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2aSTOCKH'OLMS ADRESSKALENDER
FÖR 1916.

Hufvudupplagan, i klotband; pris Kr. 10.-,
In.nehåller: Annonsafdelning, ' Namnregister följ Stockholm,. dess förstadssam.
h~len, Djursholms villastad, Yrkesregister, Teaterplaner, Personalregis.ter, - <Ny.
f1kenhetsregisterl, Kalenderafdelning, Egendomsregister, Kvartersregister, Husägare-

register och Khrta öfver Syockholm

Lilla upplagan, i klotband, pris Kr. 5.25,
Innehåll~r: Ann,;msafdeln;ng, Namnregister för Stockholm, 'dess förstadssam-

hällen, Djursholms villastad, Yrkesregister, Teaterplaner och Katta öfver
Stockholm. . •

./

Supplement I, innehållande Adressförteckning öfver Riksdagens ledamöter
~, ~jämte Rättelser och tillägg, utgifves i början af Februari.--- .Supplement II, upptagande senare inkomna Rättelser och tillägg, särskildt

Aprilflyttningar, utkommer' i medio af April. Skriftliga uppgifter om ändrad
adress eller öfrigt, som bör intagas i Supplement II, böra tillställas Redaktionen
före den l) April under adress: Adresskalendern, Stockholm, C.

Båda dessa supplement tillhandahållas gratis' 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 Vattugränd 1, 2 tro

2) Uppgift till Adressafdelningen bör insändas före den 10 Oktober under adress:
Adresskalendern, Stockholm, C.

3) De skriftliga förfrågningar, som af Red. utsändas omkring den20 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 December 1915. Redaktionen.

Adresse't och .ftrmor införas i Adresskalendernutan 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 afgiftsfrih 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 rötande Adresskalendern 'mottagas å Kalenderns byrå, Klara
Vattugränd 1,' 2 tr.: Jan. kl. 9--8, Febr.-Sept. kl. f9-5, Okt.-Dec. kl. 9-8.
Telefoner: Riks. 53 88, Ulm. 87 IS och 51 02.
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D. Hald & C:o Aktiebolag
STOCKHOLM .
6 .Vasagatan 6

Riks 305 & 6767. Allm. 267.
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FåBETAL.
För en sådan uppslagsbok som Stockholms Adresskalender, hvilken med

föreliggande 61:a årgång ingår i sitt sjunde årtionde, kunna naturligtvis
nämnvärda ändringar i planen endast undantagsvis ifrågakomma. Däremot
medför tillväxten af det samhälle, den har att registrera, den gifna följden,
att kalenderns innehåll och omfång årligen växa något.

I Namnregistret ha adressförändringarna ökats till 6,150 (från 6,030 i
fjol), och antalet smärre ändringar, såsom firmabeteckningar, titlar, telefon-
nummer eller af gatudelars omnumrering beroende husnummer, ha ökats till
8,940 (från 8,350 i fjol). Äfven antalet nya namn har betydligt ökats,
nämligen från 2,000 till 4,200, hvilket dock till en del berott bl. a. af att
i år adresserna för det till inkorporering bestämda Brommaområdets invå-
nare intagits i Stockholmsregistret. Rörande villasamhällenas invånare i
öfrigt må äfven i år erinras därom, att många af dessa, som fortfarande
ha sin verksamhet i Stockholm, på egen önskan ej upptagits i Namnregistret
för Stockholm och därför böra sökas i adressförteckningen för Stockholms
förstadssamhällen (Villastadsregistret). •

Hvad Bromma angår har ännu ej vid kalenderns pressläggning dess
inkorporering med tillhörande administrativa anordningar blifvit officiellt
fastslagen, hvadan uppgifter härom ej kunna meddelas förr än i Januari-
supplementet. Att : Brommaområdet kommer att bilda en egen rote, den
35:e, torde dock vara gifvet. Emellertid har en särskild bikarta däröfver,
i samma skala som Brännkyrkakartans eller l: 100,000, inpassats öfverst
till vänster å hufvudkartan, och af densamma kunna naturligtvis utläsas
områdets omfång, större gårdar och samlingar af byggnader samt kommu-

. nikationer.
För det tillmötesgående, som myndigheter, tjänstemän och många en-

skilda visat i fråga om uppgifters insändning, har utgifvarna äfven i år all ' I

anledning att vara tacksamma.

Stockholm i December 1915.
LJTGIFVARNA.
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HUFVUDUPPLAGAN FÖR 1916
innehåller utom de såsom register uppställda. hufvudafdelningarna

. Nanrnregister 110, Yrkesregistel' 979, Persenalregtster 1153,
följande till uppslags underlättande utarbetade

, \
, / .

RE~ISTER:
Annonsregister "......... 73· Tabell öfver~ församlingar, rotar
Gatnregister (före kartan) 103 och kvarter [0002]
Sammandrag af Yrkesregistrets

r",briker : : ,979 Kvartersregister [8210]
Fromma stiftelser, stipendiefonder, <, , Husägareregister [8221J

pensions- och sjukkassor m. m. [4860J Innehållsregister [824l1

(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) Stockholms förstadssamhällens adressförteckning : .
6) Djursholms adressförteckning : .
7) Yrkesregister med sammandrag öfver dess rubriker .
Teatrarnes biljettpriser och planer ~ .
Personalregister (Nyfikenhetsregister) : .
KALENDERAFDELNING: .
A) Stockholm som hufvudstad 1501-1641;
~) ~t~?kholm ~.om k?~~Ul~ (m~d Inneh~llsi)fversikt) . .(. : 1651-21 il? .
U) 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 4530-4594
G) Fromma stiftelsers, pensionskassors, sjukkassors och därmed järn- :

förliga inrättningars fonder (med Innehållsöfversikt) ~ 4601-4865
H) Taxor och ordningsföreskrifter.................................. 4877-4882
I) Järnvägs-, posto, telegraf- och telefonunderrättelser...... 4915-4995
EGENDOMSAFDELNING:
A) Egendomsregister .
B) Kvartersregister '; .
e) Husägareregister \ : .

T. INNEHhLSJtEGISTER .. .

.,

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

I.
II.

III.

IV.

,

17-76

99-100
103-112
före 113
110-884
897-958
961-976
979-1101

1137-1144
1153-1344

5001-8206
8210-8214
8221-8240
8241-8268




