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y . A primeira linha dêste telegrama contém os seguintes infor- 
moções, ha ordem indicado: Número do Telegrama, Estaçãoא  nr topar paoל  

de procedência, Número de palavras, Data original, Hora da | 
apresentação. Desejando qualquer informação por Telefone ; : 
q respeito dêste telegrama pedimos o obséquio de informar o 1 
número que se acho no princípio da primeira linha. 0 7 5 6 2 Eירדרההידדחיסדהה- |        
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Caso V. S. necessite de alguma informação com Helérêhcio a êste telegrama, ou nossa conperação no 

- de sug 0% queira telefonar ao nosso Balcão du ao Departamento Comercial. 

5 4 TALVEZ POSSAMOS ECONOMIZAR PALAVRAS PARA V. S. EM SUA RESPOSTA. 

IF you require ony information regarding this telegram or assistance in the preparation of your reply, please telephone 

ur Counter or Commercial Department. Multilingual staff cre available during normal office hours ond often at other 

7 

6 ae PERMAPS WE CAN SAVE WORDS IN YOUR REPLY. 

TELEFONES DAS ESTAÇÕES DA COMPANHIA NO BRASIL 

Belém R 4882 

São Luiz ... 7 ; 1420 
Fortaleza ec 04 
Natal e . 1280 

Recife: 

Telegromas 

Informações / 
* Maceió ; : 2187 
Salvador ; 06 
ENRÓRA uso: ; : 2914 2915 

Rio de Janeiro: 
Telegramas 

Informações 

| Número de palavras 
 ו -

23-5905 
23-5981 

- 

 — No serviço internacional Telegromas “ORDINÁRIO” ou 

Santos 

São Paulo: 
Telegromas ..... 
Informações > 

Florianópolis 
Pórto Alegre 

Rio Grande 

Agentes 

João Pessoa 

Joinville 

E 

"URGENTE": minimo de 7 palavras. 

> Nos Cartos Telegróticas as quais gozam de 50% de abatimento sóbre o tarifa: minimo de 22 palavras no 
* serviço internacional e de 25 no serviço interestadual. 

NB. Nas Cartos Telegróficas não é permitido linguagem secreto. 

: 0 - palavras 
% 

 , pertencente q um dos idiomas de uso autorizado, 8 que incluído em telegrama em linguagem secretaו 4 2

“bem como cado agrupamento autorizado, serão contados pora efeito de taxação como tantas palavras quontas vêzes conte- 

[ nham. quinze caracteres, mais uma pelo excedente. 

“As letras, algarismos ou agrupamento de ambos — usados como palavras artificiais — serão contados na base de 
cinco caracteres por palavra, mais uma palavra pela fração excedente. 
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