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La sfârșitul anilor ‘80 sistemati-
zarea, adică demolarea unor car-
tiere întregi pentru a face loc unor
blo curi lipsite de confort, a ajuns și
în cartierul orădean unde m-am
năs cut și am copilărit. Într-o bună
zi la poartă a venit un  tânăr  care
s-a prezentat Tovarășul X de la Con-
siliul popular. A venit să ne anuțe că
trebuie să ne mutăm la bloc. Bu-
nica, o femeie trecută prin multe,
inclusiv vreo doi ani de muncă sil-
nică la Canal, a primit vestea cu o
răbufnire la adresa comuniștilor
despre care a vorbit mereu cu un
singur apelativ: derbedeii.

L-a luat în primire pe tânărul
tovarăș, însă  replica  tovarășului
m-a inspirat să scriu acest editorial.
Tovarășe, spunea el bunicii, ca să
construim trebuie să demolăm!
Despre replica bunicii nu mai fac
vorbire pentru că în acel moment
femeia cu o educație selectă prin
școlile Budapestei s-a transformat
într-o mahalagioaică.

De ce vă povestesc despre sis-
tematizarea din Oradea și despre
dialogul dintre bunica și tovarășu’
de la Consiliul popular?

Simplu! Casa părintească a fost
demolată, dar timp de un deceniu

nu s-a construit nimic în loc.
Aceast fenomen se petrece și în

filatelia românească. De mai bine
de două decenii tovarășii tot de-
molează. Și ne promit că vor con-
strui ceva nou, ceva nemaivăzut.

Avuția filateliștilor - și aici nu
vorbesc doar de bunurile mobile și
imobile, ci și despre proprietatea
intelectuală - se distruge sistema-
tic. Ca și în sketchurile Vacanței
mari cu Leana și Costel, cei în culpă

Ștampila poștală BUCURESCI No. 5 INDÉPENDANCE
ROUMAINE pe plic cu antet H. BIRNBACH, 

francat cu 2 x 25 BANI violet „Spic de grâu” 1893-1896, 
obliterat la data 24 APR 898, plus eticheta R BUCURESCI V 

(Colecția Gabriel Sassower, Londra)

Demolatorii de ieri și de azi sau drumul de la tovarășu’ la domnu’
László KÁLLAI

continuare la pag. 5

Stampile pentru ziare
şi periodice 1895-1938 (I)

,



2012 - Anul Ion Luca caragiale

Plic omagial „Caragiale între Ploiești și Germania” 
obliterat cu ștampila ocazională 18.02.2012 Ploiești. Machete plic și ștampilă - dr. Ioan Daniliuc. 

Ilustrată maximă, 
realizare ing. Aurel Diaconu, suport - 

RPR - Ploiești - Statuia lui I. L. Caragiale, 
editat Librăria Noastră CP 72, 

francat cu marcă poștală din emisiunea 
2012 - Anul „Caragiale”

(punere în circulație 30.01.2012), 
obliterat 30.01.2012 100590 PLOIEȘTI 1

(machetă ștampilă dr. Ioan Daniliuc).

Ilustrată maximă, realizare dr. Ioan Daniliuc,
suport tipărit la editura AXA Botoșani 

(foto dr. Ioan Daniliuc), 
francat cu marca poștală din colița dantelată 

a emisiunii 2012 - Anul „Caragiale”
(punere în circulație 30.01.2012), 

obliterat 30.01.2012 014880 București 63
(machetă ștampilă Șerban Drăgușanu). 
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F eldman Express Auction - Air
mails and Romania din 24 ia-

nuarie 2012 (http://www.david-
feldman.com/wp-content/uploa
ds/catalogues/013/013.pdf) ne-a
propus un lot Romania format din
65 poziții, în care majoritatea sunt
piese clasice.

A ceastă licitație a reprezentat un eșec deoarece
numai 6 poziții și-au găsit un cumpărător

(http://www.davidfeldman.com/buying/auctions/br
owse- lots/aucP/express- internet-auct ion-
013/browse/1/all/all/all/all/all/all/all/all/all/all/),
realizânu-se un total de 4.050,00 € (jumătate dintre
poziții fiind adjudecate sub prețul de pornire).

Î n acest lot s-au aflat și nu s-au vândut: celebra
coala de 40 bucăți din emisiunea Recensământul

populației - centrul răsturnat (1956) - a se vedea re-
vista philatelica.ro nr. 4(9) - iulie-august 2010, co-
perta 3; coala completă din emisiunea Carol cu
barbă, 25 B brun închis, dantelat (1872); RETOUR RE-
CIPISA (vezi imaginea de mai jos) - ex colecția Cor-
nelia (Sorin Pantiș) ș.a.

D e subliniat că proprietarul acestei colecții, într-un
articol intitulat Criza bursieră internațională și

piața filatelică românească, publicat în revista Filatelia
în anul 2008, sublinia că criza bursieră ajută la intra-
rea filateliei românești în lumea bună. Probabil că ex-
plozia prețurilor pentru marca poștală clasică ro mâ  -
nească a fost stimulată și de organizarea expoziției fi-
latelice mondiale EFIRO 2008 la București.

A stăzi constatăm, însă, că criza economică mon-
dială blochează valorificarea pieselor filatelice

românești de top, iar ecourile lui EFIRO 2008 s-au
stins.

S ă auzim numai de bine.

Cuvântul editorului

F eldman Express Auction - Air
mails and Romania of January

24th, 2012 (http://www.davidfel-
dman.com/wp-content/uploa
ds/catalogues/013/013.pdf) sug-
gested a special Romania lot made
out of 65 items, where most of
them are classic items.

T his auction was a total disaster because only six
positions found a buyer (http://www.davidfel-

dman.com/buying/auctions/browse-lots/aucP/ex-
press-internet-auction-013/browse/1/all/all/all/all/a
ll/all/all/all/all/all/) summing a total of 4,050.00 €
(half of items being sold under the starting price).

I n this lot there were auctioned and not sold the
following: the famous sheet of 40 stamps from

the issue Population census - inverted center (1956)
- see philatelica.ro magazine no. 4(9) -July-August
2010, cover 3; complete sheet from the issue Carol
with beard, 25 B, dark brown, perforated (1872);
RETOUR RECEIPT (see image below) - ex Cornelia
collection (Sorin Pantiș) and so forth.

I need to point out the fact that the owner of this
collection, in an article entitled The international

stock crisis and the Romanian philatelic market, pu-
blished in Filatelia magazine in the year 2008, it un-
derlined that the stock market crisis helps the
Romanian philatelic enter in the world highest ranks.
Probably the price explosion for the classic Roma-
nian stamp was also stimulated by hosting EFIRO
2008 world philatelic exhibition in Bucharest.

T oday we see that the world economic crisis is
blocking the exploitation of top Romanian phila-

telic pieces, and the echoes of EFIRO 2008 have
faded.

A ll the best!

Publisher’s corner

Dan N. DOBRESCU, AIJP
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5 PARALE blue on wove paper, pair and two singles tied by diamond grills to 1865 RETOUR RECIPISA
form also showing superb TÎRGUL-FRIMOS ornamented cds (2/12 on front and 7/12 on back), 

sent to Jassy, a spectacular and important exhibition showpiece, vertical file folds 
as can be expected, cert. Heimbuchler (2007) and signed by R. Zoscsak
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În cele ce urmează vom prezen -
ta o serie de ștampile poștale utili -
zate în perioada 1895-1938 pentru
ziare și periodice.

1. Ștampila poștală BUCURESCI
No 5  INDÉPENDANCE ROU-
MAINE  (Fig. 1)

Descriere: dublu cerc (30/18
mm), text cu caractere majuscule
Helvetica, plus ornamente, data
în li nie în interiorul cercului mic
(ziua, luna - primele trei litere,
anul - ulti mele trei cifre, cu spații).
A func ți o  nat la sediul ziarului în
perioada februarie 1895-1906. 

Alte exemple în Fig. 2 și Fig. 3 -
coperta 1*.

