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Oddíl IV: PERFIN 1998 – 2003 (slovenský) 
 

Rok 1998 (I.)  

číslo 1/1998 (1) 

• Vážení priatelia – na úvod nového zpravodaje, který vydává Skupina zberateľov perfinov Košice 
• Katalóg perfinov z územia Slovenska, o myšlence zpracovat vlastní katalog, který by obsahoval 

perfiny jen ze Slovenska, co předcházelo vydání a ohlasy po vydání 
• Čo v katalógu nebo (I), nové poznatky, které byly ohlášeny po vydání, týká se S2,1 (je slovenský), 

E1 (i na známkách ČS I), G1 (používaný i v období ČS I) 
• Kto bol užívateľ čs perfinu P6 -P?. 
• Teorie a praxe Zbieranie perfinov: Kvalita perfinov, perfinovaných známok, celín a celistvostí, 

(Ing. Jaroslav Kuběnka) 
• Čo o nich vieme? Zahajuje pravidelná rubrika o slovenských firmách. Jako první J3 – Josias Eissler 

a synovia, Košice. Popisuje začátky 1879), kulminaci aktivit a posléze stagnaci a likvidaci (1910). 
(Ing. Jaroslav Kuběnka) 

• Perfiny (1) článek na pokračování bude přinášet informace co je perfin na známce, historii jejich 
vzniku, druhy perfinů a další. Nejprve co je perfin na známce, Historie vzniku, Způsob perforování. 
(Dr. Tichomír Kotek) 
  

číslo 2/1998 (2) 

• Dotazníková akcia „Perfiny na známkách Hradčany“ – úvaha vydat co nejúplnější katalog perfinů 
na emisi Hradčany 

• Perfiny a falzifikáty maďarských poštových známok – v roce 1927 policie odhalila skupinu 
padělatelů , kteří padělali nejběžnější hodnoty 8, 16, 32 a 40 fillérů, (Ing Otto Piszton) 

• Čo v katalógu nebo (II), nové poznatky, které byly ohlášeny po vydání: Vylomená ihla u perfinu 
H4 (HFs), Nový slovenský perfin (G.B./s.z.), Slovenský perfin R4 na fiskálnej cenine, Neznáma 
identifikácia slovenského perfin C2? 

• Perfin K4 na balíkovej sprievodke 
• Teorie a praxe zbierania perfinov: Čo by mala obsahovať zbierka slovenských perfinov, (Ing. 

Jaroslav Kuběnka) 
• Čo o nich vieme? II. časť. Perfin F4 – Fleischer a Schirger, Košice. Vznik 1876, v historii silně 

působily rodinné vazby, takže v tomto roce vstoupili do společného obchodu Gustáv Fleischer a 
bratři Schirgerové. Uvádí se historie firmy, střídání majitelů až v r. 1945 byla firma daná pod 
národní správu, dnem 1.1.1949 byl znárodněna a současně zanikl i název „Fleischer a Schirger“, 
(Ing. Jaroslav Kuběnka) 

•  Perfiny (2) Druhy perfinů: firemní, nová forma starého perfinu, oficiální perfiny, ochrana před 
spekulací, klubové (filatelistické) perfiny a osobní perfiny. (Dr. Tichomír Kotek) 

 
číslo 3/1998 (3) 

• Čo v katalógu nebo (II), nové poznatky, které byly ohlášeny po vydání. Upřesnění údajů u 25 
perfinů. 

• Maďarský úradný perfin AUT: popis konstrukce a fungování (od 1.5.1906), veřejnost automatu 
moc nedůvěřovala, po několika měsících byl provoz ukončen (asi únor 1907). Ukončení nebylo 
nikdy úředně oznámeno. Zachovaly se pouze 4 dopisy a 2 výstřižky. (Ing Otto Piszton) 

• Čo o nich vieme: III. časť. Perfin A4 Adriányi & Markó, Košice. Vznik firmy 1873, firma 
obchodovala se železem, nářadím, stavebním materiálem, dřevem a uhlím. Později byla firma 
propojena s firmou Fleischer a Schirger. Po roce1945 následovala národní správa a od  1.1.1949 
znárodnění, čímž firma zanikla. (Ing. Jaroslav Kuběnka) 

• Frankotypy – súmrak perfinov? Frankotypy představovaly progresivnější způsob vyplácení zásilek, 
proto řada firem zdánlivě „zanikla“ – jen přestala používat perfin a přešla na frankotyp, o tom jsou 
svědectví v katalogu frankotypů. 
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• Perfiny (3) Varianty perfinu vzniklé změnami na perforační hlavě, opotřebováním perforační hla-
vy, úpravou perforační hlavice. Varianty vzniklé při vyrážení perfinu: dvojitý perfin, částečný per-
fin, zrcadlový perfin. (Dr. Tichomír Kotek) 

 

číslo 4/1998 (4) 

• Informace Josefa Zimy o perfinech na celinách, uvádí 17 perfinů, které se vyskytují na celinách, 
z toho 2 perfiny za Slovenska, uveřejněno  ve zpravodaji CELINY č. 2/1998 

• Perfiny na výstave PRAGA 1998: popis exponátu „Perfiny z území Československa“ Dušana 
France. Ve stručnosti uvedeno, co vše exponát obsahoval. Závěrem bylo upozorněno na perfin 
A.Sz., který je uveden v Maxově katalogu maďarských perfinů (A27), (Lente A37* - v Mono 24 
není uveden) a ještě AG/1831 košické pojišťovny (Lente A19 nebo A20, ale ani u jednoho neuvádí 
Košice – Kassa), (red) 

• Čo v katalógu nebolo (IV) – dalších 26 perfinů, upřesnění a doplnění dosavadních údajů v katalo-
gu. 

• Perfiny na celinách: ukázky perfinovaných celin, poskytli Július Píša a Vladimír Havel, 
• Úradné dierovanie tri bodky na známkach Maďarska – důsledek inflace v letech 1920 – 1925. 

samotné perfinování probíhalo v době 26.2.1921 – do 30.9.1924. Tímto „perfinem“ bylo opatřeno 
100 známek – výplatní, doplatní a služební. Příležitostné známky se neděrovaly. (Ing Otto Piszton) 

• Čo o nich vieme? IV. časť. Perfin Z2 – Záhr & Sákmáry, Košice. Rudolf Záhr (*1831) a Karol 
Szakmáry (*1836) byli nevlastní bratři. Založili spolu velkoobchod, který postupně vedly a 
rozšiřovaly další generace. Firma zanikla roku 1909. Perfin Z2 (Z&Sz.) se používal pouze za 
Uherska a je velmi vzácný, - hodnota F (Maxa 1987). (V Monografii 24 má číslo Z10 a bodové 
hodnocení na Uk -,- a na U 48 bodů). (Ing. Jaroslav Kuběnka) 

• Perfiny (4) Poloha perfinu. Může jich být 8 a je uveden způsob jejich popisu. Pokud se kdo 
rozhodne ukázat perfin ve všech polohách, je důležité je, že by měly být na stejné známce a 
stejném formátu. Dvojité perfiny, identifikace perfinů, kvalita perfinů. (Dr. Tichomír Kotek) 

 
 
Rok 1999 (II.) 

