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CORESPONDENŢA IMPROVIZATĂ A7 THE IMPROVISED MAIL 
 

      Între obiectele de corespondenţă militară apar şi alte 
materiale, mai ales cărţi poştale folosite în mod normal la 
corespondenţa civilă cu tarif achitat de expeditor precum şi 
diferite materiale folosite ad-hoc de militari. Deoarece  
acestea nu au fost destinate expres pentru corespondenţa 
militară ci s-au folosit ocazional, pot fi considerate drept 
obiecte de corespondenţă militară improvizată. 
     Există trei mari grupe de astfel de obiecte poştale: 
1- Cărţi poştale ale obişnuite ale poştei imperiale, 2- Cărţi 
poştale ale altor ţări (în special ale ţărilor ocupate dar şi 
ale ţărilor din alianţa Puterilor Centrale),  3- Cărţi poştale 
confecţionate de militari. 
     Varietatea acestor obiecte de corespondenţă improvizată 
este destul de mare. Au fost folosite toate tipurile de CP cu 
mărci fixe (simple, cu răspuns plătit, închise) sau CP ilustrate 
în aceea măsură. Pentru a se califica în această categorie ele 
trebuie să fie CP cu mărci fixe imprimate emise de o autoritate 
poştală sau, în cazuri mai rare, CP ilustrate; ele trebuie să fie 
expediate prin poşta militară K.u.k. şi să fie ştampilate cu 
ştampila unui OPM al armatei (cu număr, şi uneori cu 
ştampila unui OPM de ocupaţie - cu nume de localitate; cele 
din urmă se întâlnesc mai frecvent şi de multe ori nu sunt 
obiecte de poştă militară).  
   Ca excepţie, CPM confecţionate nu au fost emise de vre-o 
autoritate poştală, fiind confecţionate individual. 
   De asemenea, se califică pentru această categorie CP de tip 
FELDPOST ale armatelor aliate - cu sau fără marcă fixă 
imprimată. 

  Among the fieldpost mail items, several different types 
appear, mainly post cards meant for the normal civilian mail 
where the postage fee was paid by the sender, as well as 
other materials used ad-hoc by the military personnel. 
Because these were not meant for the systematical fieldpost 
mail but were still used occasionally, they may be regarded 
as improvised fieldpost mail items. 
    There are three general groups of such items: 1- Usual 
post cards of the regular imperial mail. 2- Post cards of 
other countries (mostly occupied countries but Central 
Powers too), 3- Post cards manufactured by the soldiers. 
   The variety of such postal items is rather large. All types 
of stationery cards (simple, reply-paid, lettecards) as well as 
picture postcards were used. In order to qualify for this 
group, they must be stationery post cards issued by a postal 
authoritiy or, in rare cases, a PPC; they must be circulated 
through the K.u.k. fieldpost and must be cancelled with a 
regular army FPO cancel (with numerals, or sometimes the 
cancel of an occupation FPO -with place name; the latter are 
seen more often and actually, these are not always fieldpost 
items). 
  As an exception to the rule, the manufactured fieldpost 
cards were not issued under any postal authority, being 
privately and individually made. 
  Also, other cards qualifying for this group are the 
FELDPOST cards of the Central Powers armies - with or 
without imprinted stamps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUPRINS pag. SUMMARY: 
   

A71 - CĂRŢI POŞTALE ALE POŞTEI IMPERIALE A71 - CARDS OF THE IMPERIAL POST 
  

      A71 / 1 -  CP ale Austriei       A71 / 1 -  Austrian post cards 
      A71 / 2 -  CP ale Ungariei       A71 / 2 -  Hungarian post cards 
      A71 / 3 -  CP din Bosnia-Herţegovina 
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      A71 / 3 -  Bosnia-Herzegovina post cards 
   

A72 - CĂRŢI POŞTALE ALE ALTOR ŢĂRI A72 - POST CARDS OF OTHER COUNTRIES 
  

      A72 / 01 -  Albania       A72 / 01 -  Albania 
      A72 / 02 -  Bulgaria 
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      A72 / 02 -  Bulgaria 

      A72 / 03 -  Germania       A72 / 03 -  Germany 
      A72 / 04 -  Italia       A72 / 04 -  Italy 
      A72 / 05 -  Muntenegru 
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      A72 / 05 -  Montenegro 

      A72 / 06 -  Polonia       A72 / 06 -  Poland 
      A72 / 07 -  România       A72 / 07 -  Rumania 
      A72 / 08 -  Rusia 
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      A72 / 08 -  Russia 

