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Adresskalendern innehåller:
I. Annollsafdelning, jemts register öfvcr de i adresskalendl!rn upp-

tagna annonserna.

II. Adressafdelning, hvarvid är bifogad förteckning öt'ver de gator,
som ändrat namn.

a) Adresser å gator, gränder och torg m. ni. .
b) Namnregister .
c) Yrkesregister .
d) Persona/register (Ny tiken hetsregister) .
c) Riksdagen, ledamöter af dellsamma .

(Utländska annunser) .

Sid.
1-16.

17-305.
306-327.
328-486.
487-492.
493-496.

III. Kalenderafdelnillg:
a) Stater och kårer, jemte konunuuala inrättningar, bank-

illrättningar, assurans- och pensionsinrättningar m. m. 497.- -601.
b) Fromma stiftelser, stipendiifonder, pensiollsanstalter,

sjukkassor och denned jemförliga inrättningar 602--634.
(') Stockholms skeppslistR, hyrkusk-, åkRre-, stadsbuds-

och skorstensfejaretaxor, ordningsföreskrifter för Stock-
hohn, jernvägs-, post- och telegrafunderrättelser m. m. 635-674.

d) Egendomsförteckning 675--790.
e) Register öfver qvarteren jemte uppgift, i hvilksn rote

hvarjc qvarter är beläget.. 791-795.
f) Stockholms län med adressförteckning ii en del i

länet boende personer samt register äfver socknar m. m. 796-821.
g) Innehållsregister 822-832.
h) Teatrarnes biljettpriser och planer.
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I I April 1888 utgifves ett gratis-supplement, hvar-
till skriftliga uppgifter torde inlemnas före den 8 April

bokhandeln Regeringsgatan 11.

Adresser och firmor införas i Adresskalendern
utan afgift, då uppgiften icke öfverstiger 2:ne rader; för
öfverskjutande l eller 2 rader erlägges l krona, och
deröfver 50 öre pr rad. Annonsmeddelanden intagas
icke utan efter särskild öfverenskommelse.

Erinran.
De förändringar, hvilka egt rum uti Adressafdelningen föreliggande

årgång af Adresskalendern, äro:
2,100 hafva utgått i följd af dödsfall, afflyttningar från hufvudsta-

den o. s. v.
3,700 flyttningar hafva egt rum inom sjelfva hufvudstaden.
4,700 nya uppgifter m. m. hafva tillkommit.
Förändringarnas antal : uppgår således till en summa af 10,500 eller

48 procent af de i förra årets kalender införda adresser.
Till personer, hvilkas adresser genom något, fel vid mantalsupptag-

ningen ej kunnat kontrolleras, har utsändts öfver 400 förfrågningscirkulär.

Adressafdelningen: (sidd. 17-305) är tillökad med 13 sidor, en till-
ökning af 1,100 adresser. Dessa äro i denna årgång 24,000.

Personalregistret upptager 4 sidor eller omkring 800 namn mer än
föregående år.



Adresserna på riksdagens ledamöter, som först
blifva tillgängliga, hafva äfven blifvit införda.

dessa dagar kunnat

l'

Kalenderafdelningen är till stor del beroende af de val till direktioner,
som i slutet af hvarje år förrättas, livarför denna afdelning af adress-
kalendern icke förr kan blifva tillgänglig.

Enligt föreskrift skola mantalsförteckningarne lemrias till vederbörande
den 2 Januari, men detta uraktlåtes understundom, och deraf förklaras att
uppgifter, som efter denna tid inlemnas, ej alltid kunna inflyta i adress-
kalendern, hvars utarbetande och tryckning ej kan uppskjutas för införande
af för sent inlemnade uppgifter.

Den brist, som genom försenadt eller uraktlåtet inlemnande af upp-
gifter alltid måste vidlåda en adresskalender, klandras naturligtvis af per-
soner som mest begagna den, men en mångårig erfarenhet har tyvärr visat,
att bland dessa personer de klandrande just äro de som försumma att
inlernna uppgifter i rättan tid.

Enligt föreskrift skola i mantaJsförteckningarna uppgifter Iemnas om
• kontor och verkstäder, men detta uraktlåtes ofta, och deraf förklaras

kalenderns ofullständighet i detta afseende. Uppgifter böra lemrias år-
ligen, dfoen om förändT'ingar icke inträf]«, ty äldre uppgifte?' måste ur
kalendern uteslutas om de ej förnyas eller rättas, hvilket (~fven gäller
enskilda bostadsad?'esse?'.