číslo 1/1999 (5) 

• Ešte k slovenským perfinom S2 a S2.1 (v čs. katalogu S50 a S51), (red) 
• Dvojice perfinov a ich polohy. Rozebráno několik možností vzniku dvojic perfinů, vodorovných i 

svislých. 7 stran textu, 4 strany tabulek.  (Ing. Jaroslav Kuběnka) 
• Zaujímavá IC – jde o perfin E.F./L.T. z Těšína. Po rozpadu R-U bylo město rozděleno a  pošta 

Těšín 1 - Ciezsyn 1 (připadla Polsku) a Těšín 2 připadl Československu. Ale z období R-U bylo 
jedno, ze které pošty byla zásilka odeslána. (red) 

• Čo zaujímavého sme si prečítali inde… Oficiálny perfin z územia ČSR? Úvaha Ing. Jaroslava 
Kuběnky ke článku Petra Gebauera z časopisu Merkur-Revue č. 5/1996 o frankovacím strojku, 
který současně perforoval známku 4 otvory ve tvaru pomyslného čtverce 

• Čo o nich vieme? V. časť, perfin U2 – Ignác Ungar a syn Košice. Firma patří k velké rodině 
Ungárovců, kteří po dobu 4 – 5 generací ovlivňovali hospodářský a společenský život v Košicích. 
Firma byla založena v r. 1892, zabývala se prodejem minerálních vod, dřeva a výrobků ze dřeva. 
Ignác Ungar zemřel 1903 a podle záznamu firma zanikla v r. 1908. (Ing. Jaroslav Kuběnka) 
 
 

číslo 2/1999 (6) 

• Perfiny na výstave PRAGA 1998: exponát D. France získal PZ medaili. V článku jsou úvahy nad 
dvěma perfiny, které byly uvedeny již v č. 4/1998. (Ing. Jaroslav Kuběnka) 
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• Poznáte perfin A&G? Žádost o pomoc – mohlo by jít o likérku Adler a (és) Gold, ale nebyla mož-
nost úvahu potvrdit pozitivní identifikací. (Dr. Tichomír Kotek) (V současnost je uveden v Mono 24 
jako +A24,5 a v maďarském katalogu Lente má číslo A10) 

• Čo v katalógu nebolo (V) – pokračování dodatků a informací, které doplňují slovenský katalog,  
31 upřesnění, (red) 

• K problematike čs. perfinov C22 a C23. C22 se vyskytuje málo, téměř raritně, při přípravě IV. vy-
dání katalogu nebyl k dispozici originální kus, takže se převzala kresba ze III. vydání, ale nenašla 
se poznámka, od koho pocházel originál. Při přeměřování více než 100 ks perfinu C23 byly 
nalezeny 2 ks C22. (Václav Fejtek) 

• Čo o nich vieme? VI. časť, perfiny F1, F2, H3, H5. firma Henrika Francka používala celkem 4 per-
finy. Článek je zaměřen na založení firmy v Košicích, historii firmy od příchodu prvních majitelů 
v r. 1888 do Košic až do srpna 1948. kdy byly košický a sereďský podnik zahrnuty do podniku 
Slovenské kávoviny n.p. Bratislava. Tím skončila 60-letá historie firmy Franck na Slovensku. (Ing. 
Jaroslav Kuběnka) 

• Úřední děrování … na maďarské letecké známce z r. 1957. To byla doba konsolidace po potlačení 
revoluce z listopadu 1956. Krátce po vydání zn. Mi 1496 byla stažena, pak uvolněna, ale aby se 
zabránilo spekulaci, byla opatřena třemi vodorovnými otvory.  (Ing. Otto Piszton) 

• Už ho máme! Perfin L, měl být použit K výstavě Trenčín (Laugaricio) 1979, ale byl špatně 
navržen, velké písmeno, tenké jehly, známky trhal, tak organizační výbor rozhodl, že se nebude 
používat. Všechny zkušební lístky s nalepeným perfinem byly zničeny, kromě několika, které do-
stali členové výboru na památku, ale s odstřiženým rohem lístku i známky, perfin ale zůstal celý. 
(Július Píša) 

• Čo zaujímavého sme si prečítali inde … O perfinech v časopise DONAU-POST. Píše krátce o 
vzniku perfinů a informuje o některých státech, kde se perfiny požívaly: Anglie, Belgie, 
Holandsko, Německo, Francie, Švýcarsko. Informace poskytl Václav Fejtek 

• Zajímavosti – perfin K4 (čs K25), smíšená frankatura ze 13.4.1939, čs perfinovaná Znak s perfi-
nem, TGM s přetiskem Slovenský štát bez perfinu. Bude nalezen K4 i na období Slovenska 1939 – 
1945? – (red) 

• Čs perfin B44 i známce ČS 1. Uvedené je, že se vyskytuje na známkách R. V rámci inventarizace 
perfinů na Hradčanech byl hlášen na hodnotě 100 h, nyní předložen na TGM 1920 (Pof. 141) 500 h 
– (red) 
 

číslo 3/1999 (7) 

• Perfiny KF Benešov u Prahy: strojek byl vyroben v r. 1988 k 50. výročí založení klubu  ke Krajské 
filatelistické výstavě BENEŠOV 1988. Používá se při různých filatelistických příležitostech – (red) 

• Perfiny na aukciach: 6. 12. 1998 se v Budapešti konala 14. aukce poštovních známek, nabízeny 
byly i 2 zajímavé položky z oblasti perfinů – 300 ks perfinů na zn. Psaníčko, vyvolávací cena 
15 000 Ft, dosažená 38 000 Ft., nepoužitá známka Ženci 10 f s perfinem AUT, vyvolávací cena 
150 000 Ft, dosažená 330 000 Ft – (red) 

• Mauthnerovy perfiny: firma byla založena 1874, pěstovala a prodávala semena. Měla centrály v 7 
městech okolních zemí. Perfiny firmy se vyskytují na známkách Maďarska, Československa, 
Rakouska, Rumunska, Polska. (Ing. Jan Marenčík) 

• Pretlače Západné Maďarsko, ((Ing. Otto Piszton) 
• Perfiny na čakacej listine … (Ing. Otto Piszton) 
• Čo o nich vieme? VII. Časť, pokračování o firmě Franck a jejích podniků v zahraničí. Byly 

v Československu, Rakousku, Maďarsku, v Jugoslávii, Polsku a Německu a používaly celkem 28 
perfinů. (Ing. Jaroslav Kuběnka) 

• Zaujímavé IC, perfiny českých firem, které měly pobočky v Německu, perfin F72 Fridrich Schulz 
ml. spol. s r. o., F.S.j./G.m.b.H a 2 perfiny  OB a O&B Ohme & Baier Warnsdorf. Firma měla 
pobočku v Lipsku, používala zde výše uvedené perfiny. Sídlo měla ve Varnsdorfu, ale zde se perfin 
nepoužíval – (red) 
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• Fiskálne identifikačné celistvosti: perfiny na kolcích a kolky na listinném materiálu (účty). Ukázky 
perfinů A30, B66, J17,L10, P33 – kolky na účtech 
 

 číslo 4/1999 (8) 
• Perfiny na výstave PODPOLANIE ´99, mezinárodní výstava Slovensko – Chorvatsko, krátká 

recenze. 4 exponáty (2 ve třídě literatura, 2 v námětové třídě), 4 medaile a 2 věcné ceny. (Július 
Píša) 

• Regionálna výstava námetovej filatelie KOŠICE ´99  3 exponáty, 1 ve třídě nových exponátů, 2 ve 
třídě literatury, (red) 

• Nemecký výstavný perfin z roku 1962 – k mezinárodní výstavě leteckých známek LUPOSTA 1962 
v bývalém Západním Berlíně byla vydána známka, část nákladu opatřena třířádkovým perfinem 
LU/POST/A (24 500 ks) 

• Čs perfin K40 KM aj na Slovensku? Vyobrazena část IC s razítkem SEREĎ 8.VIII.38, (red) 
• Čo o nich vieme? VIII. časť Z histórie nitrianskeho mlyna ARPÁD, Arnošt Back. Mlýn byl založen 

1863, zakrátko zanikl, činnost obnovil Arnošt Back. Popsána historie, počty zaměstnanců, objem a 
sortiment výroby. (Jozef Soukup) 

• Nepriama identifikácia perfinu G1 GL? (čs. G23). pomocí frankotypu, zobrazena obálka s názvem 
uživatele ve frankotypu – (red) 

•  Perfin C22 z Opavy? Časově vyhodnoceny doby používání jednotlivých perfinů C18, C21, C22a 
C23 popis vlastního pátrání, (Ing. Jaroslav Kuběnka) 

• Ruské perfiny O92 a O91 (podle katalogu V. Maxy z r. 1979) byly používány při filatelistické výs-
tavě v r. 1958 ke 100. výročí ruské poštovní známky. (Ján Marenčík) 

