
CONDIÇÕES SOB AS QUAIS “THE WESTERN TELEGRAPH COMPANY” ADMITE TELEGRAMAS 

O serviço telegráfico é regido pela Convenção Internacional, o que o Brasil aderiu pelo Decreto 

n.º 6.701, de 1.º de outubro de 1877, e modificações feitas pela Conferência de Genebra em 1958, 

no respectivo regulamento. De ocôrdo com essa Convenção as Administrações em tráfego mútuo, 

ossim como aq Western Telegraph Company, não admitem responsabilidade alguma por “O 
irregularidade oatribuível ao serviço telegrófico, e não se sujeitam a outra indenização, além do 

reembôlso do taxa paga para a transmissão, conforme o respectivo regulamento da Convenção 

Telegráfica Internacional. 55505 condições também se aplicam aos telegramas apresentados à 

Companhia ou por esta entregues por telefone, por linha ou por quaisquer outros meios 

Não havendo qualquer indicação de categoria éste telegrama será considerado como ordinário, 

Número de palavras 
pie dn aninha 

— no serviço internacional telegramas “ORDINÁRIO” ou “URGENTE”: minimo de 7 palavras 
— nas Cartas Telegráficas, as quais gozam de 50% de abatimento sôbre a tarifa minimo de 

22 palavras no serviço internacional e de 25 no serviço interestaduo! 6 

N.B. nas-Cartas Telegráficas não é permitida linguagem secreta 

Contagem de palavras 

A palavra pertencente a um dos idiomas de uso autorizado, cinda que incluido em telegrama em 

linguagem secreto, bem como cada agrupamento autorizado, serão contados, paro efeito de taxação, 

como tantas palavras quantas vêzes contenhom quinze caracteres, mais uma pelo excedente 

As letras, algarismos ou agrupamentos de ambos — usados como polavras artificiais — serão 
contados na base de cinco caracteres por palovra, mais uma polavra pela fração excedente 

Para quaisquer outras informações ou cooperação no preporo de seus telegramas de moneira mais 

econômica, .queira telefongr 00 nosso Balcão ou Departamento Comercial. TALVEZ POSSAMOS 
ECONOMIZAR PALAVRAS PARA צץ 5 EM SEUS TELEGRAMAS 

TRAVELLERS For assistance in the preparation of your telegroms or any other information please 

telephone our offices. Multilingual stoff are available during normal office hours and 

also at other times in many bronches. PERHAPS WE CAN SAVE WORDS IN YOUR TELEGRAMS. 

  

  

TELEFONES DAS ESTAÇÕES DA COMPANHIA NO BRASIL 

Belém 4882 Santos : 2-3144 6 
São Luiz 1420 sas! Phulo: | 
Fortaleza 04 Telegromas 37-6031 

Notal 1280 Informações 33-7141 

Recife: Florianópolis 2014 

Telegromos | da 4.77וו Porto Alegre 6435 
Informações | Rio Grande 196 990 

Maceió 2187 

Salvador ! 6 Agentes 

Vitória 2914 2915 | 
  João Pessoa 1496טו .6-46

Telegramas , 23-5905 

Informações 23.598| * Joinville 260    



  

 ב כל
TELEGRAPH COMPANY, LIMITED 

Em ligação com a WESTERN UNION para a AMERICA DO NORTE e com a 
CABLE AND WIRELESS LIMITED para o RESTO DO MUNDO 

  

CIRCUITO, NÚMERO, HORA DE TRANSMISSÃO E TELEGRAFISTA PALAVRAS TAXA 

  . PREV. 0 mom) 5 

INDICAÇÕES TOTAL       [ 
Não havendo qualquer indicação de cotegoria éste telegrama será considerado como ordinário. 

Categoria HABON EM 

e TELAVIVY | תעש 
Enderêço 

23 CHAVRRISHENA?P MAGUINK IO RISHON CHARTER ALITALIA 

ICHUDÊRASIL 

N.º da Conta Corrente 

Nome do transmitente PEDEP KRAUL -. Enderêço AL. EDUARDO FRADO, 500. 

Peco que êste telegrama soja transmitido com as condições especificadas no verso dêste formulário, com os quais concordo. 

o CHAMA-SE A ATENÇÃO PARA A NECESSIDADE DE ESCREVER LEGIVELMENTE. 54 ju.1o 

  

 


