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2STOCKHOLMS ADRESSKALENDER
FÖR 1914.

Hufvudupplagan, i klotband, pris Kr. 10.-,
Innehåller: Annonsafdelning, Namnregister föt: Btookholm, dess förstadssam-
hällen Djursholm och Lidingö villastad, Yrkesregister, Teaterplaner, Personalre.
gister (Nyflkenhetsregister), Kalenderafdelning, Egendomsregister, Kvartersregister,

Husägareregister och Ka.rta orver Btockhotm.

Lilla upplagan, i klotband, pris Kr. 5.25,
Innehåller: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm, dess f"6rstadssam-

hällen, Djursholm och Lidingö villastad, Yrkesregister, Teaterplaner och
Karta öt'ver Stockholm.

Supplement I, innehållande Adressförteckning öfver Riksdagens ledamöter
jämte Rättelser och tillägg, utgifves före Januari månads utgång.

Supplement II, upptagande senare inkomna Rättelser och tillägg, särskild t
Aprilflyttningar, utkommer i medio af April. Skriftliga uprgifter om ändrad
adress eller öfrigt, som bör intagas i Supplement II, böra tillställas Redaktionen
töre den a April under adress: Adresskalendern, Stockholm, C.

Båda dessa supplement tillhandahållas gra ti s hos herrar Bokhandlare.

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

1) Uppgift bör vara tydlig, daterad och undertecknad. Blanketter till uppgifter
, erhållas å Adresskalenders byrå, Klara V. Kyrkog. Il.

2) Uppgift till Adressafdelningen bör insändas före den 10 Oktober under adress:
..ldresskalendern, 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 tör hrarje år, äfven om ingen förJndring önskas.
Stockholm i December 1913. 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.

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 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
V. Kyrkog. 11: Jan. kl. 9-8, Febr.-Sept. kl. 9-3, Okt.-Dec. kl. 9-8. Telefo-
ner: Riks. 6388, Allm. 8718 och 0102.
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ÖFVERSÄTTrtlNG
Tekni$k och Merkantil

till samtliga kulturspråk.

MASKINSKRIFrtlrtG
8. Duplicering.

G. ROSENBERG
Klara Södra Kyrkogata 5.

Rikstel: Norr 724.
Sthlmstel: Brunk. 51 40.

Noggrannhet i arbete och billighet i pris: en hederssak.
Punktlighet: en princip.

Diskretion: en regel utan undantag.

Stookholm, Kungsgat,=tn 53.

R.T. 9731J 7781. A T. 88 74 7783.

Rättegångar, Inkasseringar,
Juridiska uppdrag af alla slag. I

.rm OBS.! SoliditetsupplysnilJgar OSS.I 1Ill
Till å alla platser i Sverige och utlandet. iill
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Rörande denna årgång af Stockholms Adresskalender är hufvudsakligen
följande att påpeka .

. De på flyttning beroende adressändringarna äro omkring 6,150 eller
200 mindre än i fjol, men öfver 600 mera än de föregående åren och tyda
alltså på ett fortfarande starkt ombyte af bostäder. Smärre förändringar, som
dels berott af gators eller gatudelars omnumrering, dels afsett firmabeteck-
ningar, titlar, telefonnummer m. m., uppgå till omkring 9,100, hvilket visser-
ligen är 600 mindre än i fjol, men 50 % mera än år 1912. Omkring 4,250
nya namn ha tillkommit, alltså fortfarande stark ökning, medan blott 2,650
eller 450 mindre än i fjol utgått.

Registret öfver villastäderna har utvidgats med omkring 900 adresser,
medan en mindre del utgått. Rörande villasamhällenas invånare må sär-
skildt erinras därom, att många af dem, som fortfarande ha sin verksamhet
i Stockholm, på egen önskan ej upptagits i Namnregistret.för Stockholm och
därför böra sökas i Villastadsregistret.