• Perfin a vysťahovalectvo – dává  do souvislosti inzerát z roku 1893 v košických novinách  a 
belgický perfin RED/STAR/LINE a na ukázku celistvost Holandsko-Americké Linie Praha z r. 
1924 a na závěr doklad z roku 1907 jehož prostřednictvím posílali lodní agenti peníze příbuzným 
na cestu do jižní Afriky, Jižní Ameriky a Austrálie(Ing. Jaroslav Kuběnka) 

• O čom píše zpravodaj PERFINY 1/99 a 2/99 – krátké shrnutí obsahu obou čísel – (red) 
• Slovenský perfin W5 W.Z. (v Monografii 24 je to W40). V katalogu slovenských perfinů je uveden 

domicil, ale uživatel není znám. Vyobrazena dopisnice adresovaná na Waagthal Zuckerfabrik (po-
vážský cukrovar) Trencsen-Tepla. Je to nepřímá identifikace. Dále se uvádí velice stručně: uvedení 
do provozu 1901, aktivity a znárodnění 1946 

• Stretnutie zberateľov perfinov v Trutnove – stručně kdy, kolik bylo účastníků a informace o 
klubovém perfinu KF Trutnov: KF/T, (Ján Marenčík)  

• Končíme druhý ročník – nastíněny některé změny, stručné obsahy článků německy a anglicky, 
písemné aukce, dohoda s českou skupinou a obsah dohody. 

 
 
Rok 2000 (III.) 

číslo 1/2000 (9) 

• Identifikační celistvost perfinu H24 HIKO – red 
• Začínáme tretí ročník - stručná informace o záměrech v roce 2000 – (red) 
• Mauthnerovy perfiny: doplnění informací ke článku z č. 3/1999. Předložena IC Budapešťské 

centrály z r. 1897 a rovněž perfin na známce Jugoslávie s razítkem SUBOTICA z března 1932 – 
(red) 

• Slovenský perfin K.F.é.T. na PČ 1919. nepoužitý čtyřblok známky Pof. 121 s perfinem. Red 
• Priama identifikácia perfinu BUB podle IC z r. 1916 (Böhmische Union Bank) B82 používaný 

1908-1918  a jako ukázka perfin U2 UB používán 1920 – 1938. (Ing. Jaroslav Kuběnka) 
• Perfinovacie strojčeky z Bratislavy podle katalogu firmy D. Adler, která vyráběla různé kance-

lářské potřeby a pomůcky a mj. i perfinovací strojky. V katalogu jsou uvedeny strojky pro firmy 
Palugay J. és Fiai, VESTA, Gebr. Stollwerck a další. (Ján Marenčík) 

• Perfiny bratislavských firiem WESTEN a VESTA: nalezen další perfin P.WESTEN, (W3) infor-
mace uvádí výše zmínění katalog fy Adler: WESTEN a.s., dříve P.WESTEN (P3) komanditní 
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společnost. VESTA (V2), souvisí s předchozími, perfin VE patří firmě VESTA, ale ta má jiný obor 
podnikání. (Ján Marenčík) 

• Viete, kto bol majiteľom uhorského perfinu S.J.G.? krátce popsáno jak k tomu došlo, výsledek: 
Schopper J.G. veľkoobchod so železom, Budapešť a zobrazena IC – (red) 

• Eště k perfinom firmy Siemens: uveden seznam poboček, které jsou doložené (6) a IC pobočky 
Teplice – (red) 

• Perfiny na medzinárodnych odpovedkách – medzinárodné odpovedky majú priesvitku UPU, môžu 
byť perforované, môžu mať odtlačok pošty, která ich predala a môže na nich byť vyznačená ich 
predajná cena inak na nich nesmie byť nič zmenené. Tedy i na mezinárodních odpovědkách se mo-
hou perfin vyskytovat. (Dušan Evinic) 

• Podnikatelia Mautner, Makovický a perfiny: o podnikatelích na Horním Pováží. Makovický – 
Rodina podnikatelů, finančníků a veřejných činitelů. Mautner – spoluzakladatel textilních závodů a 
také (mj.) celulózky a papírny v Ružomberoku, (Rozsahegy Cellulóze és Papírgyár), perfin RCP, 
kde byl dalším spoluzakladatelem Vladimír Makovický. Slovenský katalog ho uvádí jako R3, 
(Mono 24 jako R16.5). (Alexander Urminský). 

• Zahraničné perfiny na kolkoch: především v zahraničí měnily perfiny výplatní známky na služební, 
doplatní, telegrafní, železniční, policejní apod. Kromě toho lze nalézt perfiny na kolcích, (Itálie), 
balíkových známkách (USA), fiskálních známkách (USA), známkách daně z převodu cenných 
papírů apod. – red, ukázky předložil (Július Píša) 

• Ktorá známková krajina koľko? Otázka, která se objevila už na začátku sbírání perfinů, v 70. letech 
minulého století. Nyní se uvádí, že je jich celosvětově 65 000 – 70 000 a počet známkových zemí, 
ve kterých se perfiny používají je asi 200 – 220. Dále se uvádí přehled zemí a počty perfinů 
v jednotlivých státech. (Jan Marenčík) 

•  Anketa perfiny na známkach Hradčany: vyhodnocení ankety, kolik perfinářů se zúčastnilo, kolik 
bylo ze Společnosti sběratelů knihtiskových známek. Výzva těm, kteří se ne zúčastnili. (Ján 
Marenčík) 

• Perfiny na kolkových známkách: pokračování z č.3/99.podle aktuálního stavu se na kolcích 
vyskytuje asi 36 perfinů. Dnes jsou nahlášeny další kolky s perfiny, F9 F.&G., H6 HAG, J5 JAS a 
J10 J.W. Ukázky faktur s perfinovanými kolky: R12 E.F./L.T., F51 F.P., R4 R, S20 SCH.&Co 

• Nabídka perfinářského materiálu: od příštího čísla bude součástí zpravodaje nabídková služba a 
podmínky, zejména zapojení zájemců z České republiky – (red) 

 
číslo 2/2000 (10) 

• Filatelistická výstava BRNO 2000. ze Slovenska se účastnilo 12 vystavovatelů, z toho 2 perfináři. 
Ryze Perfinářské exponáty byly 3, J. Píši, Ing. Pisztona a D. France z České republiky. Kromě toho 
byly perfiny i v dalších exponátech. (Július Píša) 

• Neperfinárske zaujímavosti: použití dopisnic na zpáteční odpověď s vytištěnou adresou firmy. 
Ukázka nepoužité dopisnice firmy J. Tausky´s Söhne, Pressburg (T1 TJ.F., český kat. T9) a 
balíkové průvodky s předtištěnou adresou odesilatele E. Mauthner a spol., Bratislava. (Ján 
Marenčík) 

• Slovenský multiperfin W4 W.H. popis jak se došlo k závěru, že jde o multiperfin s 5 hlavami 
v jedné řadě. (Ján Marenčík) 

•  TNK – Nepriama identifikácia. Liptovský Mikuláš, centrum zpracování kůží. Z významných vý-
robců to byly Továrny na kůži Lacko-Pálka, dále firma Žuffů a Stodolů. Samotná písmena 
navozují, že by to mohl být perfin Továrny na kůže, ale doklad potvrzující tuto domněnku nebyl 
dosud nalezen. (Alexander Urminský) 

• Čo o nich vieme? Rožumberská továreň na celulózu a papier, úč. spol., Rózsahegi cellulose és 
papírgyár, részvénytarsaság. Článek navazuje na příspěvek z č. 1/2000 a představuje historii firmy 
od r. 1880 do současnosti. (Ing. Jaroslav Kuběnka)  

• Systematika perfinov: podrobně zpracovaná studie s bohatou ilustrací. Klasifikace: třídění podle 
horizontální úrovně (3 úrovně). Nejvyšší úroveň 3 skupiny, prostřední úroveň 5 skupin a nejnižší 
úroveň 10 skupin. Další oddíl – návrh definice termínů a příklady třídění, opět s ilustracemi. (Ing. 
Jaroslav Kuběnka) 



44 

číslo 3/2000 (11) 

• Predperfinová celistvosť zo Slovenska. Před zavedením perfinů firmy požívaly jako ochranu 
známek před odcizením firemní razítko umístěné aby lehce, okrajem,  zasáhlo známku. 
Vyobrazena celistvost dokládá odeslání 24.9.1856, je to zřejmě nejstarší předperfinová celistvost 
na Slovensku. (Július Píša) 

