Een veren perfin
(Door Jan van Riel; uit: Perfinpost nr. 127, november 2018)
F.B. Dit is een afkorting voor Fratelli Babini voluit genoemd Succ.di Fratelli Babini & Gallina.
Het bedrijf is gevestigd in Russi (Romaga- Italië)

Ab 1: perfin F.B.

De perfin F.B. bestaat uit 12 (F) en 18 (B) perforatie gaten. Het bedrijf begon met perforeren in 1906 en hield
dit vol tot 1974.

Afb. 2: envelop met de perfin F.B. uit 1931

De envelop is gefrankeerd met een zegel van de Accademia Navale van Lire 1,25. De brief is dus naar het
buitenland verzonden, want dit was het juiste tarief voor buitenland. De afstempeling is gebeurd in de trein.
Mess. GODO – BOLOGNA d.d. 17-13-1931.
Fratelli Babini was een pluimveebedrijf opgericht in 1864 en gespecialiseerd in de productie van veren en dons
voor matrassen, kussens, dekbedden en voetzakken. Een stoommachine werd gebruikt voor de verwerking en
sterilisatie van de veren. Ze verkochten ook vetgemeste vogels en ras vogels alsmede wild, eieren en vers vlees.
Want je houdt van geplukt gevogelte altijd nog het vlees over.
Het handelsmerk van het bedrijf is het auerhoen, die op bijna alle correspondentie terugkomt. Fratelli Babini heeft
tijdens nationale en internationale merchandisetentoonstellingen in vroeger jaren vele onderscheidingen gekregen
en maakte daar ook reclame mee op zijn briefkaarten en facturen. Zoals te zien is op de briefkaart die aangetekend
verzonden is (te zien aan het kaststempel met de grote R).

Afb. 3: reclame op briefkaart van Fratelli Babini uit 1909

Het bedrijf deed ook zaken met het buitenland en had zelfs
vestigingen in Parijs (Frankrijk) en Aarlen (België).
In 1924 liet de firma Babini de bekende Italiaanse illustrator
Achille Luciano Mauzan (1983-1952) reclameaffiches maken
waarvan ook reclamebriefkaarten en uithangborden gedrukt
werden.
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