Ju mer befolkningen stiger och anspråken på en adresskalender ökas,
desto mer måste hvar och en inse, att ett dylikt arbete måste hafva hela
allmänheten till medarbetare. På samma gång som kalenderns storlek med
stigande befolkning ökas och anspråken höjas, framträder nödvändigheten
af begränsning; men detta oaktadt måste volymen ökas och dermed äfven
priset, enär köpames antal ej växer proportione!t med befolkningen eller
utgi fningspriset.

Stockholm i Januari 1888.

Utgifcarne.



Anmälanden och uppgifter till införande uti

Bteekholms Adresskalender
för är 1889,

torde innan den 15 December benäget inlemnas på ställe, som
i allmänna tidning-arna tillkännagifves i slutet af November
och början af December månad. Hvad nämda uppgifter och
anmälanden vidkommer bör af resp. inlemnare noggrant

Observeras:

1) att· en hvar som önskar sin adress upptagen eller
fortfarande bihehållen skriftligen uppgifver, huru han vill
blifva i adresskalendern upptagen, emedan endast och alle-
nast deriqenom misstag och missförstånd, både hvad lokaler,
boningslägenhete1', tiila» och adresser vidkommer, kunna före-
byggas;

2) att de i nämde sina anmälanden eller uppgifter tyd-
ligt utsätta adressen a) på den lokal, som de bebo, och b) på
den eller de lokaler, der de hafva sina konto?' eller eljest
drifva sin rörelse, idka sina yrken, kunna träffas i och för upp-
görande af affäre'r, o. s. v.;

3) att personer, som uppgifvasig till införande i Adress-
kalendern under annan titel, än som antecknas å mantalsför-
teckningen, sådant torde tillkännagifva, hvarigenom und vi-
kes, att personen upptages under olika titlar, samt

4) 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 näst påföljande
årets kalender önskar blifva upptagen.

Stockholm i Januari 1888.
Utgifva1'ne.----•...•.----



Förteckning öfver de gator, m. m., i Stockholm, hvilka under åren
1885-1887 undergått namnändring.

Det äldre namnet omslutes af ( ).
Adolf Fredriks kyrkogata (Ad. Fr. södra (Gråbergsgatan, stora) Uplandsgatan.

kyrkogata). (Helvetiigränd) Prestgatan.
(Adolf Fredriks kyrkoplan) Vallingatan. (Holländaregatan, s.) Olandsgatan.
(Adolf Fredriks södra kyrkogata) Adolf Fred- (Hornstullsgatan), delar af,Bränkyrkagatan.

riks kyrkogata. (Humlegårdsgatan, norra) Karlavägen.
Artillerigatan (Löjtnants-, Artilleri- och Humlegårdsgatan (Södra eller stora Humle-

Qvarngatorna). gårdsgatan).
Badstugatan (Ofre Badstugatan och del af (Humlegårdsgatan, vestra) Engelbrektsgatan.

Lilla Badstugatan). (Humlegårdsgatan, östra) Brahegatan.
(Badstugatan, ~tora, s.) Bränkyrkagatan. (Hötorgsgatan) Kungsgatan.
(Badstugatan, Ofre) Badstugatan. (Italiegränden) Jutasbacken.
(Bagaregränden) Kåkbrinken. Jakobsgatan (Jakobs kyrkogata och Nya
(Barnhusträdgårdsgatan) 'funelgatan. Kungsholmsbrogatan).
(Barnhusvikon) Klaraviken. (Jakobs kyrkogata) Jakobsgatan.
(Barnängsgatan) Barnängstvärgatan. (Johannesgränd, n.) Jutasbacken.
(Beridarebansgatan, vestra) Slöjdgatan. Johannesgatan (Johannes östra kyrkogata).
(Beridarebansgatan, östra) Sergelgatan. (J ohannes plan) Malmskilnadsgatan.
(Besvärsgatan) Bränkyrkagatan. (Johannes östra kyrkogata) Johannesgatan.
(Biblioteksgatan) Floragatan. Jutasbacken (Johannesgränd, n. och Italiegr.).
Biblioteksgatan (Norrmalmsgatan). Kapellgränden (norra, vestra och östra Ka-
Blekingegatan (Sahlbergsgränd). pellgränd, samt Katarina vestra qvarngr.).
Bondegatan (Stora Bondegatan). Karlavägen (Norra Humlegårdsgatan).
(Bondegatan, lilla) Asögatan. Karlbergsvägen (Karlbergs alle).
(Bondegatan, stora) Bondegatan. Katarina kyrkobacke (Kat, norra Kyrkogata):
Borgmästareg!\tan (Borgmästaregränden). Katarina trappgränd ('frappgränden från
Brahegatan (Ostra Humlegårdsgatan). Clevegränden).
Brunkebergsgatan (Odensgatan). (Katarina vestra qvarngränd, från Katarina
Bränkyrkagatan (Stora Badstu- och Besvärs- vestru kyrkogata) Kapellgränd.