• Postřehy z výstav GALAFILA 2000. Nejprve o několika neperfinářských exponátech a dále o 2 
ryze perfinářských. Perfiny z územia Československa J. Píši (VS) a Ing. J. Kuběnky Čaro zvané 
perfiny (rovněž VS). (Ing. Jaroslav Kuběnka) 

• „Identifikačné“ výstřižky. Pokud je na výstřižku více známek a ještě kousek obálky s částí 
uživatele, radí nesmývat, výstřižek může mít hodnotu identifikační celistvosti. (Mgr. Ján Mička) 

• Prvý klubový perfin zo Slovenska: v Trnavě se konala výstava Tirnavia 2000 organizační výbor 
nechal zhotovit perfin TM, což mělo znamenat Trnava-Maximafilia. Byl vkládán do katalogu 
výstavy a náklad byl 200 ks. (Július Píša) 

• Perfin C22 z Opavy – alebo z Košíc? Doplnění článků z č. PERFIN 4/99 a PERFINY č. 1/86. (Ing. 
Jaroslav Kuběnka) 

• Vyhodnotenie ankety „PERFINY NA ZNÁMKACH HRADČANY“ – podrobně rozebrány výsled-
ky ankety: počet účastníků, počty hlášených perfinů, výskyt nahlášených perfinů podle abecedy, 
počet kusů na jednotlivých hodnotách 1 – 1000 h, perfiny na málo se vyskytujících hodnotách (1, 
120, 1000 a 75 h), perfiny na Hradčanech s přetiskem SO 1920, identifikační celistvosti a závěr. 
(Ján Marenčík) 

• Zaujímavosti a informácie: vyobrazení 7 perfinů a stručné informace o nich – (red) 

 

číslo 4/2000 (12) 

• Končíme tretí ročník: stručné zhodnocení, tento ročník také o dohodě s českou sekcí dostávali 
jejich členové a členové u nás zase český zpravodaj. Plány do budoucna, co by se ve zpravodaji 
mělo objevit a o pokračování písemných aukcí – (red) 

• Hradčany – zmiešané frankatury – po vzniku republiky v r. 1918 byly první známky 18.12. 1918. 
Ale v oběhu byly známky rakouské a uherské, platily do 28.2.1919. Ukázky tří smíšených frankatur 
(R + Hradčany). (Július Píša) 

• Zaujímavý maďarský multiperfin – jde o A11 a A12, AG/1831. A11 je starší, strojek měl 
pravděpodobně 5 hlav. A12 je novější, používal se asi od 1918 a pochází ze strojku s 10 
monogramy. Podařilo se rekonstruovat celou sestavu, rozdíly jsou minimální. Byly také nalezeny 
dvojice s A12 a perfinem KB (Lente ho uvádí jako K11), jehož význam je neznámý. (Ján 
Marenčík) 

• Perfiny vyřazené z katalog – G2 G a P2 P – (Ján Marenčík) 
• Nový perfin z českého pohraničia? vLP, F. von Lochow-Petkus G.m.b.H. sadovnictví. Sídlo ve 

městě Petkus (jižně od Berlína). Ukázka dopisnice, kde domicil Petkus přeškrtnut a je doplněno 
Heid bei Tachau (Bor u Tachova) – (red) 

• Doplňte si v slovenskom katalógu perfinov – postup vylamování jehel u perfinu K5 (čs K27) a 
multiperfinu W4 (čs W15) – (red) 

• Vzájemná korešpondencia uživateľov perfinov – odesilatel i adresát užívali perfiny, ale je možný i 
opačný případ – odesilatel měl více partnerů, kteří měli perfiny, ale sám perfin neměl. (Alexander 
Urminský) 

• Nejasnosti okolo slovenského perfinu A2 A.K. na uherské známce musí být jednoznačný domicil 
Pozsony (Bratislava), většina perfinů má razítko Budapešť, (Ján Marenčík) 
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• Identifikácia maďarského perfinu BÁRDI – ve slovenské katalogu z r. 1997 je na „čekací listině“, 
byl nahlášen na uherských známkách s domicilem Kassa (Košice) a Eperjes (Prešov. Na aukci z 8.-
9.12.2000 je v nabídce IC, ze které je jednoznačné, že je maďarský. (Dr. Tichomír Kotek) 

• Problematika predchodcov perfinov – používaly se různé způsoby: známka na celistvosti je zasaže-
na psaným textem adresy, nebo částí firemního razítka nebo je označena reliéfním tiskem – (Ing. 
Jaroslav Kuběnka)  

 
Rok 2001 (IV.) 

číslo 1/2001 (13) 

• Súčasný stav prípravy katalógu rakúsky perfinov – v soupisu zpracovány informace o více 100 000 
kusech, zpracovávají se jednotlivá písmena. Všechny informace se pečlivě prověřují. (red) 

• Perfin K3 skutočne z Mukačeva – v hlohoveckém vydání katalogu byl, v dalších vypuštěn. V č. 1 
zpravodaje PERFINY z r. 1999 jsou 2 dvojpásky s razítkem Mukačevo, není ale znám uživatel to-
hoto vzácného perfinu. (Ján Marenčík) 

• Zmiešané frankatúry – vyobrazení IC firmy Bratří Tauberové ( B 81 B.T.) 
• Rekľamná pohľadnica – reprodukce z kalendáře 2001 „Pardubice – ohlédnutí do minulosti“. Na 

obrázku je reklamní automobil z 30. let minulého století, na kterém je obrovský kávovar a na zadní 
části nápis Henrika Francka Synovie, úč. spol. Košice – (red) 

• Rakúske perfiny firmy Cosmanos a ich používanie – jsou známy 3 podoby: kompletní, 30 otvorů, 
pak 1 jehla vylomena, 29 otvorů, ale strojek ještě používám, pak ale nebyl opraven, ale byl vyroben 
nový, který má jen 27 otvorů. (Dr. Tichomír Kotek) 

• Azbuka na čs identifikační celistvosti – vyobrazena IC firmy F. J. Kovařík z Prostějova, kde je hla-
vička s identifikací firmy francouzsky a rusky – zásilka byla adresována do Bulharska – (red) 

• Čo o tom  viete? N. Píša předložil 3 známky s neobvyklým perfinem DKÚ 1. O účelu se lze jen 
dohadovat – může to být Devizový kontrolní úřad? 

• Perfiny a frankotypy – úvaha o přechodech majitelů od perfinovacích strojků k frankovacím, 
uvedeny příklady Pražské vzorkové veletrhy (PVV), Úrazová pojišťovna dělnická pro Moravu a 
Slezsko, dříve Erste Unfallversicherungs-Anstalt (EU), Zemská pojišťovna moravská, dříve Öster-
reichische Elementarversicherungs (EV) – v závorce perfiny. (Alexander Urminský) 

• ZBERATEĽ píše o perfinoch Slovenský sběratelský a filatelistický časopis uvedl už 2 obsáhlé 
články o perfinech od J. Píši, (Ján Marenčík) 

• Perfiny a nemecká inflace – období inflace po 1. sv. válce je zajímavé období německé filatelie. 
Uvedeny 3 ukázky, 2x inflační dopis a perfinované inflační známy v miliardových hodnotách. 
(Július Píša) 

• Poštová sprievodka s perfinom – rakouská balíková průvodka s dodatečně natištěnou známkou 
(soukromá celina) a tato známka byla opatřena perfinem St.&K (S61) z Kraslic 

• Dva nové čs. perfiny B&K (B86,5) Vejprty a ZZ (Z18) Žleby 
 

číslo 2/2001 (14) 

• Stretnutie zberatelov perfinov v Trutnove – sběratelé perfinů z České republiky se  setkávají pravi-
delně 2x ročně, naposledy 8.4.2001. Slovenští perfináři – nestálo by za úvahu zorganizovat podob- 
ná setkání i na Slovensku? (Ján Marenčík) 

