgeandstrappan,
.Ulriksborg, Warfvinges väg, Wargentinsgatan, Welanders väg, Wrangelska
o backen och Västermur.

Fastigheternas tåxeringsvärden ha efter föregående års betydande höjning
med 627 miljoner kf. ökats med knappt 60 miljoner (från 2,894,6 till 2,942,5).

Rörande 'villasamhällena bör liksom förut - till ledning och lättnad
"vid uppletaridet af deras invånares adresser - påpekas, att många, som
i fortfarande ha sin verksamhet i Stockholm, på egen önskan ej upptagits
i Namnregistret för Stockholm, och att namn, om hvilka ett dylikt fpr-
hållande kan anses sannolikt, böra först sökas i' adressförteckningen för

:-8tocIiholms förstadssamhällen (Villaregistret). •
:' J,,1{ftlendern har i år kunnat utkomma något tidigare än i fjol. De yid

'års~kiftet skedda nyvalen i korporationer, styrelser och föreningar ha dock
till allra största delen hunnit insamlas före pressläggningen.
\ För det tillmötesgående, som Adresskalenderns utgifvare nu liksom före-
gående år fått röna från myndigheter, tjänstemän och-enskilda, uttalas
härmed ett vördsamt tack.

.Stockholm den 16 januari 1924.

AKTIEBOLAGET CENTRALTRYCKERIET
I STOCKHOLM.