gatorna samt delar af Hornstullsgatan). (Kattrackaregränden eller Fjällgatan) Stigen.
(Byggmästargränd) Vestmannagatan. (Klara sjö) Klaraviken.
Danviksgatan (del af 'fjärhofsgatan). (Klara strandgata) Vasagatan.
Drottninggatan (Observatorieplanen). Klaraviken (Klara sjö, Barnhusviken och en
Dufnäsgatan ('fullgårdsgränden). del af Rörstrandsviken).
Döbelnsgatan (Norra 'fullportsgatan). Kronobergsgatan (Kronqvarnsgränd).
Engelbrektsgatan (VestraHumlegårdsgatan). (Kungsholmsbrogatan, nya) Jakobsgatan.
Eriksbergsgatan (Lilla 'fräskgatan). Kungsholmsgatan (Stora Kungsholmsgatan).
Erstagatan (Ersta backe och 'l'järhofstvärgat.). Kungsträdgårdsgatan (Ostra 'l'rädgårdsg.)
(Falkenbergsgatall, s.) Asögatan, Köpmanbrinken (Norra och Södra Köpman-
(Fatbursgatan) Patbursgrändon. brinkarne).
Fatbursgatan (del af Tantogatan), (Ladugårdslands Strandgata) Strandvägen.
Fatbursgränden (Fatbursgatan). (Ladugårdslands 'l'ullgata) Tyskbagaregatan.
(Fatburstvärgatan) Vestgötagatan, (Lilla Badstugatan, ,~.) Badstugatun.
(Fatburstvärgränd) Vestgötagatan. (Lilla Bondegatan) Asögatan.
Fjällgatan (Katarina östra kyrkogata). (Lilla Mariagränden) Mariagränden.
(Fjällgatan eller Kattrackaregränden) Stigen. (Lilla Skinnarviksgatan) Lundagatan.
Fleminggatan (Repareballsgatan). (Lilla Surbrunnsgatan) Tulegatan,
Floragatan (Biblioteksgatan). (Lilla 'fräskgatan) Eriksbergsgatan.
Folknngagatan (Pilgatan, s. och del af Tjär- Lotsgatan (dels Skräddaregr., s., dels ny gata).

hofsgatan). Luridagatan (dels Lilla Skinnarviksg. dels
Fredmansgatan (Parisgränd, s.) ny gata).
(Fyrverkaregatan) Sibyllegatan. (Löjtnantsgatan) Artillerigatan.
(Gamla Prestgårdsgatan) Prestgårdsgatan. Maria trapp gränd (Trappgrånden fr. Hornsg.).
(Glasbruksgränden) Owengatan. (Målaregränd) Polhemsgatan.
Gotlandsgatan (Sandbergsgatan). (Norra Humlegårdsgatan) Karlavägen.
(Grytgjutaregatan) Jakobsbergsgatan. (N orra Kapellgränden) Kapellgränden.
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(Norra Tullportsgatan) Döbelnsgatan. (Stora Kungsholmsgatan) Kungsholmsgatan •
. (Norrmalmsgaten) Biblioteksgatan. (Stora vestra Qvarngränden, Kh.) Parmmä-

(Nya gatan) Skånegatan. . tarsgatan.
(Nya Kungsholmsbrogatan) Jakobsgatan. (Stora Skinnarviksgatan) Skinnarviksgatan
Nytorgsgatan (del af Stadsträdgårdsgatan). och Torkel Knutssons gata.
Observatoriegatan (Parisgränden, n.). (Stora Surbrunnsgatan) Surbrunnsgatan.
(Observatorieplanen) Drottninggatan. (Stora Tullgränden) Tullgränden.
(Odensgatan) Brunkebergsgatan. . Strandvägen (Ladugårdslands Strandgata).
Olofsgatan (Repslagaregatan, n.). (Surbrunnsgatan, lilla) Tulegatan.
Owengatan (Glasbruksgränden). S~rbrunnsgatan (Stora Sp'rbrunnsgatan).
(Parisgränden, n.) Observatoriegatan. Sagaregatan (Sågaregränden),
(Parisgränden, s.) Fredmansgatan. . Södermannagatan (Södermanlandsgatan).
(Pelarebacken) Kapellgränden. (Södra Humlegårdsgatan) Humlegårdsgatan.
(Parsiljegränden) Tyska Skolgränden. (Södra Köpmanbrinken).,Köpmanbrinken.
(Pilgatan, s.) Folkungagatan. (Södra Tullportsgatan) Ostgötagatan.
(Pipbruksgränden) Varfsgatan. (Tantogatan) Sköldgatan och Fatbursg.
Pipersgatan (Pipersgränden). Tantolunden. .
Polhemsgatan (Målaregränd). Te~ersgatan (Trebackarlånggatan).
(Prechtens gränd) Schönfeldts gränd. (Tjärhofstvärgata) Erstagatan.
Prestgårdsgatan (Gamla Prestgårdsgatan). Torkel Knutssons gata (del af Stora Skinnar-
(Qvarng/ltan) Artillerigatan. viksgatan).
(Qvarngränd, Katarina vestra, fr. Katarina Torsgatan (del af Rörstroodsgatan).