• Pohľadnicová IC – v č. 2/1998 byla uveřejněna balíková průvodka s perfinem K4 K.F.é.T. Nyní 
byla předložena pohlednice s 2 známkami s tímto perfinem, na obrazové straně, na dolním okraji 
Je reklamním přítiskem firmy – (red) 
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• Nové poznatky – (red) 
• Předchůdci perfinů – doplnění informací k ukázce z č. 1/2001, (Pavel Hauzner) 
• Ešte k predchodcom  perfinov – v článcích o předchůdcích perfinů byla vzpomenuta jako jeden ze 

způsobů tzv. suchá razítka. Vyobrazeny 4 ukázky, jak je hodnotit? Plní „suché razítko“ u celin och-
rannou funkci? Převládá názor, že ano. (Ing. Jaroslav Kuběnka) 

• Majú perfiny príbuzných? Je realitou, že řada našich perfinů má obdobu v zahraničí – např. Franck 
Henrik Fiai měla filiálky v různých státech, (Dr. Tichomír Kotek) 

• Maďarský multiperfin A.-M. na základě studia většího množství známek s tímto perfinem bylo 
zjištěno, že perfinovací strojek měl 10 hlav v řadě. Bylo sestaveno i schéma řazení jednotlivých ty-
pů. Při studiu perfinu se objevilo jen jedno výraznější poškození, vylomená jehla za písmenem A. 
(Ján Marenčík) 

• Doplňte si katalóg u perfin F2 (F26) F.H.F. Katalog Maxa i katalóg slovenských perfinov uvádí vý-
skyt jen na známkách Uherska. Nově předložen na zn. 20 h Holubice (Pof.148). tedy v katalozích 
doplnit výskyt na Č. (Dr. Tichomír Kotek) 

• Oficiálne perfiny (na periférii záujmu?) hlavní zájem sběratelů perfinů jsou firemní. Ale je dost 
velká skupina oficiálních perfinů – transformační a prezentační. Mění výplatní známku na služební. 
OS na známkách Austrálie a dalších zemí z této oblasti. (Dr. Tichomír Kotek) 

• Oficiálne perfiny Nórska, používaly je jednotlivé státní instituce, je jich celkem 25. Jednoznačné 
překlady názvů nejsou k dispozici, proto jsou uvedeny originály názvů. (Dr. Tichomír Kotek) 

• Talianský perfin B.C.I. patří italské bance „Banca commerciale Italiana“ a je jich katalogizováno 
155 různých. Patří pobočkám po celé Itálii. Nedávno prošlo tiskem, že slovenskou VÚB koupí 
IntesaBCI. (Ján Marenčík) 

• Zaujímavá IC: z období sporů o Těšínsko. Celistvost firmy Freistädter Stahl- & Eisenwerke A.-G. 
Perfin F71 FSE/AG. (red) 
 

číslo 3/2001 (15) 

• Čo o tom viete? Předložena celá série Bosny-Hercegoviny znehodnocená „pseudoperfinem“ dvě 
dvojice otvorů, některé známky přeškrtnuty modře nebo červeně – (red) 

•  Falzá perfinov okolo nás – v poslední době se objevily falza jak jednotlivých perfinů, tak IC. Upo-
zornění přišlo z Holandska od p. Dicka Scheppera, v souboru 750 ks rakouských perfinů identifiko-
val asi 160 falz, další od V. Havla. Ukázky 2 perfinů ze Slovenska – A1 AG (čs A23) a K3 KB (čs 
K13), (Ján Marenčík) 

• Jako je to s perfinom C26 C&J. – původní předpoklad, že je to pětinásobný multiperfin se později 
nepotvrdil C. Havel zjistil, že jde o 2 mírně odlišné dvojice. Firma měla 2 perfinovací strojky, 1 byl 
na pobočce v Karlových Varech. druhý na pobočce v Teplicích-Šanově. Jsou to tedy 2 různé, z KV 
bude C26, z Teplic-Šanova C26,1. (Ján Marenčík) 

• Čo dokážu sprievodky povedať perfinárovi – při studiu většího počtu průvodek lze vysledovat ode-
silatele, příjemce, tiskárnu, která průvodku vytiskla, ale také skutečnost, že velké firmy si nechaly 
na průvodku vytisknout jméno firmy, malé používaly firemní razítko. To může potvrzovat nepřímé 
identifikace. dále ukázky 5 průvodek. (Dr. Tichomír Kotek) 

• Kto predloží 50ti miliardovú známku s perfinom? V č. 1/2001 byl uveřejněn článek o perfinech 
v období inflace. Zatím ale nebyla předložena nejvyšší hodnota – 50 miliard Mk. Výzva sběratelům 
perfinů – kdo má, pošlete do redakce kopii. (Red) 

• Malá zaujímavosť – doplatná známka DL 45, 50/500 zelená s perfinem A.H. Jak se perfin dostal na 
doplatná známku? – (red) 

• Pátrame …. Sz.S. – je na uherské známce, je znám jediný kus, nezná ho žádný katalog maďarských 
perfinů. Na zadní straně ústřižku je uvedeno jméno S. Szopko, za špatně čitelného razítka lze vyčíst 
rok – asi 1906. Spoluprací se podařilo vypátrat více – v Kežmarku žila rodiny Szopko, perfin mohl 
patři Sándoru Szopko. (Ing Jaroslav Kuběnka) 

• Nejnovější poznatky k perfinu Sz.S. bylo nalezeno asi 10 dopisnic firmy Szopko z r. 1909, ale 
známky byly bez perfinu. Firma se v r. 1906 stěhovala (ztratil  se strojek?) (Není uveden ani ve slo-
venském katalogu perfinů, ani v Mono 24, uvádí ho jen Lente jako Sz 17). (Ing Jaroslav Kuběnka) 
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• Oficiálne perfiny II – z oblast Austrálie. Na kontinentu bylo 6 území, které vydávaly vlastní znám-
ky do r. 1901, pak se spojily do Australského svazu. Jednotlivá území: New South Wales (3), 
Queensland (2), South Australia (3), Tasmania (3), Victoria (1), Western Australia (3). V závorce 
počet perfinů na služebních známkách. 

• Zaujímavá IC – jde o firmu František (Franz) Merkel z Broumova (Braunau), v době 1938 – 1945 
ležící v Sudetech, perfin F.M.B.  F47. celistvost je z 10.7.1944, perfin na německých známkách je 
vzácný. (Red) 

 

číslo 4/2001 (16 ) 

• IC perfinu B1 BA/B (čs B6) logem ve třech řečech 
• Republiková filatelistická výstava ŽILINFILA 2001. Zúčastnili se 2 exponáty perfinů (J. Píša, 

Perfiny z územia Česko-Slovenska, J. Kuběnka, Čaro zvané perfiny) a 2 exponáty literatury (T. 
Kotek, Katalóg perfinov z územia Slovenska, J. Marenčík, zpravodaj PERFIN, ročník 2000). Vý-
sledky: J. Píša: PZ a věcná cen, J. Kuběnka: S a věcná cena,  T. Kotek: S. a věcná cena, Marenčík: 
PS – (red) 

• Dva různé čs. perfiny S20: při prohlížení starších čísel zpravodaje PERFINY jsem narazil na 
článek D. France, kde popisuje výskyt dvou velikostí otvorů. Později bylo nalezeno 13 ks se silněj-
šími otvory asi ze 1600 prověřovaných kusů. Proto byla vyslovena domněnka, že šlo o 2 různé 
strojky – (V. Havel) 

• Falzifikáty maďarského perfinu AUT – jakmile se jedna vzácnější známka stane známnější, hned 
se najde někdo, kdo  se napodobeninou snaží oklamat veřejnost. Popis fungování automatu a ukáz-
ky dvou falz. (Ing. Otto Piszton) 

• Prvá 50 miliardová známka s perfinom – předložil V. Havel, perfin U (podle katalogu německých 
perfinů 1-U-6). hodnoty 50 miliard byly 2: Mi 330A zoubkovaná a 330B s průsekem – (red) 

• Identifikačná celistvosť perfinu B9 Basch – původní obor podnikání mezinárodní a zámořská do-
prava, nyní předložena IC, kde je obor podnikání „výroba nejedovatých barviv“ (Mono 24 uvádí 
„Továrna na potravinářská barviva“) – (red) 

