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UTILIZAREA CĂRŢILOR POŞTALE MILITARE 
ÎN STATELE SUCCESORALE  AX THE USE OF THE FIELDOST CARDS IN THE 

SUCCESOR STATES 
 

  La 11.11.1918 iau sfârşit luptele din primul război mondial, 
urmând faza negocierilor de pace. Ofensiva de 100 de zile a 
dus la prăbuşirea fronturilor apărate de Puterile Centrale, care 
se aflau în defensivă de mai multă vreme. Pe rând, Bulgaria, 
Turcia, Austro-Ungaria şi Germania încheie armistiţii şi mai 
târziu tratate de pace. Moştenirea unui imperiu care se 
prăbuşeşte este adeseori cumplită. Turcia se năştea în chinuri 
ca naţiune independentă alături de alte popoare ale defunctului 
imperiu otoman, dar umbra genocidului anti-armean şi 
expulzarea grecilor (care trăiau în Anatolia de milenii)  a 
întunecat acele timpuri. Germania devenită naţiune unitară de 
mai puţin de 50 de ani se pregătea să nască monştri sub 
povara tratatelor de pace. În fosta Rusie ţaristă, popoarele 
eliberate vremelnic de tiranie se îndreptau fără să ştie spre o 
înnoită robie sub cizmă rusească - unul din ultimele imperii 
ale lumii nu a murit continuând să-şi tragă forţa din teroare. 
Două evenimente importante pentru zona studiată au loc la 20 
Iulie 1917 când Comitetul Iugoslav în exil adoptă Declaraţia 
de la Corfu de creere a unui stat independent al slovenilor, 
croaţilor şi sârbilor (viitorul stat SHS) şi respectiv la 27 
Martie / 9 Aprilie 1918 când, după 106 ani de ocupaţie 
rusească, Sfatul Țării din Basarabia decide reunirea cu 
România în anumite condiţii (vot: 86 voturi pentru, 3 
împotrivă, 36 abţineri). 
    Imperiile europene se prăbuşesc iar pentru Austro-Ungaria 
evenimentele s-au desfăşurat accelerat, autoritatea imperiului 
care stăpânea peste naţiuni în centrul Europei şi în Balcani s-a 
risipit în câteva săptămâni iar popoarele ei s-au ridicat ca 
naţiuni libere. Un calendar de evenimente ne arată că pentru 
fiecare secol de ocupaţie nu a fost nevoie de mai mult de trei 
zile decisive pentru schimbarea cursului istoriei. Peste o mie 
de ani de stăpânire s-au spulberat în câteva săptămâni faste. 

   On 11.1.1918 the WW I battles cease and the peace talks 
phase begins. The 100 day offensive resulted in the collapse of 
all fronts defended by the Central Powers that had taken a 
defensive stand for some time. One by one, Bulgaria, Turkey, 
Austro-Hungary and Germany would sign armistices and later 
on peace treaties. The legacy of a crumbling empire is 
sometimes terrible. Turkey was becoming independent in 
torments among other nations throughout the defunct Ottoman 
empire but the shadow of the anti-Armenian genocide and the 
expulsion of the Greeks (living in Anatolia for millennia) 
would stain the memory of those times. Germany, that had 
been an unitary nation for less than 50 years, was about to give 
birth to monsters under the burden of the peace treaties. In the 
ex-Tsarist Russia, nations free for a time from tyranny were 
unknowingly heading toward a renewed slavery under the 
Russian boot - one of the last empires of the world would not 
die, continuing to draw power from terror. Two important 
events for the studied area occurred on 20 July 1917 when the 
exiled Yugoslav Committee adopted the Declaration of Corfu 
on the creation of an independent state of the Serbs, Croats and 
Slovenes (the future S.H.S.) and respectively on 27 March / 9 
April 1918 when the State Council of Bessarabia decided the 
reunion with Rumania after 106 years of Russian occupation, in 
certain conditions (86 aye, 3 nay, 36 abstaining). 
    
  The European empires crumbled completely and for Austro-
Hungary the events unfolded very fast, the imperial authority 
ruling over the nations in the Central Europe and the Balkans 
dissipated in a few weeks and the peoples rose free. A calendar 
of the events show that for each century of occupation, no more 
than three decisive days were necessary in order to change the 
course of history.  
 Over a thousand years of rule shattered in a few weeks. 

