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   Cărţile poştale militare ilustrate (abreviere utilizată: 
CPMI) sunt similare ilustratelor obişnuite însă au imprimate 
pe partea rezervată mesajului un titlu de tip FELDPOST. 
   Tematica ilustrată este în legătură cu războiul, fiind extrem 
de variată. Practic, nimic nu a rămas nereprezentat: trupe, 
armament, bătălii, scene de pe front, eroism individual, 
comandanţi militari şi lideri politici, solidaritatea aliaţilor, 
onoarea şi eroismul  trupelor, propaganda patriotică în infinite 
forme, ironia la adresa inamicului, etc.  
    Multe astfel de ilustrate erau oferte la vânzare militarilor, 
ceea ce explică titlul de tip FELDPOST pentru o parte din ele, 
ca motivaţie de cumpărare. Între acesta, un grup special şi cu 
totul legitim îl formează şi aici CPMI regimentale. 
    Numărul de subiecte este imens, fiind vorba de zeci de teme 
cu de mii de subiecte. In catalogul de faţă nu se poate face mai 
mult decât prezentarea generală a temei.  
    În fine, un ultim detaliu: editurile au ilustrat aceleaşi teme 
în nenumărate alte CP, care adeseori formează serii distincte. 
Ele nu prezintă un titlu de tip FELDPOST, dar nu se 
deosebesc prea mult de cele de mai sus prin tematica ilustrată, 
grafică, stil de prezentare sau alt fel. Între ele, se remarcă 
seriile de tip "CRUCEA ROŞIE" sau "AJUTORUL DE 
RĂZBOI" = KRIEGSFURSORGE care, doar ele, numără 
multe mii de piese. Foarte multe au fost editate sub patronajul 
unor societăţi care se ocupau de colectarea fondurilor şi 
ajutoarelor în folosul armatei, văduvelor şi orfanilor. Ele nu 
fac parte din tema tratată aici. 

  The Fieldpost picture postcards (abbreviation used: 
FPPC) are similar to the ordinary picture post cards but on 
the message side there is a title of the FELDPOST kind. 
   The illustrated topic is referrig to the war and is extremely 
diversified. Actually, nothing seems to have been left aside: 
troops, weaponry, battles, battlefield scenery, individual 
heroism, army commanders and political leaders, the 
solidarity of the alliance, honour and heroism of the units, 
patriotic propaganda in infinite forms, irony to enemy, etc.  
       Many cards were offered for sale to the military, which 
explains the FELDPOST title on some cards as not only 
confirmation of the intended use but as a marketing ploy. 
Here, too, a distinctive group consists of the regimental 
cards.  
    The number of subjects is immense with tens of themes 
and thousands of subjects. In this catalogue the topic can 
only be presented in general. 
   Finally, a last detail: the publishers illustrated the same 
topics on many other cards, sometimes in different series. 
They will not display a FELDPOST type title but are not too 
different topically, graphically, in presentation style or else. 
Among them the "RED CROSS" and "WAR AID" = 
KRIEGSFURSORGE series are particularly noted with 
thousands of cards. Many were published under the 
patronage of some charities collecting funds for the army, 
widows and orphans. Such cards do not comply with the 
purpose of this catalogue. 
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   Orice grupare pe teme a CPMI se dovedeşte în final o 
provocare deosebită şi probabil fără o singură soluţie 
cuprinzătoare. Pentru cei care doresc o astfel de clasificare, 
autorul propune o grupare simplă şi fără nici o pretenţie din 
partea sa. Ea este prezentată în tabelul - cuprins de mai jos, ca 
secţiuni de catalog unde temele şi sub-temele respective sunt 
prezentate pe scurt, însoţite de exemple relevante de cărţi 
poştale ilustrate corespunzătoare grupurilor respective. 

   Any classification of  the FPPCs into topic groups proves 
ultimately to be a major chalenge, perhaps without any 
entirely satisfactory solution. For those interested in such a 
classification, a preliminary suggestion is advanced below. It 
is presented in the following table of contents, as catalogue 
sections where the topics and sub-topics are presented in brief 
accompanied with examples of relevant picture postcards for 
each group. 

 

CUPRINS pag. SUMMARY: 
   

A61 - CPMI de propagandă generală. A61 - FPPCs for General Propaganda 
   A611 - Teme de propagandă patriotică. 

957 
   A611 - Topics for Patriotic Propaganda. 

   A612 - CPMI generale pentru colectare de fonduri  959    A612 - General FPPCs for Fund Raising 
   A613 - Felicitări de sărbători 959    A613 - Greeting Cards 
   A614 - Scene din teritoriile ocupate 960    A614 - Scenes From the Occupied Lands 
   

A62 - CPMI regimentale A62 - Regimental FPPCs 
   A621 - CPMI comemorative pentru unităţi militare  

961 
   A621 - Commemorative FPPCs for Army Units 

   A622 - CPMI pentru colectare de fonduri  962    A622 - FPPCs for Fund Raising  
   

A63 - Arta în tranşee - CPMI realizate de militari. 963 A63 - Trench Art - FPPCs Made by The Soldiers. 
A64 - SUPLIMENT:  Legiunile etnice de voluntari  
          din rândul prizonierilor de război. 

