
CUVÂNT ÎNAINTE 

     Focurile de revolver trase de sârbul Gavrilo 

Prinčip la Sarajevo pe data de 28 Iunie 1914 au 

incendiat planeta, cuprinzând omenirea într-un 

incredibil dans al nebuniei şi morţii.  Cei 4 

cavaleri ai Apocalipsei s-au năpustit asupra lumii 

iar de atunci lumea nu a mai fost aceeaşi ...      

FOREWORD 

    The bullets fired by the Serbian Gavrilo Prinčip 

in Sarajevo on 28-th June 1914 set the world on 

fire, pushing mankind into a terrible dance of 

madness and death. The four horsemen of the 

Apocalypse charged against the world and, ever 

since, the world has not been the same... 

Această carte s-a născut din 

zecile de mii de scrisori, cărţi 

poştale, ilustrate, mandate sau 

alte obiecte de corespondenţă 

militară care mi-au trecut prin 

mână în cei aproape 40 de ani 

de când am întâlnit prima carte 

poştală militară cu ştampilă 

K.u.k. FELDPOST. Ea îmi 

fusese oferită cu un zâmbet 

amabil de către colecţionarul 

braşovean Bitay Arpad, unul 

dintre pionierii studiului poştei 

militare din oraşul meu natal. El   

 
Fig. 1-  Arhiducele Franz Ferdinand d'Este împreună cu soţia sa, ducesa 

Sophie de Hohenberg, în vizită la Sarajevo; 
(fotografie din data de 28 Iunie 1914, cu puţin timp înainte de asasinarea lor) 

 

 Archduke Franz Ferdinand d'Este and his wife, Duchess Sophie of 
Hohenberg, visiting Sarajevo; 

(photo taken on 28 June 1914, shortly before their assasination) 

deţinea  o  colecţie fabuloasă, preluată iniţial de la 

un ofiţer veteran al armatei imperiale (Dl. 

Gaspar),  şi dezvoltată în timp, din care nu lipseau 

piese expediate de Corpul austriac de armată 

Schlick de intervenţie în Transilvania anului 1849 

împotriva trupelor rebele ale republicii maghiare, 

corespondenţă expediată de la manevrele militare 

imperiale, ştampile de bord ale flotei de război 

din Adriatica, din Marea Neagră sau de pe 

Dunăre, ilustrate din Palestina, Siria, Africa de 

Nord sau Arabia trimise de militari prin serviciul 

poştei austriece sau germane de campanie, 

ştampile de ocupaţie otomană în Bucureşti şi de 

ocupaţie bulgărească în Dobrogea, corespondenţă 

    This book appeared from the tens of thousands 

of letters, fieldpost cards, picture post cards, 

money orders and other fieldpost mail that passed 

through my hands in almost 40 years after I had 

purchased my first fieldpost card with a K.u.k. 

FELDPOST cancel. It had been offered to me in 

Braşov, with a kind smile, by Bitay Arpad, 

collector and one of the pioneers of the fieldpost 

mail hobby in my native city. He owned a 

fabulous collection taken over from a K.u.k. army 

veteran officer (Mr. Gaspar) and developed in 

time; there, one could see letters mailed form the 

Austrian expeditionary forces Corps Schlick in 

Transylvania  in  1849,  fighting  the troops of the 
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a prizonierilor de război trimisă din lagăre ruseşti 

din Europa sau din Siberia, din Sicilia, Corsica ori 

Sardinia (inclusiv din lagărul de pe minuscula 

insulă Asinara), piese cu cenzură triplă rusească, 

japoneză şi americană expediate de către 

prizonierii din lagărele Extremului Orient, 

fabuloase plicuri trimise tocmai din lagăre aflate 

în Africa de Sud de către prizonieri germani sau 

austrieci originari din Transilvania, corespondenţă 

trimisă de soldaţii români din Ungaria eliberată de 

regimul criminal al lui Bela Kuhn, poştă zburată 

cu avionul sau cu balonul în timpul asediului 

fortăreţei Przemysl, cărţi poştale ale legiunii 

ucrainiene sau ale legiunii cehe din Siberia, ale 

brigăzii generalului Papp sau ale batalionului 

autonom de cavalerie de sub comanda 

legendarului maior român Victor Rus, care 

acţiona pe frontul rusesc... Nu lipseau nici 

exemple de poşte locale din Transilvania ca cea 

de la Păltiniş sau de la Bistra circulată cu marca 

locală şi anulată cu frumoasa ştampilă a 

negustorului Johann Rilki din Sebeş. Am căpătat 

şi câteva piese de la un tânăr din zona Ineu al 

cărui bunic se găsea tocmai în China pe la 1900, 

în timpul Revoltei boxerilor, luând parte la 

asediul celor 55 de zile din Pekin. Am mai 

cumpărat mici colecţii ici şi colo şi - pentru că 

pasiunea m-a cuprins în scurt timp - am bătut 

cercurile de la Braşov, Bucureşti, până la Cluj, 

Deva, Arad, sau Timişoara - unde astfel de 

materiale se găseau, pe atunci, din abundenţă. 