 

CALENDAR DE EVENIMENTE REGIONALE DE 
DUPĂ  WW 1 

Data  
Date 

POST-WW I REGIONAL DEVELOEPMENTS 
CALENDAR 

     1918 
- Armistiţiu; Guvernul Provizoriu cehoslovac se alătură 
Antantei; 16.10 - Armistice; the Czechoslovak Provisory 

Government joins the Enteinte; 

- Manifestul Imperial propunând federalizarea Austriei; 
decizia elitei politice din Ungaria de a menţine status-
quo (ocupaţia) în teritoriile administrat de ei; 

14.10 

- The Imperial Manifesto offering federalization of 
the Austrian half; the decision of the political elite of 
Hungary to maintain status-quo (occupation) in the 
territories under Hungarian administration; 

Cehii preiau puterea politică în Praga; slavii îşi declară 
independenţa în ambele jumătăţi ale fostului imperiu. 
Formarea Cehoslovaciei. Înfinţarea Comisiei Poloneze 
de Lichidare care începe preluarea puterii. 

28.10 

The Czechs take the political power in Prague; the 
Slavs declare independence in both halves of the 
empire. Czechoslovakia formed. The Polish 
Liquidation Commission starts taking power. 

Slovacii preiau puterea în Martin. 30.10 The Slovaks take power in Martin. 
Declaraţia primului ministru al Ungariei Mihaly 
Karoly, dizolvarea formală a imperiului. Apariţia 
Ungariei independente. 

31.10 
The declaration of the Prime Ministry of Hungary, 
Mihaly Karoly, formally disolving the Dual 
Monarchy. Independent Hungary is declared. 

Rebeliunea ucrainiană din Lemberg / Lvov/L'viv, 
declararea Republicii Populare Ucraina de Vest. 
Războiul ucrainian-polonez; 

1.11 
(.07) 

The Ukrainian rebellion of Lemberg / Lvov/ L'viv, 
West Ukrainian's People Republic declared. The 
Ukrainian-Polish war. 

La un hotel din Moscova, un grup de prizonieri de 
război şi comunişti maghiari sub conducerea lui Bela 
Kun (sau Kuhn) formează un Comitet Central. 

4.11 
At a hotel in Moscow, a group of Hungarian POWs 
and Communists under the leadership of Bela Kun 
(i.e. Kuhn) form a Central Committee. 

Formarea Guvernului Provizoriu al Poloniei, la Lublin. 6-7. 11 Provisory Government of Poland formed in Lublin. 
- Armistiţiu cu Germania; încheierea formală a 
războiului. 
- Declaraţia împăratului Karl 1 de renunţare la drepturi.   

11.11 
- Armistice with Germany; formal end of WW1; 
-The Declaration of Emperor Karl I renouncing 
rights.  
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- Renaşterea Poloniei independente după 123 de ani de 
ocupaţie străină (germană, rusească, austriacă). 11.11 - Rebirth of independent Poland after 123 years of 

foreign occupations (German, Russian, Austrian). 
Declararea Republicii Austria Germană. 12.11 The Republic of German-Austria declared. 
La Cernăuţi, Congresul General al Bucovinei declară 
unirea cu România după 144 ani de stăpânire austriacă. 28.11 The General Congress of Bukowina declares reunion 

with Rumania after 144 years of Austrian rule. 
Formarea Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, 
unire cu Serbia; anexare Muntenegru pe 13.11. 1.12 The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes formed, 

united with Serbia; annexing Montenegro on 13.11. 
Marea adunare populară de la Alba Iulia. Transilvania 
şi Banatul se reunesc cu România după 149 de ani de 
administraţie austriacă continuată cu 51 ani de anexare 
maghiară. 

1.12 

The Great Popular Assembly of Alba Iulia. 
Transylvania and Banat reunite with Rumania after 
149 years of Austrian administration continued with 
51 years of  Hungarian annexation. 