• Predchodcovia perfinov na celinách – jeden ze způsobů ochrany je otisk suchého razítka (reliéfní 
tisk). Není mi známo použití na známkách, na celinách ano, ale nebývaly umisťovány přes známku, 
ale mimo. Co ale s nimi: mají se katalogizovat podobně jako perfiny na celinách? (Doc. Ing. Jozef 
Tekeľ) 

• Najdlhší perfin je z Maďarska: je složen pravděpodobně z 10 písmen umístěných tak, že na 1 
známce je 1 písmeno. Katalogy (Maxa, Lente i Kruse uvádějí jako samostatné perfiny vždy jen 2 
písmena NF (Lente N10), ON (Lente O7,5) nebo 3 písmena FEL  (Lente F19,5), LDB (Lente L10), 
RON (Lente R27). Na závěr je uvedeno předpokládané znění KONFELDBRT, naproti tomu jiné 
znění uvádí (Lente: RONFELDBKT, Katalog 2007, poznámka na str. 112). Podle Vl. Havla 
zpracoval J. Marenčík 

• Neperfinované materiály uživateľov perfinov – vyobrazena dopisnice se zn. A. Dvořák, bez perfi-
nu, odesilatel Josef Vojtíšek Zásmuky u Prahy. Uživatel téhož jména používal perfin J106, sorti-
ment byl ale různý: Vojtíšek Zásmuky, továrna na stroje, Vojtíšek Hradec Králové s perfinem J106 
potřeby pro řezníky a uzenáře. Jaký byl jejich vztah? 
Další pohlednice: Rudolf Bächer, celkový pohled na závod v Roudnici n. Labem, v dolní části po-
hlednice bílý proužek s výrazným Rudolf Bächer. (Red) 

• Doplňte si do katalogů 
• Oficiálne perfiny III – OS na známkách Austrálie, 3 typy podle velikosti, používány na území Aus-

trálie, Papuy a na North West Pacific Islands. Na těchto ostrovech byly používány známky Austrá-
lie s přítiskem N.W./PACIFIC ISLANDS a perfin OS. (Dr. Tichomír Kotek) 

• Zaujímavá IC: dopisnice firmy L. Várnay ze Szegedu (Lente V4), (red) 
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Rok 2002 (V.) 

číslo 1/2002 (17) 

• Priama identifikácia slovenského perfinu F2 F.H.F. (čs F26) V katalogu slovenských perfinů 
(1987) je identifikace Franck Henrik Fiai uvedena jako nepřímá, Nyní O. Špreňar předložil IC 
s tímto perfinem, takže se identifikace mění na přímou. Vyobrazení, celistvost odeslaná 25. 10. 
1911 z Košic – (red) 

• Štartujeme piaty ročník – předpokládá se vydat opět 4 čísla zpravodaje, udržet pořádání písemných 
aukcí a zajistit do nich zajímavý materiál, (red). 

• III. Medzinárodna  POLSKO-SLOVENSKÁ filatelistická výstava „CHORZÓW – 2001: zúčastnili 
se J. Píša s exponátem Perfiny z územia Československa (PZ medaile) aj. Marenčík (zpravodaj 
PERFIN 1999 a 2000 – S), (red) 

• Identifikačný lístok rakúskej firmy Philipp Haas & Söhne – v Maxově katalogu rakouských perfinů 
má číslo P34 a obor továrna na razítka. Podle lístku šlo o velký závod, tak je málo pravděpodobné, 
že by se firma zabývala jen výrobou razítek. Víte čím se firma zabývala? (Alexander Urminský) 

• Rakouský perfin S46: při podrobném studiu rakouských perfinů S&Co bylo zjištěno, že se jedná o 
6 různých strojků, které se v detailech liší. Prosba ke sběratelům rakouských perfinů o spolupráci. 
(Vladimír Havel) 

• Rakouský perfin S47, čs. perfin S21. V předchozím článku snaha o objasnění problematiky rakous-
kého perfinu S46. Obdobná situace je u S47 (rak. kat. Maxa), resp. S21. Zde zaznamenány dosud 
jen 3 strojky. Dosud neviděl S21 na čs známce. Má ho někdo? (Vladimír Havel) 

• Perfiny z územia Československa v číslach: tím, že na území Československa se historicky nachá-
zelo celkem 9 státních útvarů (některé jen na části území): Rakousko, Uhersko, ČSR I, Protektorát 
ČaM, Slovenský štát, Německo, Maďarsko, Polsko, ČSR II, nacházíme perfiny na známkách těch-
to zemí. Vytvořen statistický přehled podle různých kritérií v 6 tabulkách. Ing. Jaroslav Kuběnka 

• Fortuna bankovní závod Jellinek a spol. hlavní závod byl v Bratislavě a pobočky v Moravské Os-
travě a ve Znojmě. Používala 2 perfiny J1 (J8 s tečkami za písmeny) a J2 (J6 bez teček za písmeny) 
(Ján Marenčík) 

• Oficiálne perfiny IV. tento článek je věnován perfinům Jižní Ameriky. Argentina: INUTILIZADO 
(znehodnocené), CANCELADO (zrušené). Venezuela: G.N. (Gobierno National), známky s tímto 
perfinem byly úřední, Guatemala: v období 1912-1936 se perfinovaly známky perfinem OFICIAL. 
Známky s výše uvedenými perfiny jsou uvedeny v katalozích  (Michel, Scott). (Dr. Tichomír 
Kotek) 

 

číslo 2/2002 (18) 

• Hradčianske identifikačné celistvosti – IC perfinu A45 ALPA, ilustrace k článku uvnitř čísla 
• Predchodca perfinov z Košíc – (Ing. Otto Piszton) 
• Záhadný perfin „NAMENSCHECK“ –  dosud scházela identifikace uživatele, vyobrazena dopis-

nice s přítiskem firmy: Fluss Tuchfabrik Freiberg, (O. Špreňar) 
• Nové poznatky do katalógu čs. perfinov – u perfinu E18 je třeba podle IC opravit uživatele: 

ORION ústředna, maj. E. Herzka. Další upřesňující poznatek: u perfinu A.D.&Co  do katalogu 
doplnit N, (red) 

• K identifikaci perfinu B9 Basch, příspěvek k článku J. Píši z č. 4 (16)/2001. Závěr potvrzen další 
IC, v katalogu opravit – při sestavování došlo k záměně s firmou J. H. Basch (perfin J46 J.H.B.),  
(O. Špreňar) 

• K článku A. Urminského z č. 4 (16)/2001 (str. 12-13) o perfinech J106 J.V. a J107 J.V. Pan 
Urminský se snaží nepřímo identifikovat perfin J107. Potvrzení – IC firmy Jiří Vrkoč, obálka po-
slaná 25.8.25, (O. Špreňar) 

• Hradčanské identifikační celistvosti: ukázky firemních lístků a obálek a možné použití jednotlivých 
hodnot v průběhu jednotlivých TO (I. a II. TO), (O. Špreňar) 

• Oficiálne perfiny V. – perfiny Fínska, podle specializovaného katalogu LAPE má Finsko 11 perfi-
nů (oficiálních a privátních). Uvedeny jednotlivé perfiny (zmenšené) s údaji uživatel, domicil, ob-
dobí používání. (Dr. Tichomír Kotek)   
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číslo 3/2002 (19) 

• Hradčianske identifikační celistvosti : vyobrazení IC perfinu E13 E&G, dopis frankovaný jako Re-
komando Expres ve III. TO 

• SLOVENSKO 2002 – jediný vystavovatel perfinář, J. Píša s exponátem „Perfiny z územia Česko-
slovenska“ – VS. Perfiny se začínají zařazovat do exponátů stále častěji. (Red) 

• Perfin A36 A.K. na známce SO 1920? redakci byla předložena známka 50 h Hradčany s přetiskem 
SO 1920 s perfinem A.K., s fragmentem razítka SCHMIEDEBERG 9.IX.20. Záhadou je jak se 
perfin dostal na přetiskovou známku. (Ján Marenčík)  

