
CATALOGUL:  CONSIDERAŢII PRELIMINARE. 

Istoria poştei militare austriece şi mai târziu a celei austro-ungare începe desigur cu prima scrisoare 

trimisă de un soldat sau, mai probabil de vreun ofiţer care trebuia să expedieze vreun raport sau vreo 

misivă urgentă către superiorii săi. Nu ştim nici când s-a întâmplat acest lucru şi nici de pe ce teatru de 

operaţiuni militare. Dar ştafetele sau curierii militari rapizi se folosesc de când există războaie  - şi multe 

misive Cito / Citissimo marcate cu o mulţime de triunghiuri şi o spânzurătoare desenată, sau o pană lipită 

de ele, erau transmise mai ales de curierii militari. Unul din motivele construirii drumurilor imperiale în 

Roma antică era tocmai utilitatea lor militară, deplasarea cu uşurinţă a trupelor şi maşinilor de război prin 

tot imperiul şi transmiterea cu maximă viteză a veştilor. La urma urmei, posita stationem equorum, 

staţiile cu cai pentru curieri militari organizate de-a lungul drumurilor romane (cursus publicus), au stat 

la originea organizării serviciilor poştale în Europa, cărora de altfel le-au împrumutat şi numele; termenul 

de POŞTĂ îşi are originea tocmai în numele amintit mai sus.  în timp ce mila îşi trage numele de la acele 

lapis miliaria care marcau fiecare o mie de paşi. 

Organizarea unui sistem de oficii poştale militare austriece datează din perioada războaielor anti-

otomane, 10 August 1672 fiind data naşterii primelor oficii poştale militare, deşi corespondenţa militară 

se expedia prin linii de curieri încă din prima jumătate a secolului al XVI-lea. Nu se ştie cine a scris prima 

scrisoare militară austriacă; se cunoaşte însă cea mai veche ştampilă austriacă de campanie, utilizată în 

timpul războiului din 1688 - 1697 cu Franţa. Ea datează din anul 1696 şi are forma unei ştampile liniare 

cu textul DE L'ARMEE D·IT. Ea este importantă pentru ştampilografie atestând existenţa celei mai 

vechi ştampile de poştă militară austriacă cunoscută până acum. Ştampila respectivă fusese aplicată pe o 

misivă scrisă pe hârtia obişnuită a vremurilor de atunci, groasă şi aspră, confecţionată manual dar nu la 

îndemâna oricărui militar, căci hârtia nu era un obiect de uz curent în acele timpuri în care majoritatea 

militarilor erau analfabeţi. Dar peste două sute de ani, lucrurile aveau să se schimbe... În timpul primului 

război mondial, corespondenţa militarilor s-a făcut mai ales pe obiecte poştale militare special editate în 

acest scop. În plus, mai toţi militarii ştiau să scrie şi să citească, deşi de multe ori scrisul trădează o mână 

mai degrabă obişnuită cu sapa şi plugul decât cu tocul şi peniţa; şi destul de mulţi dintre membrii 

naţiunilor ocupate de Austria şi de Ungaria, supuse imperiului liberal, o făceau chiar în mai multe limbi. 

1- GRATUITATEA. 

Scutirea de taxă poştală era prevăzută în Regulamentul de serviciu E-47, întocmit şi distribuit armatei în 

1913. Erau scutite de la plata taxei următoarele trimiteri poştale: 

a) Trimiterile de serviciu (oficiale) provenind de la autorităţile militare sau civile, simple sau 

recomandate cuprinzând: scrisori, cărţi poştale, imprimate, ziare şi reviste, mostre de marfă, 

corespondenţă comercială, scrisori cu valoare declarată (inclusiv plicuri cu bani în numerar) şi colete cu 

sau fără valoare declarată. Coletele trebuiau să aibă greutatea maximă de 5 kilograme şi dimensiunea 

maximă a unei laturi de 60 cm. Pentru colete de serviciu ambalate şi expediate între Comandamente 

greutatea maximă admisă era de 10 kg. 
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 The Austrian - and subsequently Austro-Hungarian - history of the military mail started, of course, 

with the first mail addressed by some army personnel, more likely an officer who had to send a report or 

some urgent message to his superiors. We don't know where or when this happened. But the estafettes or 

the fast couriers have been used all along during wars - and many Cito / Citissimo missives with lots of 

triangles and a hanged man drawn on the front, or a feather stuck to them, were mostly delivered by 

mounted army couriers. One of the reasons why the Romans had built their roads throughout the empire 

was exactly their military utility, the rapid deployment of troops or war machines and a speedy 

despatching of news. After all, the posita stationem equorum provided along the Roman roads (cursus 

publicus), i.e. the stations where the mounted couriers could exchange horses, were at the origin of the 

postal services in Europe to which they passed on the name too; the word POST originates precisely in 

the aforesaid name whilst the mile derived its name from those lapis miliaria marking each thousand 

steps. 

      The military post offices in the Austrian empire dates back from the anti-Ottoman wars; the first 

fieldpost offices appeared on the 10-th of August 1672 although military mail had been forwarded by 

means of courier lines at least since the first half of the XVI-th century. No-one knows who wrote the first 

Austrian fieldpost mail; but we know the oldest fieldpost cachet, applied during the 1677-1697 war 

against France. It was applied on mail in 1696 and consists of a straight-line cachet strike reading DE 

L'ARMEE D·IT. It is important for the cachet collectors as the oldest Austrian fieldpost cachet known 

so far. It was applied on a letter whose message was written on the usual paper of the time, thick, coarse 

and hand made but still not available for the common soldier, for letter paper was not a daily commodity 

in a time when most soldiers did not know how to write. But two hundred years later, things had 

developed... During WW I, the military mail was usually written on specially produced entires. Moreover, 

most of the soldiers were literate, they knew how to read and write, despite the fact that the handwriting 

often suggests a hand more accustomed with the plough and the spade than with a pen and ink; and many 

nationals in the lands under Austrian and Hungarian occupation, subjects of the liberal empire, could 

write in more than one language. 

1- THE POSTAGE FEE EXEMPTION. 

The postage fee exemption was provided under the E-47 rules, made and distributed to the Army in 1913. 

The following mail was exempted from postage: 

a) official mail, from the military or civilian authorities, simple or registered, comprising: letters, 

postcards, printed matter, newspapers and magazines, merchandise samples, commercial mail, value 

letters (including envelopes containing cash) and parcels with or without declared value. The parcels were 

limited to a maximum of 5 kilos and the size a maximum of 60 cm on any side. For official parcels 

packed and mailed among the Army Commands, the maximum admissible weight was 10 kilos. 

b) Personal mail, as follows:  


