
WESTERN 
TELEGRAPH COMPANY LIMITED 

| TELEGRAMAS INTERESTADUAIS E PARA O MUNDO INTEIRO 

via WESTERN UNION INTERNATIONAL para a AMÉRICA DO NORTE 

  

  

  

        

CIRCUITO, NÚMERO, HORA DE TRANSMISSÃO E TELEGRAFISTA PALAVRAS TAXA 

Q. PREY. 

HORA 1 

, ACESS . 

CATEGORIA TOTAL 

% Não havendo qualquer indicação de categoria êste telegrama será considerado como ordinário . 

  
Nome te é Telefone N.º da Conta Corrente 

Dencenancaca nona can cenenavanenancas   

Enderêço 

Peço que êste telegrama seja transmitido com as condições especificadas no verso dêste formulário, com as quais concordo. 

   



0 e atribuível oo serviço telegráfico, e não se sujeitam ₪ ou 

reembólso da taxa paga para a transmissão, conforme 0 respectivo regulam: / 

“Telegrática - Internacional. Essas condições também. se aplicam: aos: telegramas “apres 

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

Não havendo qualquer indicação de categorio este telegrama sera considerado como erdinária. a 

Número de palavras . 
mam ea 

— Nos. telegramas. “ORDINÁRIO” e “URGENTE”: minimo de 7 palavras. 

— Nas Cartas Telegraficas, as quais gozam de 50% de abotimento sôbre a tarifa: mínimo de 

22 palavras no serviço internacional e de 25 no serviço interestadual. 

N.B. Nos Cartas Telegráficas não é permitido linguagem secreta. 

Contagem de palavras 
8 

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

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

como-tantas palavras quantas vêzes contenham quinze caracteres, mois uma pelo excedente. 

As letras, algarismos ou agrupamentos de ambos — usados como palavras artificiais — serão 

contados na base de cinco caracteres por palavra, mais uma palavra pela fração excedente,, 

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

econômica, queira telefonar ao nosso Balcão ou Departamento Comercial. TALVEZ POSSAMOS 

ECONOMIZAR PALAVRAS PARA V,S. EM SEUS TELEGRAMAS 
: E 

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

telephone our offices, Multi-lingual stoff are available during normal office hours and 

also at óther times in mony branches, PERHAPS WE CAN SAVE WORDS IN YOUR TELEGRAMS. 

TELEFONES DAS ESTAÇÕES DA COMPANHIA NO BRASIL 

  , 4882 Santos A 2-3144רב 2% ָ

São Luiz . / 7 | red 0 1420 São Paulo: 2 

  ae dna + uni 04 4%ו

Natal ל 1280 Telegramas ERR ERR A), 
Informações ....... 33-7141ה  

ecife: \ 
à Florianópolis . : E Eno e 2014 

(| pm 427 ; Párto Alegre .. : יז ו 6435 

Maceió 2187 Rio Grande 4 Er 196 990 

Fc Ra 06 15ל  Salvador 
 לו יי ו דר אב ל: קל IA POVO ב

Rio de Janeiro: | Belo Horizonte 
Telegramas . ] 23-5905 
Informações ל % 23-5981 
DG. ue Tolox may , ו 442 Joinville. 

João Pessoa  