2. Ștampila poștală cu două ste -
le BUCURESTI « ZIARE « (Fig. 4)

Descriere: dublu cerc (30/18
mm), text cu caractere Helvetica
majuscule, cu două stele, data în
linie în interiorul cercului mic (ziua,
luna - primele trei litere, anul - ul-
timele trei cifre, fără spații).

Alte exemple în Fig. 5, Fig. 6
(obliterare timpurie), Fig. 7 (oblite-
rare târzie).

3. Ștampilă poștală cu data între
linii BUCURESTI = ZIARE (Fig. 8)

Descriere: dublu cerc (26/16
mm), text cu caractere Helvetica
majuscule, întrerupt cu data între

două linii paralele continui (ziua,
luna - primele trei litere, anul - ul-
timele trei cifre, fără spații).

4. Ștampilă poștală cu o acantă
și data între grile BUCURESTI -
ZIARE  (Fig. 9)

Descriere: monocerc (29 mm),
text cu caractere Helvetica majus-
cule, data în linie între grile din

linii verticale în semicerc (ziua,
luna - pri mele trei litere, anul - ul-
timele trei cifre, fără spații), la
bază o acantă.

5. Ștampilă poștală pentru ex-
pedierea ziarelor GARA DE NORD
 EXPED. ZIARELOR (Fig. 10)

Descriere: dublu cerc (30/19
mm), cu data între grile din

Ștampile pentru ziare și periodice 1895-1938 (I)
Dumitru F. DUMITRU
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Fig. 1

Fig. 2 - Pe plic,
cu eticheta R

BUCURESCI 5
a oficiului

poștal aflat în
incinta ziarului

„L’Indépen-
dance Rou-

maine”

Fig. 5 - Revista 
AMVONUL, 

ianuarie 1912, 
francată cu 

1 BAN negru, Carol I
„Tipografiate”, 1909

Fig. 4

* Reproducere cu acordul d-lui arh.
Gabriel Sassower. Imaginea a mai fost
publicată ilustrând art. G. Sassower -
Heinrich Birnbach și vremurile în care
a trăit, Filatelia, nr. 11/1999, p. 5. 

uuu

Fig. 6 - Pe plic 
francat cu 1 LEU 

cărămiziu-roșu/negru
„Jubileul de 25 de

ani de Regat”, 1906.
Ștampilă 

timpurie -6.SEP.906
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linii verticale închise cu semicerc
(ziua, luna - primele trei litere, anul
- ultimele trei cifre), text cu carac-
tere Helvetica majuscule.

Alt exemplu în Fig. 11.

6. Ștampilă poștală cu două
acante BUCURESTI  ZIARE 
(Fig. 12)

Descriere: dublu cerc (32/20
mm), text cu caractere Helvetica
majuscule, cu două acante, data în
linie în interiorul cercului mic (ziua,
luna - primele trei litere, a nul - ul-
timele trei cifre, fără spații).

7. Ștampilă poștală cu data în
li nie VIITORUL SI L’INDÉPEN-
DANCE ROUMAINE  BUCU-
RESTI  (Fig. 13)

Descriere: dublu cerc (29/17
mm), textul cu caractere Helvetica
majuscule, data în linie în interiorul
cercului mic (ziua, luna - primele
trei litere, anul - ultimele trei cifre,
fără spații), cu două acante.

Alt exemplu în Fig. 14.

8. Ștampilă poștală cu data
între două acante BUCURESTI 
UNIVERSU  (Fig. 15)

Descriere: dublu cerc (27/17
mm), text cu caractere Helvetica
majuscule întrerupt cu data în linie
între două acante (ziua, luna - pri -
me le trei litere, anul - ultimele
două cifre, cu spații), grile închise
cu semicercuri.

Alt exemplu în Fig. 16.

9. Ștampilă poștală cu o singură
grilă BUCURESTI 16 (Fig. 17)

Ștampilă utilizată de oficiul
poștal care a funcționat în sediul
cotidianului UNIVERSUL.

Descriere: unicerc (30 mm),
tex tul cu Helvetica majuscule, cu
data între două linii paralele (ziua,
luna cu cifre romane, anul - ulti-
mele trei cifre, despărțite cu punct
și spații), având deasupra o grilă
din linii verticale închisă cu un se-
micerc, iar dedesubt numărul ofi-
ciului - 16.

Alt exemplu în Fig. 18, în legă-
tură cu care este de remarcat ștam -
pila dreptunghiulară (55x19 mm):

R BUCURESTI 16
„UNIVERSUL”

Nr._____________

10. Ștampilă poștală cu data în
linie între grile deschise BUCU-
RESTI = ZIARE (Fig. 19)

Descriere: dublu cerc (28/18
mm), cu data în linie între seg-
mente de linii paralele și semicerc
cu grile deschise (ziua, luna - pri-
mele trei litere, anul -utimele trei

cifre, cu puncte de separație), text
Helvetica majuscule.

Alt exemplu în Fig. 20.

11. Ștampilă de poștă cu o stea
BUCUREST I- ZIARE (Fig. 21)

Descriere: dublu cerc (32/21
mm), data în linie în

Fig. 7 - Pe 
banderolă dublă
pentru ziare 2x1
BAN, emisiunea 
a 9-a (ultima),

1909. 
Ștampilă târzie:

12.JUL.915

Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 12

Fig. 11 - Pe ștraif orizontal 
3x5 BANI verde-gălbui Carol I

„Tipografiate” 1908-14 
cu supratipar negru, aplicat 

în 1919, compus din PTT 
și monograma FF, în cerc

Fig. 13

Fig. 15

Fig. 14 - Pe ștraif orizontal 4x10 BANI roșu-bric, „Ferdinand”,
uzuale model I, 1919 (perforate C.R.)

Fig. 16 - Pe pereche de 50 BANI
portocaliu „Ferdinand”, uzuale

tip II, 1920-25

pagina 3 ü
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interiorul cercului mic (ziua, luna
- primele trei litere, anul - ulti -
me  le trei cifre, cu punct după
da ta zi lei), caractere Helvetica
majuscule, la bază o acantă între
cele două cercuri.

12. Ștampilă poștală cu data
între linii paralele BUCURESTI =
ZIARE (Fig. 22)

Descriere: dublu cerc (28/18
mm) ambele întrerupte cu data
între linii paralele și grilă din linii
verticale închisă cu semicerc (ziua,
luna - primele trei litere, anul din
patru caractere, fără spații), text
cu caractere Helvetica majuscule.

Alt exemplu în Fig. 23.

Fig. 17

Fig. 19

Fig. 18 - Pe fragment de plic
francat cu 16 LEI albastru-ver-
zui, „Carol II”, hârtie albă, fi-
ligran CC, iulie 1935, plus 1
LEU, brun „Cap de pilot spre
stânga”, inscripție „Fondul
aviației - Trimiteri poștale”, 

filigran XIII CC

Fig. 23 - Pe un
grup 5x5 BANI
negru plus 60
BANI verde,
„Ferdinand”

uzuale model II,
1922

Fig. 21 - Pe
50 BANI 

portocaliu, 
„Ferdinand”
model II, fără

filigran, 
1920-1925

Fig. 22

Dumitru F. DUMITRU, născut la 16 ianuarie 1936 în
București, România, licențiat al Facultății de Ziaristică -
București (1979). Editor, grafică de carte. Preocupări filate -
lice: România - banderole pentru ziare (1870-1909), ștampile
pentru ziare, timbre perforate ziare U(NI VERSUL) și ADE-
VERUL. Exponate de banderole, ștampile pentru zia re. Pal-
mares: Aur (Paz del Chaco, La Paz, Bolivia - 2001), Vermeil
(un panou - EFIRO 2008, București).
Contact: ddmiti@yahoo.com

(continuare în numărul  următor)
Fig. 20 - Pe ilustrată: ștampilă

de sosire 
BUCURESTI = ZIARE

12.SEP.924
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În limbajul comunicației electronice procesul de
expediere a mesajelor nesolicitate, de cele mai multe
ori cu caracter comercial, de publicitate pentru pro-
duse și servicii dubioase se numește spamming. În
comu nicațiile clasice efectuate prin apelarea la servi-
ciile unor societăți acreditate în domeniul serviciilor
poștale aceste trimiteri nu sunt apostrofate, iar prac-
ticarea lor nu este reglementată de vreo lege.

