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Supplement I, innehållande Adressforteckning ofver Riksd
jamte Rattela och tilllgg, utgifve~före januari manads

pplement tillhandah%llac; g ra t i s af herrar Bc

--

.lende uppgifters lämnande tfiiA
tenderns nästa Argang!
vara tydlig, daterad och undertecknad, Blanketter til
nders byrå, Klara V. Kyrkog. 11
Adressafdelningen bör iiisandas före den l 5 oktober und
:tockholm C Uppgifter kunna insändas ofrankerade mr
,a förfrågningar, som af Red. utsandas omkring den 20 s
.öjligt och senast den 15 oktober, före hvilken dag
tablerade firmor torde insända tydlig uppgift om adre
m , vederborligen undertecknad och daterad.
;t bor alldeles utg&, torde detta benaget meddelas.

Et bör liimnas för hvarje år, afven om ingen förandring
december 1907.

Redaktion
P

och firmor införas i Adresskalendern utan afgift, då u p p g
rader ( c a 60 bokstafver), för eve er skjuta ii de rader erlägges
I Yrkesregistret inforas firma eller person afgiftsfritt under endast el
För hvarje öfverskjutande rubtik erlägges 1 krona
p
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Meddelanden rörande Adresskalendern mottagas il Kalenderns byrå
V. Kyrkog. 11: Febr.-Maj o. Sept. kl 9-3, Okt -Jan. kl. 9-8. Telefoner
b3.88, Allm. 87 18 och 51 02.
t
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Stockholms Adresskalender framträder i å r med större ändringar än vanligt.
Att Stockholms årliga tillväxt framkallar en jämförelsevis minst lika stor tillväxt
af Kaleilderns omfång, vet allmänheten af gammait; likaså att adressändringar utgira en hufvuddel af de upplysningar Kalendern meddelar. Utan svårighet inses
nog ock, att äfven de namn, adresser och upplysningar, som kvarstå oförändrade,
orsaka ett betydande nrbete, enär ju deras fortfarande riktighet för hvarje år m åste
riii<iersökas. För detta ändamål utsändas årligen omkring 10,000 svarsbrefkort och
orrikring 8,000 bre£ med urklipp, hvarjainte telefo~iförfrågnii~gar
göras hos minst
14,000 personer och hos många flera gånger. I år har arbetet med adress.
andringarha högst betydligt ökats i följd af en skenbart ganska obetydlig åtgärd.
Sedan K. Generalpoststyrelsen beslutit att för brefsorteringens underlättande och
däraf följande tidigare brefutbäring (ej bre£ som afhämtas) införa en stadsdelsbeteckning, soin för allmänheten ar lätt att lara, minnas ocli tillämpa, hvilket de
förut föreskrifna siffrorna visade sig icke vara, ansågs den nya beteckningen böra
utsattas vid hvarje adress hela namnregistret igenom. Ensamt detta arbet.e orsakade inemot 50,000 aridringar, vid hvilkas införande i manuskriptet dock K . Postverket lämnat Red. en högst betydande och värdefull hjälp. Till ytterligare lediiing bifogas till hvarje ex. af Kalendern K. Postverkets broschyr om Adressering
af postförsiindelser till Stockholm.
Störst förändring har Kalenderafdelningen undergått. Genom den alltjämt
iaxande mängden af nya inrättningar, sällsirap rn. m., som efter hand upptagits
denna, hade den blifvit allt svåröfverskådligare, och då nu af andra skäl en
mwvunzrerin,g måste göras, har äfven en omgruppering skett samt en del önskvärda
dvidgningar företagits. Salunda h a centrala ämbetsverk och andra viktiga stats?Fattningar sammanförts i er1 afdelning (A. Stockholm som hufvudstad). Vidare
ar det önskvardt att upptaga kommunens många verk och inrättningar i en afdelning för sig, och då just vid början af arbetet härmed Stockholms kommunalkalender utkom, ansågs den dar iakttagna ordningen böra följas, ej blott emedan
denna ju var i viss mån officiell, utan afven emedan det för allmänheten måste
vara en fördel att vid anvandning af t r å delvis likartade kalendrar ej h a olika
uppställning att minnas eller öda tid på. E n och annan syssla, som e j förut
stått i Adresskalendern, har därvid upptagits. Uppstiillningen i öfrigt åskådliggöres
bäst genom dels innehållsöfversikterna % sidd. 4, 1499, 1631,2201,3371 och 4601,
dels den fortlöpande sidorubriceringen med afdelningsrubriker å vänstersidorna och
underafdelningsrubriker, där sådana finnas, å högersidorna. Inom den omfattande
afdelningen »C. Ofriga allmänna inrättningar, (utom statens och kommunens) h a för
öfrigt sådana underafdelningsrubriker valts, att de kunna ordnas j bokstafsföljd (sid.
1631). Det torde knappast behöfva sagas, att Red. önskat kunna görauppdelningen
af Kalenderafdelningens mångsidiga innehåll mera logisk $ch i detalj genomförd,
n?en att hänsyn måst tagas därtill, at,t nämnda afdelning e j finge göras alltför
oigenkannelig för Kalenderns »gamla bekantan.
Till sådana torde vi i främsta rummet få hänföra alla dem, som med oförminskad villighet år från &r lämnat uppgifter till Kalenderafdelningen eller genom
sin granskningshjalp bidragit till Kalenderns tillförlitlighet; och till dessa anhåller
Red. få uttala sin tacksamhet.
Stockholm i December 1907.
UTGIFVARNF.
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H U F V U D U P P L A G A M FOR 1908
iiiiieh%ller utom de såsom register uppställda hufvudafdeliiiilgariia
Namnregister llb. Yrkesregister 899.
Parsonalregister 1183.
följande till uppslags underlättande utarbetade