Hvad särskild t angår adressförteckningen för Djurslrolrns villastad -
hvar invånare upptagas äfven i Villastadsregistret - bör påpekas, att
densamma uppdelats i 3 olika afdelningar, emedan samhället har 3 skilda
poststationer och det visat sig behöfligt att starkt framhålla, hvilken af
dessa hvarje adressat använder, enär returnering och däraf orsakad för-
sening af poströrsändelser ej kan undvikas, om ej rätt poststation anges.

Egendomsregistret har i följd af årets fastighetstaxering att uppvisa
större förändringar än vanligt, enär fastighetsvärdena ändrats för omkring
4,100 egendomar: ändringarna ha i allmänhet bestått i höjning, ofta med
10 % af föregående fastighetsvärde. Hvad Brännkyrka eller 32 och 33 1'0-

tarne angår, pågår alltjämt det dryga utredningsarbetet med tillhörande
kartläggning och uppmätning, och före dettas afslutande kan intet tillfreds-
ställande egendomsregister för denna nya -stadsdel» uppgöras. Det har
nämligen visat sig, att antalet genom styckning bildade tomtdelar uppgår
till öfver 3,000, hvilkas läge i saknad af kartor till stor del ej kan med
säkerhet angifvas - ofta utgöras nämligen en sådan blifvande villa-
eller egna-hems-tomt blott af en bit i en äng, en åker eller ett potatisland.
Då ett någorlunda fullständigt egendomsregister öfver Brännkyrka skulle bli
omkring hälften så stort som hela detöfriga Stockhohns, torde det vara
förklarligt, att vederbörande myndigheters utredning af allt dithörande kräft
vida längre tid än man från början tänkt sig.

För allt tillmötesgående, som visats af såväl myndigheter och tjänste-
män som ett stort antal enskilda i fråga om uppgifters insändning och
komplettering få utgifvarne äfven i år uttala sin förbindliga tacksamhet.~

Stockholm i December 1913.
UTGIFVARNE~ . '.
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HUFVUDUPPLAGAN FÖR 1914
innehåller utom de såsom register uppställda hufvudafdelningarna

Namnregister 115, Yrkesregister 979, Personalregfster 1153,
följande tiII uppslags underlättande utarbetade'

RE GISTER:
Annonsregister 81 Tabell öfver församlingar, rotar
Gaturegister (före kartan) 103 och kvarter : [5002)
Sammandrag af Yrkesregistrets

rubriker... 979 Kvartersregister [8210)
Fromma stiftelser, stipendiefonder, Husägareregister [8221)

pensions- och sjukkassor m. m. [40865JInnehållsregister [82401]

IJIF"' Rättelser och tillägg, se sid. 98.

INNEHALLSFÖRTECKNING.
(Hufv udupplagan.)

I. ANNONSAFDELNING,jämte Annonsregister.............................. 17-83
II. ADRESSAFDELNING:

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) Namnregister 115-859
5) Stockholms förstadssamhällens adressförteckning 881-937
6) Djursholms adressförteckning 945-9;'8
7) Lidingö villastads adressförteckning . . 963-968
8) Yrkesregister med sammandrag öfver dess rubriker 979-1092
Teatrarnes biljettpriser och planer 1137-1144

. Personalregister (Nyfikenhetsregister) ;. 1153-1351
III. KALENDERAFDELNING: .

A) Stockholm som hufvudstad 1501-1648
B) Stockholm 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.................................... 4530-4595
G) Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed jäm-

förliga inrättningars fonder (med Innehållsöfversikt) 4601-4865
H) Taxor och ordningsföreskrifter 4877-4882
I) Järnvägs-, posto, telegraf- och telefonunderrättelser 4915-4995.

IV. EGENDOMSAFDELNING:
A) Egendomsregister 5001-8206
B) Kvartersregister 8210-8214
C) Husägareregister 8221-8240

Y." INNEHÄLLSHEGISTER : 8241-8268
)
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