După 1989 cutiile poștale ale românilor sunt um-
plute zilnic cu flaiere, pliante, oferte și chiar de așa-
zise cărți poștale ilustrate cu portretul unor
politicieni care candidează la diferite funcții în apa-
ratul de stat. Între aceste trimiteri rareori găsești
câte una care corespunde normelor FIP și poate fi
folosită într-un exponat. Un asemenea exemplar
(Fig. 1 - față, Fig. 2 - verso) am primit recent (pe nu-
mele soției, deși ea nu a solicitat niciodată material
publicitar de la firma expeditoare).
Cartea poștală ilustrată publicitară
oferă destinatarului șansa de a
câștiga un autoturism și sume im-
portante de bani.

Piesa poate fi inclusă într-un ex-
ponat tematic, fiind transmisă prin
Poșta Română (T.P. nr. 103/P/4056
/2008) de la Brașov (ștampilă de zi
5?0950 - C.R.S.I. BRASOV/12.01.12.09)
la București. Elemente tematice: Pu-
blicitate, Jocuri și concursuri, Auto-
turisme, Femeia, Euro etc.

In the language of electronic communication the
process of sending unsolicited mails, mostly with
commercial character, advertising doubtful products
and services, is called spamming. In classical com-
munications made through the services of some ac-
credited societies in the postal services domain,
these dispatches are not apostrophized and this
practice is not covered by any law.

After 1989 the postal boxes of the Romanians are
daily filled with flyers, foldings, offers and so-called
illustrated postcards bearing the portraits of some
politicians running for different positions in the
state. Among these dispatches rarely you find one
which is in accordance with FIP regulations and
could be used in an exhibit. I recently received (on
my wife's name, in spite of the fact that she never
asked advertising material from the sending com-

pany) such an item (obverse - Fig. 1,
reverse - Fig.2). The advertising pic-
ture post card offers to the addres-
see the chance of gaining a car and
important amount of money.

The item could be put in a thema-
tic exhibit, being sent by the Roma-
nian Post (T.P. no. 103/P/4056 /2008)
from Brasov (day postmark 5?0950 -
C.R.S.I. BRASOV/12.01.12.09) to Bu-
charest. Thematic elements : Adver-
tising, Games and Contests, Cars,
Woman, Euro etc.

Este material filatelico-poștal 
adecvat? (II)

Is appropriate postal-philatelic 
material? (II)

László KÁLLAI

Fig. 2

se justifică: iecsistă o ecsplicație.
Aflăm că, ba contextul politic

este în defavoarea filateliștilor, ba
de vină este criza financiară.

Nu neg, în unele situații scuzele
sunt reale, dar nu pot accepta că
starea persistă de peste 20 de ani,
iar majoritatea filateliștilor se com-

plac în această situație.
Recent a avut loc la Brașov Con-

gresul FFR. Am sperat că demola-
torii, tovarășii precum Tovarășu’ X,
se vor retrage și locul lor va fi pre-
luat de constructori. Că de demolat
nu prea a mai rămas nimic.
Acoperișul s-a sfărâmat de mult,
pereții s-au dărâmat singuri, iar
fundația a fost desfăcută cărămidă

cu cărămidă de tovarăși. Am scris
aceste rânduri în speranța că un-
deva s-a născut acel om care va re-
clădi filatelia românească.

N.B. - Tovarășu’ X din introdu-
cere acum este un prosper om de
afaceri în Oradea și ori de câte ori
are ocazia condamnă dur regimul
comunist.

urmare de pe coperta 1

Fig. 1
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Conform convenției UPU schimbul corespondenței
între prizonierii de război (POW) și familiile lor care se
găseau în țări aflate în război se făcea prin țări neutre
(ca tranzit al corespondenței), aceasta fiind interme -
diată de Comitetul Internațional al Crucii Roșii -
Agenția Internațională a Prizonierilor de Război*. În
România corespondența POW era intermediată de
către Societatea Națională de Cruce Roșie a României.

În cele ce urmează prezentăm șase cărți poștale
pentru corespondența POW ce nu au urmat traseele
consacrate din cauza evoluției războiului în perioada
decembrie 1917 - iunie 1918, factorul determinant
fiind defecțiunea Rusiei în contextul războiului civil
și a revoluției bolșevice.

Să prezentăm cărțile poștale și să urmărim apoi
ruta poștală prin care acestea au ajuns în Germania.

1. Carte poștală gratuită pentru POW scrisă la 15
decembrie 1917, obliterată cu ștampilele: 

- ștampilă circulară dublu cerc, tuș roșu, text -
„Societatea Națională de Cruce Roșie a României”;

- ștampilă dreptunghiulară, tuș roșu, text - „Pri -
sonniers de Guerre”;

- ștampilă ovală inscripționată pe trei rânduri
CENZURAT/R/M.R. D.S.

2. Carte poștală gratuită pentru POW scrisă la 21
decembrie 1917, obliterată cu ștampilele:

- ștampilă circulară dublu cerc, tuș roșu, text -
„Societatea Națională de Cruce Roșie a României”;

- ștampilă dreptunghiulară, tuș roșu, text - „Pri -
sonniers de Guerre”;

- ștampilă ovală inscripționată pe trei rânduri
CENZURAT/C/M.R. D.S.

3. Carte poștală gratuită pentru POW scrisă la 29
decembrie 1917, obliterată cu ștampilele:

- ștampilă circulară dublu cerc, tuș roșu, text -
„Societatea Națională de Cruce Roșie a României”;

- ștampilă dreptunghiulară, tuș roșu, text - „Pri -
sonniers de Guerre”;

- ștampilă ovală inscripționată pe trei rânduri
CENZURAT/N/M.R. D.S.

4. Carte poștală gratuită pentru POW scrisă la 5
ia nuarie 1918 (Fig. 1), obliterată cu ștampilele:

- ștampilă ovală inscripționată pe trei rânduri
CENZURAT/N/M.R. D.S.;

- ștampila dreptunghiulară de cenzură cu

* Călin Marinescu - Poșta militară românească și corespon -
den ța prizonierilor de război 1859 - 1995, București 1998,
p. 307

Rută poștală a corespondenței -
WWI POW din lagărul de ofițeri

străini Dobrovăț-Vaslui 
în perioada 

decembrie 1917 - iunie 1918

uuu
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According to the UPU convention, the mail be-
tween prisoners of war (POW) and their families liv-
ing in countries at war was exchanged through
neutral countries (as mail transit), this being over-
seen and mediated by the Red Cross International
Committee - The POW International Agency*. In Ro-
mania the POW mail was carried by The Romanian
Red Cross National Society.

In the following lines we will present six post
cards for POW mailing that did not follow the estab-
lished route due to the evolution of the war in the
period December 1917 - June 1918, the determining
factor being Russia’s flaws regarding the civil war
and the Bolshevik Revolution.

Let us present the post cards and then follow
their postal route ending in Germany.

1. Free post card for POW written on December
15th 1917, canceled by the postmarks: 

- double-circle circular postmark, red ink, text -
„The Romanian Red Cross National Society”; 

- rectangular postmark, red ink, text - „Priso -
nniers de Guerre”; 

- oval postmark with writing on three rows CEN-
ZURAT/R/M.R. D.S. (CENSURED/R/M.R. D.S.).

2. Free post card for POW written on December
21st 1917, canceled with postmarks: 

- double-circle circular postmark, red ink, text -
„The Romanian Red Cross National Society”; 

- rectangular postmark, red ink, text - „Priso -
nniers de Guerre”; 

- oval postmark with writing on three rows CEN-
ZURAT/C/M.R. D.S. (CENSURED/C/M.R. D.S.).

3. Free post card for POW written on December
29th 1917, canceled with postmarks: 

- double-circle circular postmark, red ink, text -
„The Romanian Red Cross National Society”; 

- rectangular postmark, red ink, text - „Priso -
nniers de Guerre”;

- oval postmark with writing on three rows CEN-
ZURAT/N/M.R. D.S. (CENSURED/N/M.R. D.S.).