   1919 
Războiul ruso-polonez; oprirea expansiunii sovietice 
spre vest, spulberarea visurilor lui Lenin de declanşare 
a revoluţiei comuniste în Europa. 

...02 
The Russian-Polish war; the Soviet expansion to 
West stopped, Lenin's dream for a Communist 
revolution in Europe shattered. 

Declararea Republicii Sovietice Ungare. Se instalează 
un regim prosovietic, criminal, represiv, naţionalist şi 
în acelaş timp antinaţional care aboleşte toate 
simbolurile de stat maghiare în numele 
internaţionalismului proletar. 

21.03  
( 1.08) 

Hungarian Soviet Republic declared. A pro-Soviet, 
criminal, repressive, nationalist and in the mean time 
anti-national regime installed, abolishing all the 
Hungarian state symbols in the name of proletar 
internationalism. 

Atacurile armatei ungare împotriva armatei române.  15/16.04 Hungarian army attacking Rumanian army. 
Contraofensiva armatei române. 24.04 The Rumanian counter-offensive. 
Rusia începe presiuni asupra României. Atacuri pe 
frontiera Basarabiei, care continuă până în 1923. 1.05 Russia starting pressures on Rumania. Attacks over 

the Bessarabia border, continued to 1923. 
Guvernul Bela Kun cere pace, primeşte armistiţiu. 2.05 The Bela Kun regime asks for peace, gets armistice. 
Trupele ungare atacă trupele Cehoslovaciei. 20.05 The Hungarian troops attacking Czechoslovak troops. 
Armata 7 română (General Zadik) ocupă Pocuţia în cooperare 
cu Polonia, în scopul separării Ungariei şi Cehoslovaciei de 
influenţe comuniste din Rusia. 

24.05 
( ...08) 

The 7-th Rumanian Army (Gen. Zadik) occupying Pokutia 
in cooperation with Poland, isolating Hungary, 
Czechoslovakia from Russian Communist influence.  

Trupele ungare atacă din nou trupele româneşti din 
nord,  în contextul războiului împotriva Cehoslovaciei. 25-30.05 

Hungarian troops attacking again Rumanian troops 
in North, in the context of the war against 
Czechoslovakia. 

Ungaria impune o efemeră Republică Sovietică Slovacă. 16.06 
(7.07) Hungary imposing a short-lived Slovak Soviet Republic. 

Bela Kun fuge din Ungaria refugiindu-se la  Moscova; 
va fi executat în cursul epurării staliniste din anii 1930. 1.08 Bela Kun running from Hungary to Moscow; to be 

executed in the Stalinist purge of the 1930's. 
Trupele româneşti ocupă Budapesta. 4.08 The Rumanian troops entering Budapest. 
 1920  
Retragerea ultimelor trupe româneşti din Ungaria.  03 The last Rumanian troops leaving Hungary 
 1921  
Încheierea războiului ruso-polonez 03 The Russian-Polish war ending. 
Proclamarea unei efemere Republici Sârbo-Maghiare 
Baranya-Baja de 6 zile, de către comunişti ungari. 

14.08 
( 20.08) 

Proclamation of the 6-day Serb-Hungarian Baranya-
Baja Republic by Hungarian Communists. 

 

    În noile state, nevoile poştale de după război erau greu de acoperit, 
aşa că mărcile poştale şi efectele poştale ale vechilor administraţii au 
fost folosite pentru scurtă vreme, de multe ori cu  noi  însemne  
aplicate prin  supratipărire,  iar multe dintre ele s-au folosit aşa cum 
erau, până la epuizarea stocurilor sau înlocuire cu noile efecte.  
   Cărţile poştale militare au avut şi ele un rol de jucat în noile state. 
Unele au devenit cărţi poştale de necesitate cu regim poştal legitim. 
Cele cu supratipar au ajuns până la noi chiar şi necirculate; câteva 
dintre ele sunt destul de rare chiar şi aşa, altele s-au folsit în scop 
comercial ca simple curiozităţi, unele s-au folosit legal dar cu 
francaturi speculative sau fanteziste. Unele sunt piese comune dar 
multe sunt rarităţi filatelice atunci când sunt autentic circulate. Pentru 
acest tip de corespondenţă se recomandă expertizarea de către 
specialişti. 

