PATŘÍ/NEPATŘÍ TYTO PERFINY DO ČS. KATALOGU?
Vladimír Münzberger a Oldřich Špreňar
Při studiu podkladů pro nový katalog perfinů z čs. území jsme narazili na několik
exemplářů, které mohly být používány na našem území. Z nedostatku doložených
dokladů jsme však zatím váhali s jejich zařazením. Některé z nich zřejmě do
katalogu dodatečně zařadíme, u dalších zatím rozhodnuti nejsme. Obracíme se
proto na více sběratelů, aby prohlédli své sbírky, zejména sbírky perfinů
z rakouského území, a zjistili, zda nějaký z těchto perfinů v nich neleží. Pokud ano,
prosíme o jejich zapůjčení nebo o zaslání kvalitních skenů (obou stran).

O existenci perfinu A.F.K. jsme již informovali. Na obrázku ukazujeme dva dosud
nám známé exempláře (Sandův katalog jej neuvádí). Teoreticky mohl být
používán v Liberci (Reichenberg), ale jak je vidět, razítka nejsou kompletní, takže
nelze vyloučit ani jiná místa z Monarchie. Nedávno liberečtí sběratelé nalezli
strojek s firemním perfinem H.M.&C. (používaný cca od roku 1907), ze kterého je
patrné, že jej vyrobila firma Anton F. Klaus, od které bychom očekávali, že mohla
mít také vlastní perfinovací strojek. Tím mohl být čs. perfin A19 (AF/K), ale nelze
vyloučit, že měla i výše vyobrazený perfin – zatím jde ale jen o pouhé spekulace,
takže čekáme na další poznatky.
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Představujeme další perfin B.N./F., dosud neuváděný ani v Sandově katalogu
rakouských perfinů. Známka je znehodnocena razítkem vlakové pošty – bohužel
nepříliš čitelným; může však být z čs. území. Kromě známky byl nalezen i na
nepoužité rakouské celině. Ani tento perfin do našeho katalogu zatím
nezařadíme.

Perfin F.S. známe z Vídně a v rakouském Sandově katalogu je označen FS-28B. Je
také znám na firemním lístku tamní firmy Kellermann & Scharman. Nedávno byly
nalezeny dva doklady, jeden s pěkně čitelným razítkem Reichenberg 1 a druhý
s razítkem vlakové pošty …? - Pardubitz. Mohlo by případně jít o vídeňskou firmu,
která měla zastoupení či nějaký závod v Liberci.

Tento perfin má v rakouském Sandově katalogu označení IHB-45 a jako domicil
uvádí Prahu. Ve svém specializovaném katalogu tuto skutečnost dokládá obrázkem známky 2 kr (známka vpravo). Další exemplář jsme měli hlášený od českého
sběratele a nyní se podařilo nalézt třetí, také s pražským razítkem. To nás vede
k tomu, abychom tento perfin do našeho katalogu skutečně zařadili.
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Perfin M.W. eviduje Sandův katalog jako MW-44D a jako domicil uvádí Karlovy
Vary. K dnešnímu datu známe dosud jen 3 exempláře, z toho jediný s čitelným
razítkem Karlsbad 1, u zbývajících dvou nelze domicil určit. To je příliš málo na to,
abychom mohli tento perfin do našeho katalogu bez obavy zařadit.

Nález perfinu R.M./&C. na čs. známce pochází od holandských sběratelů a my
jsme tuto informaci zprostředkovaně získali od autora rakouského katalogu.
V tomto katalogu je perfin veden jako RM&C-63B z Vídně a Terstu. Používala jej
firma Robert Metzger & Co. Jelikož šlo o spediční firmu, je možné, že používala i
známky jiných států a zákazníkům je posílala jako známky na odpověď. K této
domněnce nás svádí neorazítkovaná známka Jugoslávie se stejným perfinem.
Firma proto nemusela mít na našem území žádnou pobočku ani kancelář a výskyt
perfinu na čs. známce proto může být výjimečný.

Perfin S.&L. má v rakouském katalogu označení S&L-43 a je zařazen do Prahy.
Jelikož se nám podařilo nalézt několik dalších exemplářů s pražským razítkem,
budeme jej muset da našeho katalogu doplnit.
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Dalším z potenciálních kandidátů na perfin z našeho území je S.Sch. Sand má ve
svém specializovaném katalogu vyobrazen exemplář s razítkem …LSBAD 1 a
nedávno se podařilo nalézt další exemplář se zřetelným razítkem KARLSBAD 2.
Aktuálně známe 5 exemplářů s tímto perfinem, bohužel u tří z nich nelze domicil
v razítku zjistit. Váháme tedy zda jej do katalogu zařadit.

Perfin W.H. dosud nenajdete ani v našem ani v rakouském katalogu. Zatím známe
dva exempláře, oba s razítkem Brno. Jde tedy o dalšího kandidáta na zařazení do
katalogu perfinů z čs. území. Může někdo předložit další exemplář, aby nám
usnadnil rozhodování?
Děkujeme všem sběratelům, kteří nám pomáhají se studiem našich perfinů.
Uvítáme každou informaci k výše uvedeným perfinům, a to nejen k nim.
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