4. Free post card for POW written on January 5th

1918 (Fig. 1), canceled with postmarks:
- oval postmark with writing on three rows CEN-

ZURAT/N/M.R. D.S. (CENSURED/N/M.R. D.S.);
- rectangular censor postmark with the blue ink

of the military post of the 9th German army with
writing in three rows GEPRUFT/N.O. - AOK9.

5. Free post card for POW written on

Postal mail route - 
WWI POW from the foreign 

officers camp Dobrovăț-Vaslui 
in the period 

December 1917 - June 1918
ing. Emanoil SĂVOIU, engineer

uuu
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tuș albastru a poștei militare a armatei
a 9-a germană scrisă pe trei rânduri
GEPRUFT/N.O. - AOK9.

5. Carte poștală gratuită pentru
POW scrisă la 2 martie 1918, obliterată
cu ștampila ovală inscripționată pe trei
rânduri CENZURAT/O/M.R. D.S.

6. Carte poștală gratuită pentru
POW scrisă la 26 iunie 1918 (Fig. 2),
obliterată cu ștampilele:

- ștampilă circulară dublu cerc, tuș
roșu, text - „Societatea Națională de
Cruce Roșie a României”;

- ștampilă dreptunghiulară, tuș roșu,
text - „Prisonniers de Guerre”;

- ștampilă ovală inscripționată pe
trei rânduri CENZURAT/H/M.R. D.S. 

Corespondența este scrisă de lt. Stefan Sirch - De-
positul offiterilor prizonieri de razboi in Dobrovat -
Jud. Vaslui Rumänien - și este adresată lui Johann
Sirch la Rosenheim, Baiern, Münchnerstraße 28,
Deutsches Reich.

Faptul că această corespondență nu a fost trimisă
în Germania prin Geneva și a ajuns prin preluarea ei
de la poșta militară română de către poșta militară
germană a armatei a 9-a dovedește că la datele la
care a fost scrisă corespondența pe front se întâm-
plase ceva și ostilitățile încetaseră.

Pe frontul din Moldova armata rusă era numeric
su perioară celei române. După lovitura de stat bol -
șevică din 7 noiembrie 1917 în rândurile armatei ruse
se instalase anarhia și începe retragerea armatei de
pe frontul din Moldova. Toate cele expuse mai sus fac
ca România să fie obligată să semneze un armistițiu
provizoriu la 26 noiembrie/9 decembrie 1917 ora
23,30 cu Puterile Centrale (Armistițiul de la Focșani).

Preluarea acestei corespondențe de către poșta
militară germană s-a efectuat probabil la Focșani.

Anterior corespondența fusese colectată din lagăr
de către Societatea de Cruce Roșie și apoi cenzurată
la Iași de către cei cinci cenzori identificați prin literele
din ștampila ovală de cenzură.

March 2nd 1918, canceled with an oval postmark
with writing on three rows CENZURAT/O/M.R. D.S.
(CENSURED/ O/M.R. D.S.).

6. Free post card for POW written on June 26th

1918 (Fig. 2), canceled with postmarks:
- double-circle circular postmark, red ink, text -

„The Romanian Red Cross National Society”;
- rectangular postmark, red ink, text - „Prison-

niers de Guerre”;
- oval postmark with writing on three rows CEN-

ZURAT/H/M.R. D.S. (CENSURED/H/M.R. D.S.).
The mail was written by Lieutenant Stefan Sirch -

Dobrovat POW officers deposit - Vaslui County Ru mä -
nien - and is addressed to Johann Sirch in Rosenheim,
Baiern, Münchnerstraße 28, Deutsches Reich.

The fact that these post cards were not sent to
Germany through Geneva, but was taken from the
Romanian military post office by the German mili-
tary post of the 9th army proves that at the time the
mail was sent something happened on the frontline
and the hostilities had stopped.

On the Moldavian frontline the Russian army
was numerically superior to the Romanian one.
After the Bolshevik takeover from November 7th

1917, anarchy had settled in the Russian
army lines and they had begun to retreat
the army from the Moldavian frontline.
All of the above mentioned force Roma-
nia to sign a temporary truce on Novem-
ber 26th/December 9th 1917 at 11.30 pm
with the Central Powers (Focșani Truce).

The taking over of this mail by the Ger-
man military post was probably carried in
Focșani.

Previously, the mail had been col-
lected from the camp by the Red Cross
Society and then censored at Iași by five
censors, identified by the letters from the
oval censorship postmark.

Fig. 1

Fig. 2
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Mr. Cezar Săvulescu1 reopens an old Romanian
philatelic debate, which was partially solved in the
year 1989: the exact starting date of putting into
function of the franking machines in Romania.

The articles published to this day in Romanian phi-
latelic literature are separated into two different opi-
nions, as is the year of introduction: 1927 or 1929.

Petre Murea2 notes: „In the year 1927 the fran-
king machines were introduced, built in such a man-
ner so that you can print on letters, as needed,
figures similar to stamps…”.

Ten years later, in Filatelia3 magazine a similar
note is recorded: „In the year 1927 the franking ma-
chines were introduced, built in such a manner so
that you can print with him, figures similar to
stamps…”. You can very clearly observe the influence
of the above-mentioned volume. 

As a follow-up, a new article published in Filatelie
magazine no. 11/1951, records the mechanical fran-
king machines introduction year as being, again, 1927.

Researcher Iosif Micu4 mentions that „… in Ro-
mania, the franking machine being introduces in the
year 1927…”, and Marcel Dănescu5, probably based
on Petre Murea’s statements, considers the year
1927 as the beginning of the mechanical franking
machines in Romania.

None of the articles or volumes quoted do not
mention a documentary source to back-up the sta-
tement that 1927 is the introduction year and Petre
Murea’s2 book, although as is mentioned on the
cover it was written in collaboration and competi-
tion with some of the most important people of phi-
lately and post: Gheorghe Matheescu-Sinaia, R.
Zoscsak and Iancu Ionescu, has many more other
postal history mistakes, already clarified to this date.

Constantin and Emilia Drăgușin6, considered Ja-
nuary 1st, 1929 as being the introduction of the me-
chanical franking machines in Romania. This
statement is based on a mention from P.T.T. 1930 Al-
manac: „The franking machines started functioning
at the beginning of January 1929, according to the
regulations published in Telegraph-Postal Bulletin
no. 11 from June 1928”. This is the first article in
which the statement regarding the date of introduc-
tion into function of the mechanical franking machi-
nes is based on documents’.

Seeing how in the same period Marcel

Dl Cezar Săvulescu1 redeschide o problemă mai
veche din filatelia română, problemă rezolvată par-
țial în anul 1989: data introducerii în exploatare în
România a maşinilor de francat. 

Articolele publicate până în prezent în literatura
filatelică românească se situează pe două poziții di-
ferite, după cum este considerat anul introducerii:
1927 sau 1929.

Petre Murea2 consemnează: „În anul 1927 s-au
introdus «Maşinile de Francare» construite în aşa fel
ca să se poată imprima cu ele pe scrisori, după ne-
cesitate, figure asemănătoare mărcilor poştale…”.

Zece ani mai târziu în revista Filatelia3 se con-
semna în mod similar: „În anul 1927 s-au introdus
maşinile de francat construite în aşa fel ca să se
poată imprima cu ele figure asemănătoare timbrelor
poştale…”. Se poate observa foarte clar influența vo-
lumului mai sus-menționat.

În continuare un nou articol publicat în revista Fi-
latelie, nr. 11/1951, dădea ca an de introducere a
maşinilor de francare mecanică tot anul 1927.

Cercetătorul Iosif Micu4 făcea mențiunea „… în
România maşina de francat fiind introdusă în anul
1927…”, iar Marcel Dănescu5, bazându-se probabil
tot pe afirmațiile lui Petre Murea considera anul
1927 pentru începuturile maşinilor de francare me-
canică în România.