v. kyrkogata) Kapellgränden. (Trappgränden fr. Clevegränden) Katarina
(Qvarngränden, Katarina östra) Stigbergsg. Trappgränd.
(Qvarngränden, storavestra å Kungsholmen) (Trappgränden från Hornsg.) Maria Trappgr.

Parmmätaregatan. (Trebackarlånggatan) 'I'egnersgatan.
(Reparebansgatan) Fleminggatan. (Trädgårdsgatan, Kh.) Scheelegatan.
(Repslagaregatan, n.) Olofsgatan. (Trädgårdsgatan, östra) Kungsträdgårdsg.
Ringvägen (Yttersta Tvärgatan). (Träskgatan, lilla) Eriksbergsgatan.
Roslagsgatan (Roslagstullsgatan). Tulegatan (Lilla Surbrunnsgatan).
(Roslagstorg) Birger Jarls gata. (Tullgatan, ö.) Tyskbagaregatan.
(Roslagstullsgatan) Roslagsgatan. Tullgränden (Stora Tullgränden).
(Rörstrandsgatan) Torsgatan och Valling. (Tullgårdsgränden) Dufnäsgatan.
(Rörstrandsviken) Klaraviken. (Tullportsgatan, norra) Döbelnsgatan.
(Sahlbergsgränden) Blekingegatan. (Tullportsgatan, södra) Öst~ötagatan.
(Saltmätaregränden) Gåsgränden. Tunnelgatan (Barnhusträdgardsgatan).
(Sandbergsgatan) Gotlandsgatan. Tyskbagaregatan (Ladugårdslands Tullgata).
(Schaleri gränd) Stora Gråmunkegränden. UpIandsgatan (Stora Gråbergsgatan).
Scheelegatan (Trädgårdsgatan, Kh), (Uttermarksgränd) Yxsmedsgränden.
(Schnltens .gri&nd)Kåkbrinken. Vallingatan (Ad. Fredr. vestra kyrkogata
Sergelgatan (Östra Beridarebansgatan), eller kyrkoplan och del af Rörstrandsg).
Skinnarviksgatan (del af Stora Skinnarviks- Varfsgatan (Pipbruksgränden).

gatan)., Vasagatan (Klara Strandgata).
(Skinnarviksgatan, lilla) Lundagatan. Vermdögatan (del af Stadsträdgårdsgatan).
(Skinnarviksgatan, stora) Skinnarviksgatan Vestgötagatan (Fatburs tvärgata ochtvärgr.).

och Torkel Knutssons gata. . (Vestra Beridarebansgatan) Slöjdgatan,
(Skräddaregränden, s.) Lotsgatan. (Vestra Humlegårdsgatan) Engelbrektsg.
Skånegatah (Nya gatan). (Vestra Kapellgränden) Kapellgränden.
Sköldgatan (del af Tantogatan). Yttersta Tvär~atan) Ringvägen.
Slöjdgatan (Vestra Beridarebansgatan). (Ålandsgatan) Mäster-Samuelsgatan.
Stadsgården (Stadsgårdshamnen). Åsögatan (Falkenbergsgatan, s. och' Lilla
(Stadssmedjegatan) Vesterlånggatan. ..Bondegatan).
(Stadsträdgårdsgatan) Nytorgsgatan och (Qdesgränden) Yxsmedsgränden.

Vermdögatan. (Öfre Badstugatan) Badstagatan.
(Stenbergsgränd) Prestgatan. öIandsgatan (Holländaregatan, s.)
Stigbergs~atan (Katarina östra qvarngränd). ~?tgötagatan (Södra Tullportsgatan).
Stigen (Fjällgatan eller Kattrackaregränd.) (Qstra Beridarebansgatan) Sergelgatan.
(Stora Badstugatan, s.) Bränkyrkagatan. j(Qstra Humlegårdsgatan) Brahegatan.
(Stora Bondegatan) Bondegatan. (Qstra Kapellgränden) Kapellgränden.
(Stora Gråbergsgatan) UpIandsgatan. (Östra Trädgårdsgatan) .Kungsträdgårdsg.
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