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AD RESSKA LEND~E;R
..' fFOR 1917.

I
Hufvudupplaqan, i klotband, pris Kr~ 10.-,

, f

Innehåller: Annonsafdelning, Namnregister för Btookholm, dess förstadssam-
hällen, Djursholms vlltastad, Yrkesregi,ster, Teaterplaner, Personalregister i (Ny,
flkenhetsregister), 'Kalenderafdelning, Egendomsregister, Kvartersregister, Husäga,re-

register och[Karta öfver Stockholm,

STOCKHOLMS

Lrila upplagan, i klotband, pris Kr. 5.25,
Innehåller: Annonsafdelning, Namnregister för Stockholm, dass fÖrstad~sam-

hällen, Djursholms villastad, Yrkesregister, Teaterplaner och Karta öfver
Stockholm. I..

P M ,angående uppgifters lämnande tillAClr~~s-
• • 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 Adressafäelningen bör insändas före den 10 Oktober under adress:
Adresskalendern, Stockholm, C.

3) De skriftliga förfrågningar, som af Red. utsändas omkring den 20 Sept., torde
besvaras -snarast Imöjligt och senast ilen 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: ' t i

4) Om uppgift bör alldeles utgå, torde detta benäget meddelas. '
5) Ny uppgift bör lämnas föl' hvat'je år, äfven om ingen förändring önskall.
Stockholm i December 1916. R d' kt". e a lonen.

. . .

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. / . ,,'

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 blanketter eller enskilda 'aftal. . '

Dessa afgifter uppbäras före kalenderns utgifning, men mu. sedanmissledande
afvikelse (rån insänd skriftlig upp.gift påvisas; återfås den Iördenna uppgifts införande
erlagda afgiften. '

Supplement, innehållande Adressförteckning öfver Riksdagens ledamöter jämte
Rättelser och tillägg, utgifves i början af Februari och erhålles g ra ti s

hos herrar Bokhandlare.

Meddelanden rörande Adresslmlendern mottagas å Kalenderns' byrå, Klar.
Vattugränd 1, 2 tr.: Jan. kl. 9-8, Febr.-Sept. kl. 9~, Okt.-Dec. kl. 9-8.'
Tele(oner: Riks. &388, .tllm. 87 18 och 51 02.

I





D. Hald & C:o Aktiebolag
STOCKHOLM
R~3~:s;~~t~;:.2~7. .~

Telegr.-adr.: .HALO.. I..."~
Stort välsorteradt lager af: I { ~

1-, U- & Differdinger- L.. I '
balkar. ~L

L-, T;., & Z-järn.
Durk .. & Slät-plåt,

I. Galv. korrug. plåt.
ALLA SLAGS FASONJÄRN

FARTYGS-. & ÄNGPANNEPLÄT

2. c

LT~l..

Aktie'b~~lie;tI~~th~fisIltwFI~ie;mailsiml
- UPSALA - .

Mottager fåglar och andra djur till uppstoppning.
. Biologiska och andra prydnadsgrupper finnas

ständigt på lager.
Rikstelefon '358. Allm•.Telefon' 36. (jppet fQr telefonsamtal kl. 9~2. och 4-6.

Telegrafadress: KOLTHOFFS,' VPSALA.



FÖRETAL.
Med\ .Stoekholrns fortgående utvidgning och utveckling följer ock,iätt

'en sådaJ1 uppslagsbok som Stockholms Adresskalender, hvilken har aft
. r~~it~~::a detalje::na af ..~enna ~tve.c~~ing, måste år för .~r växa i (h~.fån~,:
sa:"t~d~'l!'tlCkeden l en följd af ar tillämpade planen begransas eller .väsent-
ligljm'l inskränkes. Sålunda har ock denna 62:a årgång blifvit 70 sido,r \1
s,törre ä~ sin närmaste föregångare, pch af denna utvidgning komrnac3T.
sido~~åNanmregistret och 12 på Yrkesregistret. Detta senare har ökat~,
t.ill' ~65" rubriker och 353 hänvisningar. För denna utvidgning; järh(~.
, därmed sammanhängande förhållanden .redogöres å sid. 1194. . '

I~Nami1registret ha adressförändringarna ökats till 6,890 (mot 6~15'O"
ifjol),. och antalet smärre ändringar, såsom firma beteckningar, titlar,"

.'telefonnummer eller af gatudelars omnumrering beroende husnummer, h#,
ök;ats till 9,870 (mot 8,940 i fjol). Äfven antalet nya namn har vuxit;;;
nämligen från 4,200 i fjol till 4,500 i år. 'Slutligen må, rörande Namn~"'"
r'egistlict, påpekas, att Iallt flere affärsmän funnit med sin fördel förenligt',