      A72 / 09 -  Serbia       A72 / 09 -  Serbia 
      A72 / 10 -  Turcia / Imperiul otoman       A72 / 10 -  Turkey  /  Ottoman Empire 
      A72 / 11 -  Alte cazuri 
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      A72 / 11 -  Other cases 

                

A73 - CĂRŢI POŞTALE CONFECŢIONATE 977 A73 - MANUFACTURED POST CARDS 
   

      A73 / 1 - Fotografii       A73 / 1 - Photo cards 
      A73 / 2 - Hârtie   977       A73 / 2 - Paper   
      A73 / 3 - Scoarţă de arbori       A73 / 3 - Tree bark 
      A73 / 4 - Lemn       A73 / 4 - Wood, veneer 
      A73 / 5 - Alte cazuri 
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      A73 / 5 - Other cases 
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CĂRŢI POŞTALE ALE POŞTEI IMPERIALE A71 POSTCARDS OF THE IMPERIAL POST 
 

Nr.  A71 / 1 CPM improvizată din CP cu marcă fixă a 
poştei imperiale - AUSTRIA 

Improvised FPC from an Imperial stationery post 
card - AUSTRIA 

TITLU tip / TITLE type:                   - 
 

 - CP obişnuită cu marcă fixă a poştei 
austriece, utilizată ca şi CPM tip FELDPOST, 
cu ştampilă de OPM şi ştampilă de unitate 
militară. 

- Usual stationery PC of the Austrian Post 
Office, used as K.u.K. FELDPOST card, with 
FPO cancel and army unit cachet. 

 A7-01 = 35 p 
 

Nr.  A71 / 2 CPM improvizată din CP cu marcă fixă a 
poştei imperiale - UNGARIA 

Improvised FPC from an Imperial stationery post 
card - HUNGARY 

TITLU tip / TITLE type:                   - 
 

 - CP obişnuită cu marcă fixă a poştei 
maghiare, utilizată ca şi CPM tip 
FELDPOST, cu ştampilă de OPM şi ştampilă 
de unitate militară. 

- Usual stationery PC of the Hungarian Post 
Office, used as K.u.K. FELDPOST card, with 
FPO cancel and army unit cachet. 

 A7-02 = 40 p 
 

Nr.  A71 / 3 CPM improvizată din CP cu marcă fixă a 
poştei imperiale - BOSNIA-HERŢEGOVINA 

Improvised FPC from an Imperial stationery post 
card - BOSNIA-HERZEGOVINA 

TITLU tip / TITLE type:                   - 
 

 - CP obişnuită cu marcă fixă a poştei 
austriece pentru Bosnia - Herţegovina, 
utilizată ca şi CPM tip FELDPOST, cu 
ştampilă de OPM şi ştampilă de unitate 
militară. 

- Usual stationery PC of the Austrian Post in 
Bosnia - Herzegovina, used as K.u.K 
FELDPOST card, with FPO cancel and army 
unit cachet. 

 A7-03 = 100 p 
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CĂRŢI POŞTALE ALE ALTOR ŢĂRI A72 POSTCARDS OF OTHER COUNTRIES 
 

Nr.  A72 / 01 CPM improvizate din CP cu marcă fixă a 
altor ţări - ALBANIA 

Improvised FPCs from stationery post cards of other 
countries -  ALBANIA 

TITLU tip / TITLE type:                   - 
 

 - CP obişnuită cu marcă fixă a poştei 
albaneze, utilizată ca şi CPM tip FELDPOST, 
cu ştampilă de OPM şi ştampilă de unitate 
militară. 

- Usual stationery PC of the Albanian Post 
Office, used as K.u.K. FELDPOST card, with 
FPO cancel and army unit cachet. 

   

 A7-04 = 120 p 
 

Nr.  A72 / 02 CPM improvizate din CP cu marcă fixă a 
altor ţări - BULGARIA 

Improvised FPCs from post stationery cards of other 
countries -  BULGARIA 

TITLU tip / TITLE type:                   - 
 

 - CP obişnuită cu marcă fixă a poştei bulgare 
sau CPM, utilizată ca şi CPM tip K.u.K 
FELDPOST, cu ştampilă de OPM şi ştampilă 
de unitate militară. 

- Usual stationery PC of the Bulgarian Post 
Office or Bulgarian FPC, used as K.u.K. 
FELDPOST card, with FPO cancel and army 
unit cachet. 

CP de poştă civilă.            Civilian stationery card 

 
CP militară.  Fieldpost card. 

 A7-05 = 150 p 

 