Nici unul dintre articolele sau volumele citate nu
menționează însă sursa documentară care a stat la
baza afirmării anului 1927 ca an de început, iar car-
tea lui Petre Murea2, deşi, după cum se menționează
pe copertă, a fost scrisă cu colaborarea şi concursul
unor personalități marcante ale filateliei şi poştei -
Gh. Matheescu-Sinaia, R. Zoscsak şi Iancu Ionescu -
mai are şi alte greşeli de istorie poştală, deja eluci-
date până în prezent.

Constantin şi Emilia Drăguşin6 considerau data de
1 ianuarie 1929 ca data introducerii maşinilor de
francare mecanică în România. Această afirmație se
baza pe o mențiune făcută în Almanahul P.T.T. 1930:
„Maşinile de francat au început să funcționeze cu în-
cepere din ianuarie 1929, pe baza regulamentului
publicat în Buletinul Telegrafo-Poştal nr. 11 din iunie
1928”. Acest articol era primul în care afirmația pri-
vind data introducerii în exploatare a maşinilor de
francat era făcută pe bază de documente.

Cum în aceeaşi perioadă fusese publicat

Când s-au introdus în România
mașinile de francare mecanică?

When the meter stamps was 
introduced in Romania?

ing. Călin MARINESCU, engineer

1 Săvulescu, Cezar - Anul 1927- prima
confirmare, Magazin de filatelie, car-
tofilie şi numismatică, nr. 119/2010
2 Murea, Petre, cu colaborarea și con-
cursul Domnilor Gh. Mathescu-Sinaia,
R. Zoscsak și Iancu Ionescu - Istoricul
timbrelor poştale româneşti 1858-

1938. Valoarea şi importanța lor cul-
turală şi filatelică, Tipografia Rapid, Ti-
mişoara, 1938, capitolul H: Francarea
cu maşinile, p. 290
3 x x x - Maşina de francat şi filatelia,
Filatelia (Revista filateliştilor din Ro-
mânia), nr.14/1948
4 Micu, Iosif - Mecanotelia, colecționa-

rea francaturilor mecanice, Filatelia,
nr. 11/1964
5 Dănescu, Marcel - Filatelia de la A la
Z, Ed. Sport-Turism, 1987, p. 192 
6 Drăgușin, Constantin şi Emilia  - Înce-
puturile francaturii mecanice în Româ-
nia (1929-1947), Filatelia, nr. 6/1987,
p. 4-5 și 13pagina 8 ü
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Dănescu’s5 volume was published, nobody knew
what to believe. It was up to the late Ion Opriș7 to
ask who was right: 1927 or 1929? Constantin Dră -
gușin8 did not agree with Marcel Dănescu’s5 state-
ment regarding the year 1927, finding support for
his thesis Telegraph-Postal Bulletin of January 1930.
Mr Mircea Pătrășcoiu9 invoke the year 1929.

In order to solve this issue we must first analyze
the documentary evidences. Thus, from a documen-
tary point of view there can be found several articles
from those times press and postal works from the
years 1927-1930, that bring new, scientific, elements
regarding the beginnings of mechanical franking of
the postal mail. 

An interesting announcement from P.T.T. was pu-
blished on October 2nd, 1927 (Morning newspaper
no. 7483/2 oct.1927):

„From P.T.T. - a new system of mail franking.
Soon there will be a new mail franking system in

our country, as there currently is in Holland, Norway,
Austria, Switzerland, Italy and New Zeeland. The Pos-
tal Directors must purpose to the Ministry Council
the approval for the introduction of a practical and
hygienic franking system, … The system will be func-
tioning especially in the large commerce houses,
banks, newspapers administrations etc that use daily
tens of thousand lei on stamps. D.D. Marinescu, Ge-
neral Director of Posts, has been working for 3 years
in the research for projects and offers. So far, he has
received 3 offers from 3 companies: English, Swiss
and German…”.

I. Manea90 demonstrates that by May 1928 the
franking machines had not been used or activated:

„The progresses realized in the technique of buil-
ding the franking machines, in the age after war is
remarkable, thus almost all the countries of the
Union have already introduced the franking machi-
nes into service, and others, including our Adminis-
tration, are about to be introduced as soon as
possible (author’s underline)…”.

The regulations for using the franking machines
in the Romanian postal service were approved on
June 6th,1928 according to the order no. 101.540 and
was published in the Telegraph-Postal Bulletin no.
11/June 1928.

Regarding the confirmation of these regulations
and about the advantages of mechanical mail fran-
king, general inspector Mihail D. Ioan11 wrote:

„… The regulations for the use in the postal ser-
vice of the mechanical franking machines have been
confirmed, both for internal affairs, as well as inter-
national ones. This innovation is going to be a great
advantage, especially for the financial businesses
whose work is eased, accountancy etc. … for

și volumul lui Marcel Dănescu5, nimeni nu mai ştia
ce să creadă. S-a ajuns ca regretatul Ion Opriş7 să se
întrebe care este anul corect: 1927 sau 1929? Con-
stantin Drăgușin8 nu agreea afirmația lui Marcel Dă-
nescu5 referitoare la anul 1927, invocând în sus -
ți nerea tezei sale Buletinul Telegrafo-Poștal din ia-
nuarie 1930, de fapt Almanahul P.T.T. citat anterior.
Dl Mircea Pătrășcoiu9 invocă anul 1929.

Pentru rezolvarea disputei trebuie analizate în
primul rând dovezile documentare. Astfel, din punct
de vedere documentar pot fi citate câteva articole
din presa vremii şi lucrări poştale din anii 1927-1930,
care aduc elemente noi, ştiințifice, privind începutu-
rile francării mecanice a corespondenței poştale.

Un interesant comunicat de la P.T.T. a fost publicat
în ziua de 2 octombrie 1927 (Ziarul Dimineața, nr.
7483/2 oct.1927): 

„De la P.T.T. - un nou sistem de francare a cores-
pondenţei.

În curând se vor introduce şi în țara noastră un
nou sistem de francare a corespondenței aşa cum
există actualmente în Olanda, Norvegia, Austria, El-
veția, Italia şi Noua Zeelandă. E vorba ca Direcțiunea
Poştelor să propună Consiliului de Miniştri aprobarea
introducerii unui sistem de francare practic şi igienic
… Sistemul va fi adoptat mai ales de marile case co-
merciale, bănci, administrațiuni de ziare etc. care în-
trebuințează zilnic mărci poştale de zeci de mii de lei.
D. D. Marinescu directorul general al poştelor lu-
crează de 3 ani la cercetarea proiectelor şi ofertelor...
Până acum s-au primit 3 oferte de la 3 firme: en-
gleză, elvețiană şi germană…”.

I. Manea10 demonstrează că până în luna mai
1928 maşinile de francare poştală nu fuseseră intro-
duse încă în exploatare:

„Progresele realizate în tehnica construcției ma-
şinilor de francare, în epoca de după război sunt re-
marcabile, astfel că mai toate țările din Uniune au
introdus déjà maşinile de francare în serviciile lor, iar
altele, între care şi Administrația noastră, sunt pe
cale a le introduce în cel mai scurt timp posibil
(subl. aut.)…”.

Regulamentul pentru întrebuințarea maşinilor de
francare în serviciul poştal român a fost aprobat abia
pe data de 6 iunie 1928 cu ordinul nr. 101.540 şi a fost
publicat în Buletinul Telegrafo-Poştal nr. 11/iunie 1928.

Despre ratificarea acestui regulament şi despre
avantajele francării mecanice a corespondenței in-
spectorul general Mihail D. Ioan11 scria:

„... S-a ratificat regulamentul pentru întrebuințarea
în serviciul poştal a maşinilor de francare, atât în re-
lațiunile interne, cât şi internaționale. Această i novație
este de natură a crea un mare avantagiu, în special
pentru intreprinderile financiare, cărora li se

7 Opriş, Ion - Spre un statut filatelic al
francaturii mecanice româneşti, Fila-
telia, nr. 1/1988, p. 14 
8 Drăgușin, Constantin - Despre lucra-
rea „Filatelia de la A la Z”, Filatelia, nr.

