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HUFWDBTADEN STOCKHOLM,
JEMTE SUPPLEMENT

FOR

DESS OMGJFNINGAR

OCH STOCKHOLMS L A N ,

l

Jemte planer öfver Rtozgliga, IVi/u, 2findre och Södra Teatrarne.
Pris: bunden 6 kronor; jemte siipplementet 7 kronor.

STOCKHOLII,

P. A. EIuldbergs Bokförlags-Aktiebolag,
Reseringsgatan 11.

.r

Uppgifter

i

erhiillna sedan ombrytningen af Adresskalendern började:
Almqvist, F. W. F., Ritare vid Kgl. flottan
n. Norrmalmstorg 3
Andersén, H., Maskinist, n. Jakobs Bergs.
gata 23 B.
Berggren, Edv. Wilh., Byggmästare,n.Drott.
nineeatan 62.
- ~rnst;%., Byggmästare, n. Drottningg. 8
Eriksson, A., Handlande, n. Regeringsg. 67
Bod: n. Jakobs Bergsgatn 19.

Fahnehielm, S., e. o. Telegrafist, n. Reperingsgatan 24.
Gercke, C., Med. Dokt., n. Norrmalmsg. 17.
Hagström, Fritz, J. E., Landtbrukare, st.
Lilla Nygatan 4.
Nilson, G. G., Bokhallare, n. Norrlandsg. 25.
Nord, J. E., Vaktmistare i Brandförsakriiigsaktiebolaget, ii. Jakobs Bergsgata 7.

STOCKHOLM.
TRYCKT HOS A. L. NORMANS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG,

1882.

Trgckningew af denna Kalelader bövjade den 20 och slutade den 28 Januari 2882.

Adresskalendern innehåller:
B. Annonsafdelning,

jemte register öfiier de i adresskalendern upptagna annonserna.

11. Adressafdelning:

Sid.

1-12
n) Adresser å gator, gränder och torg m. m. ...............
O) Namnregister .................................................................. 13-235

I

c) Yrkesregister ..................................................................239-256

d) Riksdagen

1

................................................................... 257-264

~

III. Bnlenderafdelning:
cc) Stater och kårer, jemte kommunala inrättningar, bank-

b)
C)

./,J

e)

.f)

y)
11)

inrättningar, assurans- och pensionsföreningar, viilgörenhetsinrättningar m. m. ........................................289-380
Egendomsförteckning ..................................................381-479
Register öfver qvarteren jcmte uppgift, i hvilken rote
hvarje qvarter är belaget .............................................480-484
Hyrkusk-, &kase-, stadsbud- och skorstensfejaretaxor,
Ordningsföreskrifter för Stockholm m. m. .................. 487 -506
Stiftelser och fonder för viilgörande iindamål jemte
register ........................................................................507-524
Postanstalterna i Sverge jemte upplysningar rörande
postförsändelser m. m. ...............................................525-545
Supplement för hufvudstadens omgifningar och Stockholms län ........................................................................546-559
Innehållsregister ...........................................................561-571

"f
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De erändringar, hvilka egt runi i föreliggande argang af Adresskaiendern äro:
2,800 adresser hafva utgatt i följd af dödsfall, afflyttningar från hufvudstaden o. e. v.;
3,400 flyttningar hafva egt ruin inom sjelfva liufv~zdstaden;
3,200 nya uppgifter, notiser, underrättelser m. in. haf'va tillkommit.
Förändringarnas antal uppgår s%ledes till en summa af 9,400, eller omkring 40 proc. af uppgifterna i adressafdelningen.
Mecl anledning af de befogade anmärkningar öfver flera vilseledande adresser uti förra årets adresskalender, härledande sig derutaf,
att namnregistret var uppriittadt efter den hos herrar rotemän befintliga
»;\lantalsbokenn och beroende af allnianhetens dröjsmål eller uraktlåtenhet att aniniila sina flyttningar, sa har utgifvaren för mera säkerhets
skull nödgats &terg%till den ursprungliga arbetsmetoden, niimligen a t
lagga arets inantalsuppgifter till grund, och hyser utgifvaren det hopr
att allmänheten skall blifva beliiten med förandringen.
Beklagligtvis h a h a flera Grteckningar icke lemnats vid den af
vederbörande myndigheter föreskrifha tiden, hvarigenom det blifvit svårt
och i niigra fall alldeles oinojligt n t t forekoinma en eller annan uteslutning, hvilken siilunda blif'vit nodvandig för att ej fördröja kalent!erus iitgifvande.
Stockholm i Januari 1882.
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Anmalanden och uppgifter till införande uti

f i a . &r á883
'\

torde benäget inleinnas i Bokhaiidelii, Regeringsgatan Il,
\ i n n a n den 18 Decenzber. Hrad näinda uppgifter ocli anmälanden vidkommer bör af resp. inleinnare iioggrant

Observeras:
l
l

I

l
i

1

1

1) att en hvar hos adresskalenderils utgifvare skriftligen
nppgåfve sin bostad, emedan endast och allenast derigenom
misstag och missförstånd, både livad tid, lokaler, boningslägenheter och adresser vidkommer, kunna förebyggas;
2) att de i namde sina anmalaiiden eller uppgifter tyd12,qt utsatta adressen a ) på deil lokal, som de bebo, och b) på
den eller de lokaler, der de hafva sina kontor eller eljest
drifva siii rörelse, idka sina yrken, kunna t r a f a s i och för
uppgörande af m r e r , o. s. v.;
3) att, när de hafva ,flera lokaler, i livilka rörelse idkas
eller yrke drifves, uppgifva en I ~ v a r sadan för si$, jemte
adress å de gator, vid h-idka de äro belägna, afvensoin nummer å det eller de hus, hvaruti de befinnas;

,
f

'
l

,

I

4) att personer, som äro boende härstädes, men mantalsskrifna å annan ort, ocli hvilka önska blifva införda i
Adresskalendern, sjelfva böra uppgifva siila adresser; samt
5) att, om i föregående ars kalender något inisstag i
afseende på personal- eller lokal-adresser möjligen egt rum,
då, efter sig företeende omständigheter, rätta detsamma och
tydligt uppgifva det sätt, pa hvilket man i det niistpiifö1,jande
årets kalender öilskar blifva upptagen.
Af förekommer1 anledning anser utgifvareii sig nödsakad förklara, att uppgifter å adresser på personer, soin icke
uppnått myndighetsåldern och ej innehafva någon befattning
i stateils eller stadens tjenst, af flera skal lemnas utan afseende.
Stockholni i Januari 1882.
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