Na základě existence množství
známek se dvěma velikostmi PO
usuzuji, že uvedené odchylky perforace se mohou teoreticky vyskytovat
u všech známek tištěných rotačním
ocelotiskem.
Prosím proto všechny filatelisty,
kteří se specializují na známky ČR , o
prohlédnutí známek ve sbírce a zaslání případných nových zjištEmí autorovi článku (adresa: Božetěchova
83, 612 00 Brno). Připomínám ještě ,
že objektivní porovnáni a přesné
změření velikosti perforačních otvorů
lze provést pouze na větších známkových celcích, minimálně na dvoupásce.
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Staré noviny a ča
sopisy, opatřené novinovými známkami
či kolky, jsou tradičně
tak trochu na okraji
zájmu filatelistů. Dů
vodem je asi nepraktický a neskladný
formát, pro který Je
lze jen těžko umístit
na výstavní listy, u
některých časopisu
pak i jejich značná

1')41Í• • dMt" iot.. l ..t-.1• •·

sledku opotřebení perforačn ího za ří
zení. PO velikosti 1 ,O a 1,1 mm mají
tvar podobný kruhu , okraje jsou neostré, až velmi neostré, přechody
mezi různými velikostmi PO nejsou
skokové , ale postupné a pozvolné.
Protože v tomto případě nejde o užiti
rozdílných perforačn ích rámců , jako
je tomu v případě rotačního ocelotisku , ale o opotřebe n í perfo račn ího zařízení, nejsou tyto známky v tabulce

Velikosti PO, resp. jejich ruzné
varianty u všech známek tištěných
rotačním ocelotiskem jsou zřejmé z
tabulky. Popsané vady perforace
uvedené ve sloupcích 2 a 3 a odchylka perforace ve sloupci 4 se
vyskytují vždy u celého nákladu
známek s odpovídající velikosti PO.
Známky rozměru 19 x 23 mm a 40
x 23 mm znám pouze s MPO a VPO ,
známky rozměru 23 x 30 mm jen s
SPO a VPO.
U známek č. 5, 10, 27, 36 a 37
tištěných ocelotiskem z plochy
vznikly obdobné rozdíly ve velikosti
PO (od MPO až po VPO), a to nejspíše během perforování listů v dů-

tloušfka. Mezi sběra
teli jsou proto obecně
oblíbenější novinové
pásky malého formátu, obsahující vedle
vylepené známky už
většinou jen adresu

předplatitele.
Při prolistování třeba sto a více

Je to ale škoda.
let
starých novin na nás totiž archaickou češtinou zavane
tdylická atmosféra dávno minulých dob, pousmějeme
se nad žhavými problémy, tehdy hýbajícími světem Jejich rozuzlení přece dávno známe z dějepisu - a závist ivě si povzdechneme nad neuspěchaným tempem
tehdejšího života.
Takový je i Slovan - "časopis věnovaný politickým a
vubec veřejným záležitostem slovanským, zvláště čes
kým" , Jak stojí v jeho hlavičce. Odpovědným redaktorem
a vydavatelem v jedné osobě byl Karel Havlíček (dnes
nám známý pod jménem Borovský). Leží přede mnou
lednové číslo z roku 1851, na první straně dole má
přilepenu adresní pásku vyfrankovanou krásným kraJOvým exemplářem rakouského novinového modrého Merkura, vydaného 1. ledna téhož roku. Protože časopis
vyšel 8. ledna, jde o velmi rané použití této novinové
známky (značnou pihou na kráse je však skutečnost, že
známka nebyla znehodnocena poštovním razítkem).
Havlíček v úvodním článku referuje "o nejistých okolnostech, v jakých nyní žije oposiční časopisectvo' , a
oznamuje, že pokud by vydávání časopisu "od nastávajícího čtvrtletí od vlády zamezeno bylo', zašle pánům před
platitelům místo časopisu " nějakou od nás nově vydanou
knihu. Ostat ně bude v takovém ovšem nevítaném pádu
naše starost, aby P.T. páni předplatitelé za takovou knihu
peněz svých litovati nemuseli."

uváděny.
základě odezvy sběratelú na
článek bude zpracován a zveřejněn doplněk k tabulce.

Na
tento

Ing. JAN PROCHÁZKA
Lektorova!: M. ARBEIT
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GALVANO- ELEKTRICKÉ
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I vlastenecký časopis musel z něčeho žít, a tak i zde se
setkáváme s celou řadou inzerátů. Například na předpo
slední straně je otištěn půvabný půlstránkový inzerát:
,.Proti pakostivým, čivným a rheumatickým neduhům všeho druhu, jako jsou: bolení obličeje, krku a zubů, dna v
hlavě, v rukou, v kolenou, v nohou. šlak očí, píchání v
uších, tuposluch, zvučenía hučení v uších, bolesti v prsou,
v zádech a kyčlích, trhání oudů, schromnutí, klepání srdce, bezsennost a.j. mohou daleko široko slavné známé
a od mnoha zdrav. úřadů, proslulých lékařú a lučebníků
zkoušené a proti řečeným neduhům odporučené Goldbergovy cís. kr. nejv. výsadní GAL VANO-ELEKTRICKÉ
rheumatiční řetězy, kus s návodem k užívání po 2 zl. stř.,
silnějšíproti zastaralým, zatvrzelým neduhúm po 3 zl. stř.
a jednoduchý nejslabší druh po 1 zl. stř. s dobrým svědo
mím poraděny býti, a jsou u měšf. lékárníka pana Vincence Rol/a v Kutné Hoře u jednorožce' stále přesně a za
určené fabriční ceny na skladu. •
Vzpomínáte? V inzerátu nabízené galvano-elektrické
rheumatizační řetězy .. . to Jsou přece ty .,zaručeně
pusobící" japonské magnetické náramky, tolik u nás
populární v 70. letech a nyní opět občas nabízené
celostránkovými tnzeráty v novinách a časopisech. Bezmála sto padesát let uplynulo a obchod s lidskou důvě
řivostí kvete pořád stejně.
A to jsme se zmínili jen o dvou drobnostech z bohatého
obsahu Slovana. Prostě celé noviny jsou celé noviny, v
pouhé novinové pásce si tolik nepočtete!
FRANTIŠEK BENEŠ
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