Een elektrische isolatie perfin
(Door Jan van Riel; uit: Perfinpost nr. 132, februari 2020)

Società Anonima Monti & Martini te Milaan.
Het bedrijf werd opgericht in 1907 door Giovanni Monti oorspronkelijk afkomstig uit Piemonte. Het
hoofdkantoor stond aan de Via Oriani, maar werd een paar jaar later overgeplaatst naar de Via
Bergamo nr. 51 waar een nieuwe fabriek werd gebouwd. Eind jaren 20 werd de straatnaam veranderd
in Via Comelico nr. 41.
Het bedrijf nam in 1918 een firmaperforator in gebruik. In plaats van de initialen van de firma werd
gekozen voor het handelsmerk als perforatie, drie gekoppelde magneten (zie afbeelding 1), zoals ook
te zien is op de briefkaart (zie afbeelding 2). De 10 centesimi zegel (juiste frankering voor een
briefkaart binnenland) heeft deze perfin keurig centraal staan.

Afb 1: perfin met drie gekoppelde magneten.

Afb. 2: Briefkaart van de fa. Monti & Martini met perfin uit 1921

De kaart is afgestempeld Milano Ferrovia (station) ’s avonds tussen 21.00 en 22.00 uur op 20
september 1921. Met als stempelvlag 7 golflijnen.
De heer Pietro Donati werd medegedeeld dat zijn bestelling klaar staat om geleverd te worden.
Op de kaart wijst de heer Monti naar het blik waarin “Polvere Acciaiante” zit (staalpoeder). Het bedrijf
fabriceerde isolerend materiaal ook wel “diëlektrisch” genoemd zoals aluminium- en tantaaloxide
alsmede plastic materialen.

Afb. 3: Op het ronde blikje staat “Niet roestend en
veilig. Geschikt voor elektriciteitsbescherming.”

In 1932 werd hiervoor een grotere fabriek geopend in Melegnano. In dit bedrijf werkten in de jaren 30
wel 750 arbeiders.

In 1929 ging het bedrijf over tot de frankeermachine (SIMA 8 matr.440), waarmee het perforeren van
de postzegels ophoudt.
In 1938 wordt deze frankeermachine vervangen door de SIMA-mod. Italië matr. 1484. Dit stempel is te
zien op de brief welke naar Zweden ging naar de Firma “ASEA” een afkorting van Allemaenna
Svenska Elektriska A.Bolaget te Vaesteras. (zie afbeelding 3).

Afb. 3: brief met afstempeling door frankeermachine uit 1942

De brief is door de Italiaanse censuur geopend en weer afgesloten met een censuurstrook met de
tekst: Verificato per Censura. De sensor heeft zijn stempeltje 7 op de voorkant gezet. Het
censuurkantoor heeft afgestempeld met nr.3 37976.

Afb. 4: een ander blik van de firma Monti & Martini

In 1946 kocht Giovanni Monti het Elettrocarbonium van Alleati, dit bedrijf was gespecialiseerd in de
productie van elektroden voor staalbehandeling en ook in Melegnano gevestigd. Dit gebied werd in de
naoorlogse periode een groot productiecentrum. In de 70er jaren liep het aantal werknemers terug tot
500. Het bedrijf stopte de productie in 1983.
Op de plaats van de voormalige Monti en Martini-fabriek in Melegnano zijn nieuwe woongebouwen
ontstaan, maar ook delen van de oude fabriek zijn bewaard gebleven. Hierin zijn de gemeentelijke
bibliotheek, verschillende verenigingen en enkele gemeentelijke kantoren gehuisvest.
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