• Perfiny na známkach Hradčany s pretlačou SO 1920. jsou známé celkem 3 perfiny H32 H.M., H33 
H.M. a M35 M.R. (Ján Marenčík) 

• Tajomstvo perfinu BIB: původní předpoklad že šlo o perfin Böhmische Industrial Bank. Byla nale-
zena celistvost pražského zastoupení francouzské pneumatikářské firmy Michelin. Později ještě 
jedna. Byl nalezen i vztah mezi firmou a perfinem – firma používala maskota BIBENDUM, tak lze 
předpokládat, že je to  zkratka. Tedy B52 BIB je pražského zastoupení firmy Michelin. (Ing. Miro-
slav Bachratý) 

• Ťažký život zberateľa, alebo čo prináša život …úvahy nad jedním „předperfinovým“ dopisem.  
(Július Píša) 

• Potvrzené identifikace na hradčanských celistvostech. Ukázky 6 IC: B22 B.C. Identifikace shodná 
s nepřímou. B38, B.E./W, identifikace opět shodná, J64 J.K.T., doplněn obor podnikání, J91 
J.R.H., identifikace shodná s nepřímou, dále T8 Th.A.W. potvrzení nepřímé identifikace, T11 
T.L./G. oprava roku založení a doplnění poboček Tetschen, Aussig, Schönpriesen, Bodenbach, 
Laube. Všechny stejný obor podnikání. (O. Špreňar) 

• Hradčanské identifikační celistvosti II – dopisnice výplatné 20 h, ukázky možných frankatur, tisko-
pis výplatné 5 h, dopis do 20 g, tarif 30 h, opět ukázky možností uvedených tarifů. (O. Špreňar) 

• Oficiálne perfiny VI – perfiny Veľkej Británie. Oficiální perfiny sloužily pro různé úřední instituce, 
dělí se na dvě skupiny – královská koruna doplněná iniciálami úřadu a perfiny tvořené jen iniciála-
mi, (Dr. Tichomír Kotek) 

 

číslo 4/2002 (20) 

• Nový slovenský perfin – IC nového slovenského perfinu P.W. firmy P. Westen smaltovací a liso-
vací závod Bratislava. Předložil V. Münzberger 

• HUNFILA 2002 Budapešť, kde vystavili perfináři J. Píša a O. Piszton, hodnocení obou – pozlacená 
stříbrná, (red) 

• Končíme piaty ročník spravodaja – je to už 20. číslo, do budoucna chceme vydat opět 4 čísla, chce-
me pokračovat v písemných aukcích, bude pokračovat spolupráce s českými přáteli, budeme dostá-
vat jejich zpravodaj, (red) 

• Stretnutie perfinárov vo Vysokom Mýte, za Slovensko se účastnili J. Píša, T. Kotek a J. Marenčík. 
Organizátor setkání – KF Vysoké Mýto, který v r. 2002 slavil 80. výročí založení. K výročí byla 
vydána dopisnice s privátním přítiskem a perfinem. (Ján Marenčík) 

• Ešte k perfinu „vLP“ z Boru u Tachova. Jde o nový čs. perfin. Byla předložena IC s tímto perfi-
nem. Firma vedle starých firemních lístků začala používat nové s natištěným logem a adresou, už 
do Boru u Tachova, (red) 

• Doplnenie k identifikácii perfinu J107 J.V. – byla předložena další IC, kde už je uveden obor pod-
nikání, vyobrazení IC, (red) 

• POKO – frankovacie stroje: stručné informace o systému POKO, od kdy byly v provozu, do r. 
1922 bylo prodáno asi 30 000 ks, většina zůstala v Německu, do zahraničí asi 700 ks (do Anglie, 
Švýcarska, Holandska a menší počty do dalších zemí). V ČSR byl používán asi jen jediný, při před-
vádění v r. 1923. (Ján Marenčík) 

• Perfin H24 Hiko aj na kolku. Fakturu s perfinovaným kolkem předložil A. Urminský. Red 
• Kto bol užívateľ slovenského perfin W4 (čs W15) W.H. identifikace podle celé balíkové průvodky, 

kopii zaslal O. Špreňar. Jméno uživatele v minulých katalozích nebyl správné, nutno opravit podle 
předložené I na W12 W.H. +Wohl Hermann.(Ján Marenčík) 
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• Nový slovenský perfin P.W. z Bratislavy. IC na titulní straně, nebyl v katalozích (slov, čs, maď.), 
ve slovenském katalogu bude mít předběžně číslo P3 P.W. (Ján Marenčík) 

• Ďalší nový slovenský perfin? Z. Štohanzl předložil zajímavou IC  perfinem M.F. Jde o Maďarsko-
Francouzskou pojišťovnu, měla pobočky na více místech. Ze Slovenska perfinované známky s do-
micily Pozsony (Bratislava) a Trencsén (Trenčín). V Trenčíně měla generální agenturu.  

• (Ján Marenčík) 
• Hradčanské identifikační celistvosti III – ukázky ze IV. TO. Tarif zvýšen u dopisnic na 40 h, tisko-

pis 10 h, dopis do 20 g na 60 h. Ukázky frankatur, 6x IC s různými možnostmi frankování za jed-
notlivé kategorie písemností. (O. Špreňar) 

• Oficiálne perfiny VII – Švýcarsko, perforovaný kříž, používaly vládní úřady na frankování doporu-
čených zásilek a na zásilky do ciziny, od 1.1.1935, (Dr. Tichomír Kotek) 

• Zaujímavý 8-blok perfinu J80 JO – ukázka, (red) 
 

Rok 2003 (VI.) 

číslo 1/2003 (21) 

• Začíname 6. ročník, red. 
• Krajská filatelistická výstava LAUGARICIO ´03, kolem 70 exponátů ze Slovenska, ČR, Německa, 

Rakouska a Maďarska. Vystavoval J. Píša, exponát Perfiny z územia Česko-Slovenska: S+ věcná 
cena, A. Urminský, exponát Mlyny (v otevřené třídě) se 14 IC s perfiny, 1. místo+ věcná cena,  
(J. Píša) 

• Perfinovaná obálka: Norsko, 70-léta minulého století, sloužila pro prodejce televizorů k oznámení 
nového koncesionáře, (J. Píša) 

• Zaujímavý lístok, při výrobě některých tiskárenských výrobků jsou třeba zkusmé tisky. Platí to i při 
přípravě CDV a je třeba je označit, že jde o zkusmý tisk. V Německu používali „perfin“ DRUCK-
MUSTER (zkusmý tisk) umístěný přes známku, (red) 

• Ďalšie dve nemecké inflačné 50 miliardovky, (red) 
• Čo o tom viete? J. Píša předložil čs známku OR 60 h s perfinem W.C. V Maxově katalogu rakous-

kých perfinů má č. W39,5. Mělo by jít o nový čs. perfin (v Mono 24 má č. W11,5). (red) 
• „Identifikačné celistvosti“ bez perfinov, známe firmy, které perfiny používaly, ale jen krátce, i 

když fungovala řadu let. Tak se objevují obálky identifikující uživatele, ale známky jsou bez perfi-
nu. Ukázky Heinrich Klinger, perfin K5 (K27) K.H. ale známka bez perfinu, Edmund Mauthner, 
M1 (M1,5) M, známka rovněž bez perfinu, (Ján Marenčík) 

• Priama identifikácia čs. perfinu O19 O.S. pan Štohanzl předložil IC firma OSIRIS z Prahy, red 
• Nový katalóg maďarských perfinov? Zatím není oficiálně vydán, ale díky O. Pisztonovi (jeden ze 

spolupracovníků), který dostal 1 výtisk je možné krátce ho popsat, (Ján Marenčík) 
• Maďarská inflácia v roku 1946 a perfiny, nejzajímavější je období od 1. 5. 1946 do 1. 8. 1946, kdy 

byly hodnoty známek v miliónech, miliardách a dokonce biliardách Pengö. (Ján Marenčík) 
• Magyar Perfin nový člen rodiny perfinářských spravodajov, 1. číslo vyšlo v prosinci 2002. Z obsa-

hu – dokumenty, přihláška do Magyar Perfin Klub, otázky a odpovědi, registrace maďarských per-
finů, seznam perfinů hledaných na registraci. Z naší skupiny jsou členy MPK Dr. Tichomír Kotek a 
Ing. Otto Piszton, (Dr. Tichomír Kotek)  

