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Under innevarande år utgifves ett gratis-supple-
ment, • nemIigen i April. Skriftliga uppgifter till det-
samma, torde inlemnas innan den 5 April, i bokhandeln
Reg.eringsgatan 11:

Adresser och firmor införas, såsom hittills, i Adress-
kalendern utan IlinKaste afgift, då' uppgiften icke öfver-
stiger 2:ne rader; för hvad som öfverskjuter 2:ne rader
erlägges en afgift af l krona och kan utrymmet då,
tagas i anspråk för 4 eller 5 rader. '

J
tryckt hos A. L Normans Boktryckeri-A k tdeb öl ag ,

i885.

Stockholm,

Tt,,!/cimillgen af denna .Kalesule»: bö'rjade de» 18 ad. sluto-de den .JO Jw/(tlO,r-i,18I:JS.



Adresskalendern innehåller:
J. AnnOllsafdelning, j CJlJt C 1'\:~isrPI' iit'H'r de i '1<!p'sskall'ndem uP/!-

tazna annunserna.

H. Adressafdelniug:
8iti.

a) Adresser å ~ator, ~ränd('r oc1l torg il!. m... \ .... 12.
b) :\'allJ'll'egistel~ U----257.
t:) Yrkesregister .. . . 258-,.1. i'
il) Riksdagen, ledamöter af densamma: <'I'rp]' \Tk('~regi~trpt.

.III. Kalenderafdeluing:
a) St ater och kårer, jemt.e kouuuunn!a inrättningar, bank-

inrättningar, assurans- OC11 pensionsinrättningar 111. Il!.

Ii) Egendomsförteckning .
,.) Register öfver qva rt.err-u jemte uppgift, i h vilken rote

hvarje qvart er är beJäget .
,l) Fromrna stiftelser, stipendiifonder, pensionsanstalter,

sjukkassor och denned jamförliga inrättningar .
1:') Hyrkusk-, akare-, stadsbud- och skorsten.sfejilretaxoL

ordningsföreskrifter föl' ~tockholJll Hl. m .
/) Personalregister (NyfikenJwtsregister) .
~q) .Jernvägs-, post- och telegratunderrättelser. .
Ii) Stockholms län samt adressförteekning a «n del i

länet boende personer .
l:) Innehållsregister .

2(;)--370.
~71·-480.

;)22-541.
54:)·656.
6[')7-680.

68G-708.
709--720.



Erinran.

De förändringar, hvilka egt rum uti Adressafdelllingen i föreliggande

årgång af Adresskalendern, äro:

2,650 hafva utgått i följd af dödsfall, afflyttningar från hufvridsta-

den o. s. v.

;~,400 flyttningar hafva egt rum inom sjelfva hufvudstaden;

4,200 nya uppgifter m. m. hafva tillkommit.

Förändringarnas antal uppgår således till en summa af 10,250.

Å ~,OOOegendomar har taxeringsvärdet undergått förändring.

Stock.holm i Januari 1885.



Anmälanden och uppgifter till införande uti

Stockholms Adresskalender
tör m' 1S86.

torde benä,get inlernnas i BokhalHleln, Hegeringsgatan Il,
innan den 1/5 Deeeuiiier, Hvad nämda uppgifter och anmä-

landen vidkommer höj' af resp. iulern nare noggrant

Ooeerrero» :

l) lät en hvar hos adresskaleuderns lltgifvare skrrtt-
Ugen uppgifver sin bostad, emedan endast och allenast der-
igenom misstag. och missförstånd, både hvad tid, lokaler, 00-
ningsliigenhi!tel' oC'1J adresser vidkouunor, kunna förebyggas;

ii att (le i iiamde sina anmälanden eller uppgifter tyd-
ligt utsätta adressen Il) P~l den lokal, som de bebo; och h) på
den eller de lokalor, der de liafva sina leonior eller eljest
drifva sill törelse, idka sina ,yrken, kun na (r ii/Fas i och för npp-
görande af aflärer, o. s. V.;

:1) att, när de hafva fler il lokalur. i hvilka rörelse idkas
eller yrke drifves, nppgifva "71 III'W' "allan fÖl' 81:.1/, jemte
adress a de gator, vid hvilka (le äro belägnii, äfverisoin num-
mer ii det eller de hus, hvaru ti de befinnas;



4) att personer, som äro boende härstädes, men man-
talsskrifna å annan ort, och hvilka önska blifva införda i
Adresskalendern, sjelfva böra uppgifva sina adresser. Lika-
ledes måste de personer, hvilka äro boende uti annan egen- -
dom än den, der deras mantalsförteckningar lemnas, upp-
gifva sin bostadsadress; eljest upptagas sådana personer i
oriktig boningsort;

5) att personer, som uppgifva sig till införande i Adress-
kalendern under annan titel, än som anteckuas å mantalsför-
teckningen, sådant torde tillkännagifva, hvarigenom undvi-
kes, att personen upptages under olika titlar, samt

6) 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
tydli,qt uppgifva det sätt, på hvilket man i det näst påföljande
årets kalender önskar blifva upptagen.

Af förekommen anledning anser utgifvaren sig nödsa-
kad förklara, att uppgift å adresser på personer, som icke
uppnått myndighetsåldern och ej innehafva någon befattning
i statens eller stadens tjenst, af flera skäl lemnas utan af-
seende. Uppgifter af personer utan titel blifva ej införda.

Stockholm i Januari 1885.