4/1988, p. 8
9 Pătrășcoiu, Mircea - Utilizarea
mașinilor de francat mecanic din Ro-
mânia în „perioada Regatului” (1929-
1943), Filatelistul Feroviar, nr. 59

(2/mai 2010), p. 22-26
10 Manea, I. - Maşini de francare, Re-
vista P.T.T., nr. 5/mai 1928
11 Ioan, Mihail D. - Anul P.T.T. 1928, Re-
vista P.T.T., nr. 1/ian. 1930
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stamps that so far have been used for every letter”,
but there is no mention of the exact introduction of
the franking machines into function.

In the concern of the import of the mail franking
machines there is the next mention from September
1928 (Universe newspaper no. 201/September 7th,
1928):

„… According to article 5 of the regulations for
the franking machines function in the Romanian
postal service, border customs are alerted to not ac-
cept the import of such machines without the im-
port authorization from the P.T.T. general director.
Customs will thus ask importers to present a P.T.T.
letter mentioning that the machine in question is ad-
mitted into the Romanian postal service”.

A newspaper advertisement from the beginning
of June 1929 (Morning Newspaper no. 8066/June
2nd, 1929) complimented one of the three franking
machines models approved:

„The mail franking machines UNIVERSAL POSTAL
FRANKERS MIDGET approved by the P.T.T. General Di-
rector was introduced easily in all the great institu-
tions and firms proving it’s utility. General
Representative Nicolae Ivanovici Pasajul Villagros.”

In what concerns the date on introduction of the
three mail franking machine models, there are two
quotes, to which we add the quote of couple Con-
stantin and Emilia Drăgușin:

1. „Throughout the year 1928 (author’s under-
line) different franking machines were studied by the
P.T.T. Administration, choosing three systems that
were also adopted by the Administration and put
into service (author’s underline)...”12.

2. „During this year the franking machines were in-
troduced in as many large companies as possible. In
order to be adopted by the authorities for the official
mail, the franking machines were exhibited at the Ge-
neral Direction on December 10th-28th, 1929.”13

3. „… in our service the franking machines began
to function at the start of January 1929, according
to the regulations published in the Telegraph-Postal
Bulletin no. 11 of June 1928…”. It mentions that
there were 40 franking machines introduced in the
year 1929.14

According to the first quote from the above-men-
tioned documentary sources, in the year 1988 I sent
to the Filatelia magazine a short study regarding this
issue, considering that the mechanical franking ma-
chines were introduced into usage in Romania in the
second half of the year 1928. The study was not pu-
blished and I did not pursue at that time due to
some doubts of my own. Thus, The Recognition of
the postal, telegraph and telephone administration
activity in the year 1928 was published later in the
year 1930 and the mention could referrer to the year
1929. Either way, as it was shown above, the

reduce munca, contabilitatea etc..., a timbrelor ce
până acum se întrebuințau pentru fiecare corespon-
dență…”, nu se spunea însă nimic de introducerea
efectivă în serviciu a maşinilor de francare.

În ceea ce priveşte importul maşinilor de francare
a corespondenței era făcută următoarea mențiune
în luna septembrie 1928 (ziarul Universul, nr. 207/7
sept. 1928):

„… În conformitate cu art. 5 din regulamentul pen-
tru întrebuințarea maşinilor de francare în serviciul
poştal român, s-a atras atenția vămilor să nu admită
importul acestor feluri de maşini decât numai cu au-
torizația de import a direcțiunii generale a P.T.T. Vămile
vor pretinde deci importatorilor să prezinte o adresă
de la P.T.T. în care să se prevadă că maşina respectivă
este admisă în serviciul poştal român”.

Un anunț publicitar de la începutul lunii iunie
1929 (ziarul Dimineața, nr. 8066/2 iun. 1929) elogia
unul dintre cele trei modele de maşini de francare
adoptat:

„Maşinile de francat corespondența UNIVERSAL
POSTAL FRANKERS MIDGET, aprobate de Direcția Ge-
nerală P.T.T. s-au introdus cu uşurință în toate marile
instituții şi firme dovedindu-se utilitatea lor. Repre-
zentanța generală Nicolae Ivanovici Pasajul Villagros.”

În privința datei când au fost introduse în exploa-
tare cele trei tipuri de maşini de francare a cores-
pondenței sunt prezentate două citate, la care se
adaugă şi citatul prezentat de soții Constantin şi Emi-
lia Drăguşin:

1. „Tot în cursul anului 1928 (subl. aut.) s-au stu-
diat de Administrația P.T.T. diferite sisteme de maşini
de francare, alegându-se trei sisteme, care s-au şi
adoptat de Administrație şi pus în serviciu (subl.
aut.)...”12

2. „În cursul acestui an s-au introdus cât mai mult
în uzul marilor întreprinderi, maşinile de francat. În
scopul de a fi utilizate de autorități pentru francarea
corespondenței oficiale a avut loc la direcțiunea ge-
nerală o expoziție a acestor maşini în zilele de 10-28
decembrie 1929.”13

3. „…în serviciul nostru maşinile de francat au în-
ceput să funcționeze cu începere din ianuarie 1929,
pe baza regulamentului publicat în Buletinul Tele-
grafo-Poştal nr. 11 din iunie 1928…”. Spune că s-au
introdus 40 de maşini de francat în anul 1929.14

Pe baza primului citat din sursele documentare
de mai sus, în anul 1988 am predat la redacția revis-
tei Filatelia un scurt studiu privind această pro-
blemă, considerând că maşinile de francare
mecanică au fost introduse în exploatare în România
în a doua parte a anului 1928. Studiul nu a fost pu-
blicat şi nu l-am reluat până la această dată având
personal unele dubii. Astfel, Darea de seamă asupra
activității administrației poştelor, telegrafelor şi te-
lefoanelor pe anul 1928 a fost publicată abia

12 Dare de seamă asupra activității ad-
ministrației poştelor, telegrafelor şi tele-
foanelor pe anul 1928, Bucureşti,

Institutul de arte grafice E. Marvan, 1930
13 Ioan, Mihail D. (inspector general) -
Anul PTT 1929 - 5 Exploatarea poş-

tală, Revista PTT, nr. 1/ianuarie 1930
14 Manea, I. - Maşini de francat, Alma-
nachul PTT 1930, p. 64
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în anul 1930 şi mențiunea făcută s-ar fi putut referi
la anul 1929. Oricum, aşa cum s-a arătat mai sus, in-
troducerea în exploatare în România a maşinilor de
francare mecanică nu s-a putut face înainte de apro-
barea Regulamentului pentru întrebuințarea maşi-
nilor de francare în serviciul poştal român, adică
anterior lunii iunie 1928.   

În ultimii ani au fost oferite spre vânzare mai
multe probe de francaturi mecanice din luna decem-
brie 1928: nr. 2 (2,00 lei - 4 XII 1928) - Fig. 1, nr. 12
(2 lei, 5 lei - 4 XII 1928), nr. 14 (10 lei - 21 XII 1928),
dar cel puțin deocamdată, nu a fost găsită nici o
piesă circulată prin poştă în anul 1928. Se cunosc
probe și din anul 1929: nr. 25 (7,50 lei - 6 III 29)15, nr.
15 (7,50 lei - 19 III 29) - Fig. 2, nr. 22 (0,15 lei - 13 6
29) - Fig. 3. Cea mai timpurie francatură mecanică
românească care a putut fi identificată până acum
are data de 29 mai 1929 (Fig. 4). 

Se poate concluziona că din punct de vedere docu-
mentar maşinile de francare mecanică a coresponden-
ței au fost introduse în exploatare în România la o dată
din perioada iunie 1928 - ianuarie 1929.

Ar fi necesar cu acest prilej un îndemn şi nu un re-
proş pentru puținii care mai scriu despre filatelie în
ziua de azi să nu preia ca bună nici o afirmație din lu-
crări anterioare până nu o verifică cu gri jă. Acest scurt
studiu este un exemplu elocvent de preluare de la un
autor la altul de informații eronate, neverificate do -
cumentar. De asemenea exemple este plină literatura
filatelică română. Trebuie de menționat că există gre-
şeli chiar şi în Istoria poştelor române a lui Constantin
Mines cu, dar ele trebuie cu nos cu te şi izolate, fă ră a
scădea valoarea lucrării.