EEGISTER:
Annonsregister ........................
73
Gat~lregister............ (före kartan)
87
Saminandrag af Yrkesregistrets
riibrilier .............................. 699
Froiiima stiftelser, stipendiefonder.
pensions- och sjukkassor m . rn . [4866]
.-

&eRättelser och tillägg,

--

Tabell öfver församlingar. rotar
ocli kvarter ........................ [5002j
K~artersregister
....................... [8210j
Husiigareregister ..................... [S?21]
Innehillsregister ..................... [8?10;
--

se sid . 82 och [S2161.
--
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(Hufvudupplagan.)
jamtc Annonsregister ..............................

li-78

1) Förteckning öfver gator m . m.. som ändrat namn ..................
83-84
2) Förteckning å gator. grander och torg in . m .........................
87-96
3) Karta öfver Stockholm ......................................................
före 113
9 Namnregister .................................................................... 115-846
849-856
5) Djursholms adressförteckning ...........................................
6) Saitsjöbadens och Storangens adressförteckning ..................... 865-872
7) Yrkesregister med sainmaildrag öfver dess rubriker ............... 899-1104
Teatrarnes biljettpriser och planer ....................................... 1137-1144
Persoiialregister (Nyfikenhetsregister) ................................. 1153-1498
KALENDERAFDELNIN6:
A) Stockholm som hufvudstad .............................................. 1501-1646
B) Stockholm som kommun (med Innehållsöfvcrsikt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1651-2197
C) Ofriga allmänna inrättningar (med d:o) ................................ 2-201-35G2
D) Föreniiigar och sällskap (med d: o) ...................................... 33 71-4475
E) Teatrar ........................................................................... 4301-45 18
F) Tidningar. tidskrifter och pressbyråer .................................... 4330-4594
G) Fromma stiftelsers. peiisionskassors. sjukkassors och därmed jamförliga inrättningars fonder (med Innchrillsöfversikt) ........... 46 01-48 65
H) Taxor och ordningsföreskrifter ............................................. 4877-4910
I ) därnviigs.. post.. telegraf- och telefonunderrättelser .................. 49 15-49 95
EGENDORISAF1)ELNING :
A) Egendomsregister ............................................................... 5001-8206
B) ICvartersregister ............................................................... 82 10-82 1 5
C) IIiisägareregister ...............................................................8221 4 2 3 9
~ N N E I ~ ALSI~EG~STER
I.
........................................................8240-8263

