
De telefoon in België.

2ou in deze laatste bijzonderheid niet een wenk zijn opgesloten

voor de telefoon-maatschappijen, die, zoo als in ons land reeds hier

en daar geschiedt, een telefoonnet in kleine

brengen ? Indien zij
, op enkele, genoegzaam van elkaar verwijderde

punten van zulk een stad, telefoonbureau’s voor correspondentiün
binnen de stad tegen een vooral niet te Imogen prijs voor het publiek

openstellen tot een gebruik van enkele minuten, dan zou dat publiek
daaruit het recht ontleenen om alle voorname producenten en maga-

zijnen van dagelijksche behoeften er een verwijt van te maken, als

z l) niet
aan het telefoonnet zich hadden aangesloten. Zoolang zulke

gelegenheden niet zijn opengesteld is het te vreezen dat do consumenten ,

°P enkele uitzonderingen na, zich niet, of althans slechts zeer langzaam,
zullen aansluiten, omdat de producenten dit niet zijn, en omgekeerd.

W.M. Logeman

De Belgische regeering heeft in het afgeloopen najaar aan de Bell-

telefoon-maatschappij, die de concessie voor telefooninrichting te Brussel

en te Antwerpen bezit, hare telegraafdraden tusschen die beide steden

ter beschikking gesteld met het doel om die ook voor een belltelefoon-

verbinding te gebruiken, volgens de bewonderenswaardige uitvinding

van van RIJSSELBERGHE ,
die veroorlooft de eene verbinding in werking

te brengen, zonder eenige stoornis in het gelijktijdig gebruik van de

andere. Over de bijzonderheden van deze uitvinding hebben wij in den

vorigen jaargang van dit Album, Bijblad, bl. 49, het een en ander

medegedeeld. Dergelijke telefoon-verhindingen zijn in voorbereiding —

enkelen misschien reeds in werking — tusschen Brussel en Luik,

Verviers, Bergen, Gend, Charleroi en Leuven.

De voorwaarden, waarop men van deze inrichting kan gebruik maken

tot een gesprek tusschen een persoon in de eene en een in de andere

stad, zijn de volgende. Niemand mag langer dan 10 minuten achter-

een daarvan gebruik maken. De eerste vijf daarvan betaalt men met

een frank, de geheele tien minuten met fr. 1,50. Des nachts wordt de

prijs verdubbeld.