• Oficiálne perfiny VIII – v Německu, Bavorsko E služební pro železnice, K, B, R, LK pro nestátní 
úřady, Deutches Reich: FM pro ministerstvo financí, PoL pro policejní úřadovny v jednotlivých 
městech, (Dr. Tichomír Kotek) 

 

číslo 2/2003 (22) 

• Celiny dofrankované perfinovanými známkami – ilustrace k článku uvnitř čísla, (red) 
•  NITRAFILA 2003 – informace o výstavě, vystavovali perfináři J. Píša, stále týž exponát – VS me-

daile, J. Píša jednorámový Začal to Joseph Sloper – Diamant (nejvyšší pro jednorámové exponáty, 



51 

J. Kuběnka Čaro zvané perfiny – VS, A. Urminský Mlyny – Z medaile, O. Piszton Maďarské per-
finy (mimo soutěž), Dr. Kotek (literatura) zpravodaj PERFIN ROČNÍK 2002 – PS medaile, (Ján 
Marenčík) 

• Rozprávanie o perfinoch, jak se setkali zástupci slovenských perfinářů, pánové Marenčík a Kotek 
z Košic, Straka z Plzně a Beneš z Vysokého Mýta a rokovali o budoucí spolupráci, (J. Píša) 

• Perfinované kolky a americká IC? Americké kolky s perfiny se nevyskytují moc často a je na nich 
perfin složený z čísel a písmen. Ukázka výdejového dokladu newyorské burzy se 4 různými perfi-
ny, 2 označují firmy podílející se na obchodu, 2 označují data zaregistrování a odpisu cenných pa-
pírů, (J. Píša, T. Kotek) 

• Zmenka s perfinom – směnka z Little Falls, stát NY, vystavena 19. září 1915 a realizována 20. září 
1915, perforace PAID/+9 20 15 (zaplaceno 20. 9. 15). (A. Urminský)  

• Celiny dofrankované perfinovanými známkami – ukázky celin rakouského původu a hradčanských 
celin dofrankovaných známkami Hradčan s perfinem. Popsáno použití v jednotlivých TO a možné 
kombinace, celkem 14 ukázek. (Oldřich Špreňar) 

• Kto hľadá nájde – o firmě K.F.é.T. z Bratislavy, kde se v minulosti mluvilo maďarsky, německy, 
později slovensky. Ukázky pohlednice s německým textem a další s českým a německým textem. 
Zatím neviděl lístek se slovenským a maďarským textem. (J. Píša)   
  

 
číslo 3/2003 (23) 

• Perfinované Hradčanské celiny – ukázka IC celiny s perfinem JR J89, ilustrace k příspěvku uvnitř 
čísla 

• Jednání o spolupráci – informace o setkání zástupců slovenských a českých perfinářů a závěry ze 
setkání, (Vladislav Beneš) 

• Kto používal perfin C32 Co? Pobočka pojišťovny Continentale Praha v Brně. Ale objevily se dva 
lístky, kde byla identifikace znečitelněna a vedle byla nová: Tschekoslovakischer Versicherungs 
A.G. se stejnou adresou jako Continentale. Přešla Continentale pod novou firmu nebo pobočka za-
stupovala obě formy? (Ján Marenčík) 

• Perfinované Hradčanské celiny – 3 ukázky dofrankovaných hradčanských celin, 2 ukázky malých 
balíkových průvodek a 2 ukázky výstřižků – jeden z perfinované celiny, jeden malý výstřižek 
z firemního lístku, (Oldřich Špreňar) 

• Perfiny v námětových zbierkách – v počátcích námětové filatelie byla velkým nedostatkem nemož-
nost doložit zvolený námět starším hodnotným materiálem. Proto se začaly hledat cesty a jednou 
z možných bylo zařazování perfinů do námětových exponátů. Popis 17 celistvostí zařazených do 
exponátu „Mlyny“ – (Alexander Urminský) 

• Pohľad na perfinované kolky – perfiny patří do teritoriální filatelie – na známkách a celinách. Kol-
ky patří do třídy fiskální filatelie. Lze je akceptovat v otevřené třídě, (Jozef Tekeľ) 

 

číslo 4/2003 (24) 

• IC rakouského perfin D37 D.Ö./Z.St. – ilustrace k článku uvnitř čísla 
• Končíme šiesty ročník – za 6 let to obnáší asi 500 stran informací, zajímavostí a nových objevů. 

Vzhledem k dohodě o spolupráci mezi českou a slovenskou částí perfinářů, bude od roku 2004 vy-
cházet společný zpravodaj PERFINY. Dále jsou uvedeny detaily spolupráce, (red) 

• Chcete vystaviť svoj exponát perfinov?  V červnu 2004 bude v Brně uspořádána 2. propagační 
výstava perfinů ke 30. výročí zpravodaje PERFINY – (Ján Marenčík) 

• Nové identifikace. Rakousko V.F., v Maxově katalogu veden jako V15, ale identifikace není zcela 
přesná, upřesnění podle vyobrazené IC. Maďarsko HV, v Maxově katalogu jako H40, v novém ma-
ďarském katalogu H58, v obou bez identifikace uživatele. Do 15. písemné aukce zařazen lístek, 
který je identifikací pro uvedený perfin, (red)  
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• Slovenský perfin K4 (K25) na celine – K.F.é.T. je znám na známkách Uherska i ČS I. zajímavé je, 
že je znám i ceninách nepoužitých v poštovním provozu, (Ján Marenčík) 

• Inflácia a perfiny – po 1. sv. válce hodnota peněz klesá, poštovní tarify rostou a ve výsledku dosáh-
ly nominály známek v Německu miliardových hodnot a v Rakousku a Maďarsku „pouhé“ desítky 
tisíc. Nepoužité inflační známky mají cenu nepatrnou, ale použité, na celistvostech, navíc opatřené 
perfinem, mají hodnotu podstatně vyšší. V příspěvku ukázky inflačních celistvostí z Rakouska, Ně-
mecka a Maďarska, (Ján Marenčík) 

• Falzifikáty – úvaha nad tím jak mohou vznikat a jak se bránit, chce to znalosti nejen filatelistické, 
ale širšího rozsahu, např. od kdy do kdy existovala firma, u které „byl nalezen“ podezřelý perfin a 
zda se vůbec na známku mohl dostat – perfin na známce, která byla vydána např. hodně po zániku 
firmy apod., (Otto Piszton)  

• Nový perfin z Banskej Bystrice, N v kruhu s korunkou. Není až tak nový, Maxa v katalogu maďar-
ských perfinů ho vede jako Des4, nejnovější katalog (Lente) jako N2. v katalogu Semmler (němec-
ký) jako SY5 s identifikací továrna na nábytek a domicilem Beszterczbánya (Banská Bystrica). Te-
dy to bude nový slovenský N1, (Ján Marenčík)  

• Nové maďarské perfiny?  Upozornění na perfiny dosud neuvedené v neoficiálním vydání nového 
maďarského katalogu: BS, JL nebo LJ, M.W. MB, F.D., MÁH, F.L.T., H.P.S. (Lente B63.5, LJ, 
L18.5, M86.5, M21.6, F19.4, M*, F33.5, H43.7) * pravděpodobně multiperfin M10 – (Ján 
Marenčík) 

• Čo píšu iní? Magyar Perfin č.2, 2003: číslo je rozdělené do 5 částí: Co se událo, informace z 21. 
malé aukce, všechny položky perfinů byly vydraženy a přehled vyvolávacích a dosažených cen, 
Dokumenty. Co je potřebné vědět, Falzifikáty a Nové registrace. (Tichomír Kotek) 

 

 
 
Poznámka: Tam, kde je odkaz na novější zdroje, jako Monografie 24, Lente 2007, jsou údaje uvedeny 

kurzívou 

 Tam, kde není za příspěvkem uveden autor v závorce, je v celém přehledu uváděno (red) 

 
  