    In the new states, the post-war postal needs were rather difficult 
to meet, so the postage stamps and postal effects of the old 
administrations were used for some more time, many  times with 
overprints, but many of them were used "as is" until the stocks 
depleted or were replaced with the new postal items. 
   The fieldpost cards played a role too in the new states. Some 
were used as emergency post cards with legitimate status. The 
overprinted cards survived until today even as unused items; a few 
of them are very scarce even so, others were used commercially as 
curiosities, some were used legally but with speculative or fantastic 
afixations.  
Some are rather common but many are philatelic rarities when 
genuinely circulated. For this kind of mail, the expertization by 
specialists is advisable. 
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AX-1   - AUSTRIA. 
    În Austria efectele poştale existente s-au folosit în 
continuare fără probleme. Situaţia politică a impus 
reintroducerea cenzurii pentru o perioadă în unele părţi ale 
ţării.  
- Unele CPM rămase neutilizate şi aflate probabil în stoc la 
unele oficii poştale sau în rezerva personală a expeditorilor 
s-au folsit în principal ca şi CP de corespondenţă obişnuită 
cu francaturi normale, unele fiind întâlnite până în 1928.  
- CPM cu marcă imprimată de 8 Heller se întâlneşte folosită 
în scop filatelic şi comercial până în anul 1938, dar marca nu 
a avut putere de francare astfel că ele prezintă francaturi 
aparent suplimentare. 

AX-1  - AUSTRIA  
  In Austria, the existing postal items were kept in use without 
any problems. The local  political evolution required the 
reintroduction of the censorship for some time in certain parts 
of the country.  
- Some unused FPCs existing in stocks with certain post 
offices or in the personal stocks of the senders were mainly 
used for regular mail, with normal affixations; some are seen 
(philatelically) circulated as late as 1928. 
- the 8 Heller stationery FPC may be seen used for philatelic 
or commercial purpose until 1938, but the imprinted stamp 
was not valid for franking; therefore, such cards apparently 
display supplementary franking. 

 

Nr.  AX-1 / 1 CPM folosită pentru corespondenţă civilă. FPC used for  civilian mail 

TITLU tip / TITLE type:                   - 

 - CPM obişnuită pentru poşta militară cu 
francatură corectă, obliterate la oficiile 
poştale civile după după data de 16.10.1918. 

- Usual FPCs for the fieldpost mail with 
correct affixation, cancelled at the civilian 
post offices after 16.10.1918. 

28.10.1918 

 AX-01 = 10...50 
 

...03.1919 

 

9.10.1919 

 
22.11.1920 

 

20.03.1926 
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Nr.  AX-1 / 2 CPM de 8 Heller folosită pentru corespondenţă civilă. 8 Heller FPC used for  civilian mail 

TITLU tip / TITLE type:                   - 

 - CPM cu marcă fixă de 8 Heller pentru 
teritoriile ocupate, utilizată pentru poştă 
civilă, cu francatură corectă şi ştampilă de 
oficiu poştal civil aplicată după data de 
16.10.1918. 
NB: în general acestea sunt folosite ca piese 
filatelice, fără ca marca imprimată să aibă putere 
de francare. 

- Stationery post card with imprinted stamp of 
8 Heller for the occupied territories, used for 
civilian mail, with correct affixation, 
cancelled at a civilian post office after 
16.10.1918. 
NB: generally, these are used for philatelic 
purposes, the imprinted stamp being not valid for 
postage. 

12.09.1924 

 
AX-02 = 25 p 

 

    
22.10.1920 - supratipar filatelic "Sammler Woche" 
22.10.1920- philatelic overprint "Sammler Woche" 

9.09.1922 - supratipar, utilizare pt expoziţie filatelică. 
9.09.1922 / overprint, used for philatelic exhibition. 

   

1.09.1924 - corespondenţă externă, inflaţie. 27.04.1926 - corespondenţă externă, tarif nou. 
9.04.1938  ziua anexării de către Germania 

9.04.1938, the day of annexation by Germany 

   

Utilizare comercială în scop de reclamă (mai ales filatelică).      Commercial use for advertising (mostly philatelic) 
 

 