966 
A64 - SUPPLEMENT: The Ethnic Legions of The  
          POW Volunteers. 

             -  Legiunea cehă. 967              -  The Czech Legion. 
             - Legiunile de voluntari români. 968              -  The Rumanian Volunteer Legions. 
   

 

CPMI - CATALOG FPPCs - CATALOGUE 

A61 - CPMI de propagandă generală. A61 - FPPCs for General Propaganda 
A61 / 1 Teme generale de propagandă patriotică      General Patriotic Propaganda Topics A6001 = 20 - 40 p 
A61 / 2 CPMI generale ptr. colectare de fonduri       General FPPCs for Fund Raising A6002 = 40 - 50  p 
A61 / 3 Felicitări de sărbători                                                       Greeting Cards A6003 = 10 - 25 p 
A61 / 4 Scene din teritoriile ocupate                                   Scenes From the Occupied Lands A6004 = 15 - 35p 
A61 / 5 CPMI de at tip                                                                        Other FPCCs A6005 = 10 - 20 p 

A62 - CPMI regimentale.          A62 - Regimental FPPCs 
A62 / 1 CPMI comemorative pentru unităţi militare   Commemorative FPPCs for Army Units A6006 = 40 - 60 p 
A62 / 2 CPMI pentru colectare de fonduri     FPPCs for Fund Rasinig A6007 = 50 - 80 p 
A62 / 3 CPMI de alt tip    FPPCs of other kinds A6008 = 15 - 35 p 

  

A63 Arta în tranşee 
    -CPMI realizate de militari  

 Trench Art 
        -FPPCs Made by Soldiers A6009 = 10 - 25 p 

A64 - Legiunile etnice de voluntari ale prizonierilor de război.  A64 -  The POW Volunteer Ethnic Legions. 
A64 / 1 Legiunea cehă.    The Czech Legion. A6010 = 150 - R 
A64 / 2 Legiunea română.   The Rumanian Legion. A6011 = RR 
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A611 - CPMI DE PROPAGANDĂ PATRIOTICĂ. 
Acestea cuprind imagini slogane, texte, steme, drapele sau 
alte leit-motive patriotice cu scop de propagandă şi de 
susţinere a moralului trupelor şi populaţiei civile. Uneori ele 
sunt concentrate în jurul conducătorilor politici sau militari. 

A611 - FPPCs for PATRIOTIC PROPAGANDA 
Illustrate images, slogans, texts, coats-of-arms, flags and other 
patriotic leit-motifs for propaganda and enhancement of the 
army and civilian population morale. Sometimes these feature 
members of the Imperial Court or army leaders. 

  

    
Militarii şi ofiţerii obişnuiţi sunt deasemenea un subiect bine 
reprezentat. Adeseori, astfel de CPMI sunt realizate după 
desene ale unor ilustratori consacraţi sau militari artişti. 

The ordinary soldiers or officers make a well represented 
subject. In many instances, such FPPCs are made from the 
drawings made by famous illustrators or soldier artists. 

   
 

Ilustraţii cu trupe. Illustration of troops. 
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Printre cele mai spectaculoase CPMI de propagandă se 
numără fără îndoială cele cu arme şi armament. Superioritatea 
tehnologiei militare imperiale, mai mult sau mai puţin reală, 
este subliniată în toate ocaziile. 

Among the most spectacular there are, no doubt, the cards 
illustrating weapons and weaponry. The alleged superiority 
of the imperial military technology is always emphasised. 

  
Multe cărţi poştale de propagandă prezintă scene de lupte în 
care armata imperială este victorioasă, fapte de arme 
cunoscute, evenimente de pe front, viaţa soldaţilor în tranşee 
sau adăposturi, modul în care sunt îngrijiţi răniţii, fortificaţii, 
poziţii de front sau clădiri militare etc. Multe au aerul 
triumfalist al unui război pe cale de a fi câştigat pe toate 
fronturile.  

Many propaganda picture postcards display battle scenes 
where the imperial army is winning, famous military feats 
of war, front developments, the life of the soldiers in 
trenches or hideouts, the way the wounded soldiers are 
being taken care of, fortifications and front positions, army 
facilities etc. Many put on the triumphalist airs of a war 
about to be won on all fronts. 

    

  
 

Tematica propagandei patriotice este imensă şi greu de 
exprimat în câteva ilustrate. Cu toate acestea ea poate fi 
rezumată în următoarele cuvinte: orice imagine sau creaţie 
artistică ce putea servi cauzei războiului şi motiva efortul de 
război, privaţiunile populaţiei de acasă, solidaritatea naţiunii 
şi speranţele cetăţeanului de rând, era binevenită. 

The patriotic propaganda topic is immense and hard to 
express in a few picture postcards.  Yet, it can be expressed in 
a few words: any image or art work that could serve the cause 
of war and motivate the war effort, the hardship of the 
population back home, the national solidarity and the hopes of  
the ordinary citizen were welcome. 

 
 
 
 
 