Eng. Călin MARINESCU, is native of Dorohoi, Roma-
nia, and received his education in engineering. Wor-
king in philately: postal history in connection with
Romania. 
Contact: romexim.star@b.astral.ro.
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introduction into usage in Romania of the mechanical
franking machines could not have been possible wit-
hout the approval of the Regulations for the usage of
the franking machines in the Romanian postal service,
meaning prior to the month of June 1928.

In the last years there have been many meter
stamps evidences from December 1928 offered for
sale: no. 2 (2.00 lei - 4 XII 1928) - Fig. 1, no. 12 (2 lei,
5 lei - 4 XII 1928), no. 14 (10 lei - 21 XII 1928), but at
least for now, a piece put into circulation via post in
the year 1928 has never been discovered. There are
known evidences from the year 1929 as well: no. 25
(7,50 lei - 6 III 29)15, no. 15 (7.50 lei - 19 III 29) - Fig.
2, no. 22 (0.15 lei - 13 6 29) - Fig. 3. The earliest Ro-
manian mechanical franking that could be identified
to this date is dated May 29th, 1929 (Fig. 4).

You may conclude that, according to documents,
mail mechanical franking machines were introduced
into usage in Romania some time in the period of
June 1928 - January 1929.

Due to this opportunity, an urge would be neces-
sary, and not incrimination, for the few who still write
about philately these days, to not assume a statement
from past lectures as being true, without thorough
verifi -cation. This short study is an eloquent example
of miscommunications being sent from one author to
another, unverified documents. The Romanian phila-
telic literature is full of such examples. We must also
mention that mistakes as such can also be found in
The History of Romanian Posts of Constantin Minescu,
but they must be pinpointed and isolated, without al-
tering the value of the work.

Fig. 4

15 Pătrășcoiu, Mircea - Noutăți din mecanotelia românescă,
Filatelistul Feroviar, nr. 60 (3/august 2010), p. 14-15

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3



philatelica.ro filatelie tematica

^

Una din materiile prime utili-
zate la fabricarea sticlei este carbo-
natul de sodiu și mai mult de
jumătate din producția sa actuală
este utilizată la fabricarea sticlei. În
anul 1860, belgianul Ernest Gaston
Joseph Solvay (Belgia, Mi #1022) a
descoperit o formulă pentru a ob-
ține carbonat de sodiu prin ames-
tecul amoniacului cu clorura de
sodiu în prezența acidului carbo-
nic. Bazat pe această descoperire,
Solvay trece la producția indus-
trială de sodă, obține un brevet în
1863 şi construiește o fabrică la
Schaerbeek, apoi o alta la Couillet,
noua industrie cunoscând o creş-
tere enormă şi procedeul fiind în
curând exploatat în toată lumea.
Prețul sodei - utilizată în industriile
cele mai diverse - crescuse de la
650 la 700 de franci pe tonă în anul
1850. Procedeul Solvay - care utili-
zează ingrediente ieftine și la înde-
mână - l-a făcut să scadă până la
100 de franci pe tonă la nivelul
anului 1914. În Fig. 105 prezentăm
o maximă belgiană realizată pe su-
port UNIMAX, francată cu timbrul
Mi #1022 ilustrat cu Ernest Solvay
(din seria de cinci timbre din anul
1955 dedicată unor inventatori),
obliterată cu o ștampilă de zi cu
data de 20.02.1956 din localitatea
Rebecq, locul nașterii savantului.

Ernest Solvay a dobândit o
mare avere de pe urma valorificării
in ven țiilor sale, avere pe care a fo-
losit-o în scopuri filantropice, pu -
nând succesul industriei sale în
slujba ştiinței şi progresului social:
în anul 1894 a înființat Institutul de
Ştiințe Sociale sau Institutul de So-
ciologie de la Universitatea Liberă
din Bruxelles (în prezent împărțită
în Université Libre de Bruxelles şi
Vrije Universiteit Brussel), precum
şi Institutul Internațional pentru Fi-
zică şi Chimie. În 1903 a fondat Sol-
vay Business School, care este de
asemenea o parte a Universității
Libere din Bruxelles. În 1911 a de-
marat o serie de conferințe impor-
tante în fizică, cunoscute sub
nu mele de Conferințele Solvay,
printre ai căror participanți s-au

numărat minți luminate ale epo-
cii, precum Hendrik A. Lorentz,
Max Planck, Ernest Rutherford,
Marie Curie, Henri Poincaré şi - pe
atunci tânărul de 32 de ani - Al-
bert Einstein, alte conferințe
avându-i mai târziu ca participanți
de marcă pe Niels Bohr, Werner
Heisenberg, Max Born şi Erwin
Schrödinger.

În prezent, uzinele chimice ca -
re utilizează procedeul Solvay fur-
nizează trei sferturi din necesarul
mondial de carbonat de sodiu,
restul fiind furnizat prin exploata-
rea minieră a depozitelor natu-
rale. Sticla pentru geamuri şi
re  cipiente se obține prin topirea
unui amestec de carbonat de
sodiu, carbonat de calciu şi nisip
de siliciu (banalul dioxid de siliciu,
SiO2, întâlnit din abundență pe pla-
neta noastră). Uzina de Produse
Sodice Ocna Mureş (azi GHCL
UPSOM ROMÂNIA S.A.) a fost con-
struită între anii 1894-1896 de
către societatea belgiană Solvay &
Co, iar la finele secolului XIX şi în
primele decenii ale secolului XX
avea să devină singura unitate de
producție a sodei din România și
totodată una din cele mai impor-
tante unități de profil din Europa.
Uioara - vechiul nume al actualei
localități Ocna Mureș - a înflorit în-
cepând cu anul 1896 (Fig. 106, o
carte poștală ilustrată cu Uzinele
Solvay din Ocna Mureș - Uioara),

atunci când familia Solvay a decis
să construiască o fabrică de sodă și
a ales localitatea Uioara pentru că
avea aici cele trei elemente nece-
sare pentru fabricarea sodei: apa
din râul Mureș, sarea din subteran
și calcarul de pe dealurile din jur.
După al Doilea Război Mondial,
odată cu dezvoltarea industrială
intensivă din țările estului Europei,
vom întâlni subiecte la tema noa -
stră pe timbre poștale care fac pro-
pagandă specifică realizărilor din
domeniu: un timbru (Mi #973)
dintr-o serie emisă în Bulgaria în
anul 1955, dedicată prieteniei bul-
garo-sovietice, este ilustrat cu Fa-
brica de sodă „Karl Marx”

Sticla, între mărgică și fibra optică (V)
Florin PATAPIE-RAICU
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din orașul Devnia (inaugurată în
anul 1954), care din anul 1997 face
parte - cu o participație de 60% -
din compania belgiană Solvay. În
seria Construcții ale socialismului
din R.P.R. - emisă de Poșta Română
la 10 aprilie 1963 - întâlnim două
mărci poștale la subiectul în dis -
cuție, și anume, una dedicată Fa -
bri cii de sticlă și faianță Sighi șoara
(Fig. 107, Mi #2137), intrată în
funcțiune în anul 1957 și alta - Uzi-
nelor sodice Govora (Fig. 108, Mi
#2138), care au fost înființate în
anul 1955 și unde se aplică tehno-
logia Solvay de obținere a sodei
calcinate.

Cei de vârsta mea îsi mai amin-
tesc, probabil, de acele strigări
geamurile, geamurile, geammm...,
cu ecou special pe străzile orașelor
României chiar și prin anii ‘80 ai se-
colului trecut. Geamgiii purtau în
spate - ca pe un rucsac original - un
fel de ladă din lemn, parțial des-
chisă și cu mai multe despărțituri
în care erau așezate cu grijă plăci
din sticlă de diverse tipodimen-
siuni, destinate înlocuirii geamuri-
lor crăpate sau sparte de prin
gospodăriile oamenilor. Era un
adevărat sistem de serviciu ambu-
lant door-to-door care, din păcate
- în cazul geamgiilor - a dispărut
din peisajul cotidian românesc. O
marcă poștală (Fig. 109, Mi #754)

din seria Meserii emisă în anul
1986 în Berlinul de Vest este ilus-
trată - pe cele două câmpuri egale
ale suprafeței mărcii poștale - cu
un geamgiu de pe la finele epocii
medievale, respectiv cu un geam-
giu din zilele noastre.

