mrar
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ADRESS-KALENDER

OCH

VÄGVISARE

INOM

I

I

HUFVUDSTADEN
JEM:TiE

SUPPLEMENT
OCH

STOCKHOLM,

FÖR

DESS

STOCKHOLMS

OMGIFNINGAR
LÄN,

FÖl' ÅH

1883.

UTGIFVFlN

AF

P. A. HULDBERG.

T.TUGONDEÅTTONDE

ÅRGÅNGEN.

Jemte planm' ö/vm' K1.ln,gliga, Nya, Mindre och 8öd1'a Teatrartie.

Pris: bunden 7 kronor.

STOCKHOLM,
P. A. Huldbergs Bokförlags-Aktiebolag,
Regeringsgatan

Il.

Under

innevarande

år utgifves 2:ne gratis-supple-

ment, det l:sta i April, det 2:dra i Oktober.

Skriftliga

uppgifte: till det l:a torde inlemnas innan den 8 April,
och till det 2:a den 6 Oktober.

Adresser och Firmor införas, såsom hittills, i Adresskalendern utan ringaste afgift, då uppgiften icke öfverstiger

2:ne rader.

För

hvad

som öfverskjuter

2:ne

rader erlägges en afgift af 1 krona och kan utrymmet
då tagas i anspråk för 3 eller högst 4 rader.
--~:-

Rättelse.
Sid. 403, 5:te raden nedifrån, står: Drottningg., läs: Mäster-Samuelsgatan.

STOCKHOLM,
TRYCKT

HOS A, L. NORMANS BOK1'RYCKElU-AKTIEBOLAG,

188il.

T-ryckningen af denna Ealonder bÖljade den

18

ock slutade den

27

Januar« 1883,

Aldresskalendern innehåller:
I. Annonsafdelnillg,

jcmte

registcr

öfver de i adresskalendern

upp-

tagna annonserna.

II.

Adressafde.llillg:
a) Adresser å gator,
b) Namnregister......
c) Yrkesrkgister
d) Riksdagen

III.

gränder

och torg

m. m.

sra.

1-12.
13-233.
234-251.
253-260.

Kalenderafdelning:
a) Stater dch kårer.jemte kommunala inrättningar, bankinrättningar,
assurans- och pensionsföreningar,
välgörenhetsinrättningar
m. m
b) EgendOlmsförteckning
c) Registe~ öfver qvarteren jemte uppgift, i hvilken
rote hviarje qvarter är beläget..
Il) Hyrkusk-, åkare-, stadsbud- och skorstensfejaretaxor,
Ordningsföreskrifter för Stockholm m. m
e) Stiftelser och fonder för välgörande ändamål jemte
register
fl Personalregister (Nyfikenhetsregister)
g) Postans~alterna i Sverige jemte upplysningar rörande

289-383.
385-485.
486-489.
493-512.
513-530.
531-642.

lt) ~~~~f:~:ndtelsf~r ml~l:?~\~'d'~t~d~~~""
~~gif~i~g~~'"
~~h643-664.
Stockholms län
665-680.
i) Innehållsregister
"
,
,.,
,'
681-691.

Erinran.
De förändringar,

hvilka egt rum i föreliggande årgång af Adress-.

kalendern äro:
3,250 hafva utgått i följd af dödsfall, afflyttningar

från hufvud-

staden o. s. v.
2,650 flyttningar

hafva egt rum inom sjelfva hufvudstaden;

2,750 nya uppgifter m. m. hafva tillkommit.
ltörändringarnas
Taxeringsvärdet

antal

uppgår

har förändrats

Stockholm i Januari

således till en summa af 8,650.
å 1,428 egendomar.

1883.
Utgifvaren.

AnmäJlandenoch uppgifter till införande uti

Stockholms Adresskalender
rör år 1884:
torde

benäget inlemnas
mnan den 18 December.

landen vidkommer

i Bokhandeln, Regeringsgatan
11,
Hvad nämnda uppgifter och anmä-

bör af resp. inlemnare noggrant

Obser",eras:
1) att lell hvar hos adresskalenderns

utgifvare

s k r if't-

ligen uppgifver sin bostad, emedan endast och allenast deriqenom misstag och missförstånd, både hvad tid, lokaler, boningslägenhete?' och adresser vidkommer, kunna förebyggas;
2) att de i närride sina anmälanden eller uppgifter tydI

ligt utsätta adressen a) på den lokal, som de bebo, och b) på
den eller de lokaler, der de hafva sina kontor eller eljest
drifva sin rbrelse, idka sina yrken, kunna t?'äij'as i och för uppgörande af affärer, o. s. v.;
3) att, när de hafva flera

lokaler, i hvilka rörelse idkas

eller yrke drifves, uppgifva en hoar sådan för sig, jemte
adress å de gator, vid hvilka de äro belägna, äfvensom numI

mer å det rer

de hus, hvaruti de hefiunas;

4) att personer, som äro boende härstädes, men mantalskrifna
å annan ort, och hvilka önska blifva införda i
Adresskalendern,
sjelfva böra uppgifvasina
adresser;
att personer, som uppgifva sig till införande i Adresskalendern under annan titel än som antecknas å mantalsförteckningen, sådant torde tillkännagifva,
hvarigenom
undvikes att personen upptages under olika titlar; samt
5)

att, om i föregående års kalender något misstag i
afseende på personal- eller lokal-adresser
möjligen egt rum,
då, efter sig företeende omständigheter,
rätta detsamma och
tydligt uppgifva det sätt, på hvilket man i det nästpåföljande
årets kalender önskar blifva upptagen.
6)

Af .förekommen anledning anser utgifvaren sig nödsakad förklara, att uppgifter å adresser på personer, som icke
uppnått myndighetsåldern
och ej innehafva någon befattning
i statens eller stadens tjenst, af flera skäl lemnas utan afseende.
Stockholm

i Januari

1883.
Utqifcoren.
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