! att utvidga uppgifterna om sina firmor genom ökadt antal rader eller ':'
'fetare stil. " \

Rörande villasamhällenas invånare behöfver äfven. i år Iramhålllls, att f
många af dessa, hvilka fortfarande ha sin verksamhet i Stockholm, på:'

. egen önskan ej upptagits i Namnregistret för Stockholm och att namn;',
. om hvilka ett dylikt förhållande kan anses sannolikt, böra först sökas i,
adressförteckningen för Stockholms förstadssamhällen (Villastadsregistret], .,'

. I. Bromma socken har under året visserligen i väsentliga delar blifvit iw'
ordnad i Stockholms kommun, men »församlingen» lyder ännu i kyrk-
ligt afseende direkt under Upsala domkapitel. , '

I •..•.:Till slut uttalas härmed utgifvarens och redaktionens stora tacksamhet',
.' , för det tillmötesgående, som myndigheter, tjänstemän och många enskilda:

. visat i ,fråglJL om uppgifters insänduing. .

'Stockholm i December 1916.

AKTIEBOLAGET CENTRALTRYCKERIET .
• J '. . I STOCKHOLM. ., I
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HUFVUDUPPL'AGAN FÖR '1917
I il" ,

innehåller utom' de såsom regi~ter uppställda hufvudafdelningarna
Namnregister, 11&, .' Yrkesregister 10&9, Personalregister 1233,

följande l~ll uppslags ~nderlätta:nde' utarbetade .,,'

R.EGI'STER:, ,

ånnonsregfster 73 Tabell"öfver församlingar, rotar'$l
Gatnregistel· •.... i (före kartan) 103 . och' kvar~er ". ,:.... [&602}

Sa~~;:i~:; ~~.. :~.~~~~l~~.~~.~~~~~s10 ~9 Kvartersregister , ... [821OJ
Fromma stiftelser, stipendiefonder,. Husägareregister : ';"[8221]

pensions- och sjukkassor m. m. [4865.J Innehållsregister ...[82411I .

__ ;Rättelser och tillägg,. se sid. 98.
·f > • -' - I," \

I N NEH Å L L SfÖ R T ECKN I N G.
(Hufvudupplagan.)

I. ANNONSAFDELNIN(j,jämte Annonsregister.............................. l'l~76
Il. UlRESSAFDELNING: ."

1) Förteckning.öfver gator m. m., som ändrat namn / \ . 9'9-100
2) Förteckning å' gator, gränder och torg ID'; m. .. '........ 103':""112
3) Karta öfver Stockholm : ,.: ; , .. 'före 113
4) Namnregister ,.1 0' •••. , •••.••.•••••••• ~..... 115':"'920

.5) Stockholms förstadssamhällens adressförteckniug .. , ; ,. 945-1009
6) Djursholms adressförteckning- .. ........•................ , 1025-1'04.4
7) Yrkesregister med sammandrag öfver dess rubriker ............•.. 1059-1193
Teatrarnes biljettpriser och planer : 1217-1232
Personalregister (Nyfikenhetsregister) : :,.. : : 1233-1422

III. KALENDERAFDELNIN6:
A) Stockholm som hufvudstad .................................•............... 1501~1646
B) ::;;.tockholmsom kornmun (med Innehållsöfversikt) .............•..... 1651 '-2131'
C) Ofriga allmänna inrättningar (med d:o) ' .: 2201-3562
1)) Föreningar och sällskap (med d.o) .1•••.•.•••••.. ; •••..•...•••••••••• :.3571-4475
E) Teatrar' , 4501-4518
F) Tidningar, tidskrifter och pressbyråer ::.•............. i ; ••••• 4530:.....4595
G) Fromma' stiftelsers, pensionskassors, sjukkassorsoch därmed järn- (

förliga inrättningars fonder (med Innehållsöfversikt) .........•.. 4601-4865
Hr Taxor och ordningsföreskrifter 4877~4910
I) Järnvägs', post-, telegraf- och telefonunderrättelser ' , 4915-4995

IV. EGENDOMSAF~ELNING: . '".' '
A) Egendomsre.glster : l : 5001-;8206
B) Kvartersregister i , ; 8210,::8214
e) Husägareregister ...• r I. 8221..:..824:0

V, INNEHÅLLSJtEGISTER .f :, ~ : ,.. 8241~8269