Multă corespondenţă a fost cumpărată prin alte 

cercuri filatelice şi mai apoi direct pe Internet, 

care s-a dovedit o sursă bogată în material de 

istorie poştală şi competitivă ca preţ. În ultima 

vreme, site-ul EXPONET specializat în exponate  

rebel Hungarian Republic, mail sent from the 

camps of the military manoeuvres, on-board 

cancels of the Adriatic fleet, from the Black Sea 

or on the Danube, picture post cards mailed from 

Palestine, Syria, Northern Africa or Arabia sent 

by K.u.k army personnel through the Austrian or 

German fieldpost services, mail during Ottoman 

occupation in Bucharest and Bulgarian 

occupation in Dobrudja, POW mail from Russian 

camps in Europe or Siberia, from Sicily, Corsica 

or Sardinia (including the tiny island of Asinara), 

items with triple military censorship - Russian, 

Japanese and American - mailed from the Far 

Eastern POW camps on the Pacific rim, fabulous 

envelopes mailed from South Africa by German 

POW's originating from Transylvania, mail sent 

by the Rumanian soldiers from occupied Hungary 

liberated from the Communist regime of Bela 

Kuhn, mail flown by airplanes or balloons during 

the siege of the Prezemysl fortress, postcards of 

the Ukrainian legion or the Czech legion in 

Siberia, mail from the brigade under the 

command of General Pop, a Rumanian native of 

Bukowina, or from the autonomous cavalry 

batallion under the command of the the legendary 

Major Victor Rus, operating on the Russian 

front...  

   Other items were examples of local (hotel) 

posts of Transylvania such as the Păltiniş (Hohe 

Rinne) or Bistra circulated with the local stamp 

and cancelled with the beautiful cachet of 

merchant Johann Rilki in Sebeş. I received some 

cards from a young man in the Ineu area, whose 

grandfather was in the military in China around 

1900 during the Boxer Rebellion, taking part in 

the 55 days siege of Peking. I purchased small 
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filatelice on-line, oferă deja un sprijin 

demonstrativ şi un spaţiu de expunere 

profesională de cea mai bună calitate, care arată 

ce se poate face cu pasiune şi dăruire; şi aici, 

exponatele de istorie poştală militară nu lipsesc, 

iar unii dintre expozanţii de acolo au avut 

amabilitatea de a contribui la ilustrarea 

prezentului catalog. Tuturora, le mulţumesc cu 

recunoştinţă.     

       Corespondenţa respectivă era expediată de 

către militari spre cei rămaşi acasă ori către 

prietenii lor de prin alte tranşee ale primului 

război mondial; câteodată, astfel de misive erau 

trimise de cei de acasă către fiii, fraţii sau 

prietenii plecaţi la dansul cu moartea, ori către 

fiicele, soţiile sau surorile lor de prin spitalele de 

campanie. Am întâlnit corespondenţă semnată cu 

nume care au făcut istorie, de la generali precum 

generalul român Pop (germanizat Papp), generalii 

Mőller sau Pflanzer-Baltin, comandanţi de 

submarin precum celebrul von Trapp de pe 

submarinul U5, amirali sau comandanţi de navă, 

bootsmann Iulius Graeff sau şefi armurieri 

precum Nicolae Bârsan (germanizat Nikolaus 

Burzan) de pe monitorul dunărean Inn şi apoi de 

pe nava amiral Viribus Unitis. Am întâlnit 

corespondenţă trimisă de Ludwig Heisshaimer - 

artistul ofiţer din Braşov care avea să ajungă nu 

numai şeful propagandei militare pe armată dar şi 

un foarte important machetator de mărci poştale, 

ilustrate Jugendstil sau vignete pentru WIPA 

1933 - sau de actori faimoşi precum Bela Lugosi, 

de patrioţi activi precum Lucia Bologa care a 

sprijinit organizarea legiunii române din Italia ori 

Mihai Crişan care s-a implicat în organizarea legi- 

unii române din Siberia. În ele se scria povestea 

collections or accumulations here and there and - 

because I was irremediably abandoned to my 

passion - I kept travelling from Braşov or Deva to 

Bucharest, Cluj, Arad or Timişoara, where such 

material was available in larger amounts in those 

days. Much of the mail was purchased in other 

philatelic clubs and, later on, by Internet which 

proved to be a rich source of postal history 

material and at competitive prices. More recently, 

the site EXPONET, specialising in philatelic on-

line displays, is offering a demonstrative 

assistance and a professional exhibition medium 

of excellent quality - and which proves passion 

and dedication; there too, postal history exhibits 

do not lack representation and some of the 

exhibitors were so kind as to agree to my use of 

some of their exhibits to illustrate this book. I do 

hereby express my gratitude to all of them.  

     The mail was addressed by soldiers to their 

families at home or to friends in the trenches of 

the first world war; sometimes, such missives 

were sent by those at home to their husbands, 

sons, brothers or friends invited away to dance at 

Mr. Death's party, or to their daughters, wives or 

sisters throughout the field hospitals. I have seen 

mail signed by names of those who made history, 

from generals as the Rumanian general Pop 

(Germanized Papp), generals Mőller or Pflanzer-

Baltin, commanding officers such as famous Von 

Trapp on the U5 submarine, admirals or ship 

commanders, bootsmann Iulius Graeff or 

weaponry chiefs like Nicolae Bârsan 

(Germanized Nikolaus Burzan) from the Danube 

monitor Inn and then on the flagship Viribus 

Unitis. I have purchased mail sent by Ludwig 

Hesshaimer -   the   artist   officer  born  in Braşov  
 


