
FÖRORD.
R öda Boken, vars andra årgång härmed föreligger, är en telefonkatalog för 

Stockholms centralstation, uppställd med abonnenterna ordnade i gatu- och 
husnummerföljd och avsedd att vara ett till billigt pris för envar av rikstelefonens 
apparatinnehavare tillgängligt komplement till rikstelefonkat alogen. Den är i 
alla erforderliga fall försedd med vederbörliga hänvisningar, exempelvis beträffande 
hörnhus o. d., samt har kompletterats med schematiska skisser över gator och 
andra allmänna platser i syfte att orientera läsaren.

Med hänsyn till telefonens stora spridning i Stockholm är Röda Boken därjäm
te en utmärkt adresskalender, vars värde ytterligare förhöjes genom de däri införda 
postadresserna.

I slutet av boken finnes ett nummerregister, med vars hjälp man kan finna, 
vem som innehar visst telefonnummer.

Röda Boken utkommer varje år med ny upplaga, upptagande alla under det 
gångna året inträffade förändringar i telefonnätet.

Då antalet sådana förändringar under år 1926 uppgick till över 45,000 stycken, 
uppmanas envar att endast använda senaste upplagan av Röda Boken.

U tgivaren.
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Anvisningrar för kalenderns bruk.
Gaturegistret. Slå först upp gatan eller torget och sök därefter i spalten upp 
husnumret. För varje hus äro telefonabonnenterna ordnade i bokstavsföljd. 
Telefonstationsnamnen, där sådana förekomma, äro angivna på följande sätt:

N betyder Norr,
K » Kungsholmen
S » Söder,
V » Vasa,
ö » Östermalm.

Känner Ni en telefonabonnents ungefärliga bostad längs en viss gata, men 
icke husnumret, kan Ni i regeln orientera Eder på den för gatan införda 
kartskissen och därefter snabbt finna abonnenten i gaturegistret.

Känner Ni en abonnents fullständiga gatuadress och exempelvis yrke, men icke 
hans namn eller stavningen av hans namn, finner Ni honom dock lätt i gatu
registret, utan att behöva anlita nummerbyrån.
Nummerregistret. Ni önskar få reda på vem som innehar visst telefon
nummer, exempelvis i anledning av en annons eller på grund av en anmodan 
att ringa till numret i fråga. Ring då ej till Nummerregistret. Då kastar Ni 
bert ett samtal. Slå först i nummerregistret upp den spalt, som innehåller det 
hundratal abonnenter, inom vilket det sökta numret inrymmes. Sök därefter upp 
abonnentens enhetsnummer. Siffran till höger om abonnentnumret utvisar den 
spalt i gaturegistret, inom vilken Ni mycket lätt och snabbt identifierar, vem 
som innehar telefonnumret i fråga. Exempel: Ni önskar veta, vem som innehar 
numret 116 08. Ni finner i nummerregistret spalten 11600 sålunda angiven:

11600
00: 1050
01: 729
02: 254
03: —
04: —
05: —
06: 440
07: 440
08: 1422 ------------- 4g

Siffran 1422 till höger om kolon vid 08 angiver, att det sökta numret åter
finnes i gaturegisterspalten nr 1422. E tt flyktigt sökande på denna spalt angiver, att 
nummer 1 1 6 0 8  innehaves av Zachrisson, A.-B. J. E., Renhållningsverk och åkeri, 
orderkontor, Skeppsbron 40.

Ansvarssumma vid 
års slut

1926

c ;a  6 3 9 , 0 0 0 , 0 0 0
Kronor.

NybevHjad lifförsäk* 
ringssumma under 1926 

öfver

4 9 , 2 0 0 , 0 0 0
Kronor.

Skandinaviens största lifförsäkringsbolag.
Tillgångar v id  1925 års slut ö fv e r  190,000,000 K ro n o r.

Premieåterbäring och vinst till de försäkrade för år
1925 ........................................................................ öfver 3,100,000 Kronor.

Under sin 53=*åriga verksamhet har T H U LE godt* 
gjort de försäkrade:

i premieåterbäring och vinst ...................................  öfver 35,000,000 Kronor.
i dödsfallsersättnignar . . ......................................... öfver 77,000,000 Kronor.


