
Mulţumiri: 
 

      Mulţumesc pe această cale tuturor celor care, de-a lungul unei întregi vieţi, au sprijinit munca mea şi speranţa de a o 
publica. Între ei trebuie să amintesc pe regretatul Bitay Arpad din Braşov care mi-a sprijinit primii paşi în colecţionarea de 
materiale de istorie poştală militară şi pe prietenul meu Dan Gecu din Deva alături de care am început multe din studiile 
iniţiale. Pe ei îi consider primii mei parteneri în acest domeniu.  
      Prietenilor din Deva, Vladimir Jianu şi Ioan Munteanu, le mulţumesc pentru că mi-au sprijinit achiziţionarea unor 
importante colecţii sau piese la început de drum, hrănind o pasiune ce tocmai se năştea. 
     Membrii tuturor cluburilor filatelice pe unde am umblat au găsit întotdeauna câte o piesă frumoasă pentru colecţia mea şi 
îmi voi aminti mereu de amabilitatea lor. Cele mai plăcute amintiri în acest sens le am de la  Timişoara, Arad, Deva şi Braşov. 
    Keith Tranmer a avut amabilitatea de a răspunde cu pricepere la solicitările mele de informaţii şi pentru asta îi sunt dator 
un gând recunoscător. Dumnezeu să îl ocrotească! 
     Mulţumiri datorez clubului Austrian Philatelic Society (ex-Austrian Stamp Club) din Marea Britanie pentru colaborarea 
începută în anul 1987, dar mai ales preşedintelui său, Martin Brumby, care mi-a sprijinit adeseori activitatea cu sfaturi 
inteligente şi m-a ajutat să obţin bibliografia atât de necesară. Îmi voi aminti întotdeauna cu plăcere de compania sa. David 
Pearce din Londra, care împărtăşeşte pasiunea mea, a avut amabilitatea de a verifica şi el textul în limba engleză, oferind 
opinii competente precum şi valoroasa sa colecţie pentru ilustrarea catalogului de faţă, Lubor Kunz a oferit materialele sale 
expuse pe EXPONET pentru ilustrarea cu unele piese a acestui catalog iar Bert Braudauer mi-a pus la dispoziţie imagini ale  
unor piese rare şi interesante. Le  mulţumesc din nou şi aici. 
    Tuturor celor care au avut bunăvoinţa de a mă încuraja şi a mă sprijini cu sfaturi, opinii şi reproduceri ale unor materiale 
K.u.k. Feldpost, prea mulţi pentru a fi numiţi cu toţii, le mulţumesc cu recunoştinţă. Între ei, se remarcă membrii cercului AFR 
Braşov.  
    Pentru că au luat pe umerii lor povara corecturii textului, datorez recunoştinţă prietenului Martin Brumby (lb. engleză) şi 
soţiei mele (lb.română), iar dacă textul încă mai prezintă neajunsuri, aceasta se datorează încăpăţânării mele de a nu urma 
întotdeauna sfaturile competente pe care ei mi le-au oferit. Lui Martin îi mulţumesc şi pentru Prefaţă!  
    Dr. Helmut Kobelbauer de la ARGE FLEDPOST Austria a avut amabilitatea de a verifica corectitudinea termenilor şi a 
titlurilor germane şi în sunt de asemenea profund îndatorat pentru amabilitate. 

    Dar, mai presus de toate, datorez recunoştinţă soţiei şi prietenei mele Dana-Simona, care a ştiut să mă încurajeze mereu şi, 
cu infinită bunătate, a tolerat dispariţiile mele periodice şi timpul petrecut la club sau în camera de studiu. Iubirea mea pentru 
ea este la fel de infinită.           

   .... şi ţie, cititorule, îţi mulţumesc şi îţi ofer această carte din toată inima. Pentru că, fără tine, scopul acestei cărţi ar fi 
numai vânare de vânt... 
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