Inginerul belgian Émile Four-
cault este inventatorul sistemului
de tragere a sticlei sub forma gea-
murilor plane. Înaintea lui, pentru
a obține geamuri, meșterul sticlar
sufla sticla sub forma clasicului
balon, care era apoi deschis și re-
copt. Fourcault a lucrat împreună
cu inginerul Émile Gobbe, care - la
acea vreme - efectua cercetări de
laborator asupra fabricării meca-
nice a sticlei de geam. Cei doi in-
ventatori (Belgia, Mi #1027)
de pun un brevet de fabricare a
acestui tip de sticlă în anul 1901.
Experiențele s-au făcut la manu-
factura de sticlă din Tilly, apoi au
continuat la Dampremy (în pre-
zent parte a orașului belgian Char-
leroi), unde au instalat o primă
mașină de tragere a sticlei între
șiruri de rulouri. Din păcate, deși
sticla era transparentă, dife rențele
de grosime conduceau la efecte
optice de distorsiune a imaginilor,
echivalente celor din pris me și
lentile. În anul 1903 Four cault
obține un al doilea brevet pentru
o instalație de recoacere a sticlei

în foi continue, reu șind să tragă foi
de sticlă cu lățimea de un metru și
cu o grosime uniformă în dome-
niul 2-8 mm. Pe baza unor creșteri
de capital, Fourcault a construit la
Dam premy un nou cuptor cu sis-
tem de tragere a sticlei și apoi încă
două în anul 1907, apropiindu-se
de o capacitate de producție de
opt milioane m2 de sticlă trasă sub
formă de geamuri. În 1912 între-
prinderea lucra cu opt mașini de
tragere a sticlei, care - față de sti-
cla de geam obținută prin suflarea
tradițională - avea o serie de avan-
taje: o planimetrie perfectă, o so-
liditate omogenă și un preț de
două ori mai mic. În anul 1924
procedeul a fost introdus în Sta-
tele Unite, în lume existând 46 de
cuptoare de tip Fourcault, capa-
bile de o producție globală de 10
milioane de m2 de geamuri pe
lună. În anul 1930, la Ploiești, intră
în funcțiune prima fabrica de gea-
muri din România4) echipată cu
cuptoare sistem Fourcault. În Fig.
110 prezentăm o NONMAXIMĂ5),
realizată pe un suport emis de edi-
tura belgiană UNIMAX și francat
cu timbrul ilustrat cu portretele lui
Fourcault și Gobbe din aceeași se -
rie dedicată unor inventatori, e -
misă de Poșta belgiană la 22
oc tombrie 1955, obliterată cu o
ștam pilă de zi - având

4) Primele atestări documentare privind fabricarea sticlei pe
actualul teritoriu al României provin, respectiv din anul 1623
în legătură cu construcția unei manufacturi de sticlă în re-
giunea Fă gărașului și din anul 1644 cu referire la glăjăria
înființată de domnitorul Matei Basarab la Târgoviște. În Mol-
dova se fabrica sticlă pentru geamuri în jurul anului 1700.
Documente scrise atestă exis tența unei fabrici de sticlă din
1727 în localitatea Belin din Crișana. În secolul XIX s-au con-
struit numeroase fabrici de sticlă, dintre care unele func -
ționează și astăzi: fabrica de la Poiana Codrului (Maramureș)
înființată în 1801, cea de la Tomești (Banat) din 1804, fabrica
de la Avrig din 1830 ori de la Pădurea Neagră (județul Bihor)
din 1840. Prima fabrică modernă din România pentru pro-
duse din sticlă se înființează la A zuga în anul 1880, fabrica
de sticlă de la Turda se înființează în anul 1921, iar la Mediaș
intră în funcțiune - în anul 1923 - Fabrica Vitrometan, care
producea sticlă de menaj. Deși până la acest moment nu
cunoaștem piese filatelice dedicate acestor prime etape din
istoricul fabricării sticlei pe teritoriul României, nu ar fi lipsit
de interes ca Rom filatelia, în anii următori, să marcheze
aceste momente de la începuturile epocii industriale autoh-
tone prin emisiuni poștale adecvate.
5) O NONMAXIMĂ este o piesă filatelico-poștală care se
dorește a fi o maximă și/sau care - la prima vedere - este
confundată cu o maximă propriu-zisă de către un necu-
noscător în domeniu; la o privire mai atentă a respectivei

piese se observă că aceasta nu corespunde cerințelor ma-
ximafile, piesa fiind de fapt clasificabilă în categoria gene-
rală a TCV-urilor. Există admi nistrații poștale care emit noi
tipuri de pro duse filatelice, pe care mulți colec ționari le
confundă - voit sau nu - cu maximele veritabile, ori îi acuză
pe producători - uneori pe drept, alteori pe nedrept - că
ar emite din necunoaștere așa-zise maxime, pe care eu le
numesc NONMAXIME; în realitate, atunci când sunt puse
în vânzare - aceste piese nu întotdeauna sunt prezentate
drept maxime de către respectivele entități emitente/
administrații poștale, ci poartă alte denumiri, acceptate
fără rezervă ca terminologie de către partea educată/in-
formată a lumii filatelice. Însă atunci când o entitate abili-
tată în emiterea de piese filatelico-poștale ori un realizator
persoană fizică pretinde că o piesă cu statut maximafil dis-
cutabil (în sensul menționat și subliniat mai sus) ar fi o ma-
ximă veritabilă, spunem că de fapt avem de-a face cu o
NONMAXIMĂ, iar pe respectivii „realizatori” îi sfătuim - la
modul didactic - să învețe bine lecția de la cunoscători
pentru a nu se face de râs ca editori oficiali, respectiv ca
realizatori individuali ai unor astfel de produse filatelice.
În acest fel comunitatea filatelică va utiliza un corect limbaj
comun, problemele de comunicare vor fi ca și inexistente,
iar discuțiile sterile sau textele la „subiect” ale grafomani-
lor vor deveni superflue.
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data de 14.05.1956 - din Saint-
Josse-ten-Noode, localitatea na-
tală a lui Émile Fourcault.

Astfel, în raport cu manufactu-
rarea greoaie și cu costuri de pro -
ducție mari ale sticlei de geamuri
de până la finele secolului XIX, in -
vențiile belgienilor Ernest Gaston
Joseph Solvay, Émile Fourcault și
Émile Gobbe au condus la o pro -
ducție industrială a sticlei caracte-
rizată prin eficiență ridicată și
costuri reduse, ceea ce a permis o
democratizare a accesibilității pro-
dusului denumit geam, acesta de-
venind vizibil de la casele rurale
(Fig. 111, Liechtenstein Mi #694),
vilele urbane cu balcoane închise
cu sticlă (Fig. 112, Belgia Mi
#2063) ori imobilele cu câteva
etaje (Fig. 113, clădirea Academiei
din Dublin, Irlanda Mi #557) și
până la zgârie-norii din oțel și sti-
clă ai New York-ului (coperțile car-
netelor din anul 1985 la ONU New
York Mi #MH1; ONU Viena Mi
#MH1; Fig. 114, ONU Geneva Mi
#MH1). Desigur, arhitecții secolu-
lui XX au dezvoltat concepte și vi-
ziuni moderne asupra habitatului
uman. Walter Adolph Gropius, ar-
hitect și pedagog german, fonda-
tor în anul 1919 și director al
cu rentului Bauhaus, unul din ma -
rii arhitecți ai secolului XX, care a
trăit și a creat în Germania până în
anul 1934 și apoi în Statele Unite
ale Americii (din anul 1937 până
la moartea sa în anul 1969), a con-
ceput clădiri la care se foloseau
materiale foarte moderne la vre-
mea respectivă, între care beto-
nul, betonul armat, structuri din
oțel, sticlă și cărămizi din sticlă. Nu
întâmplător lucrările sale arhitec-
turale sunt comparate frecvent cu
ar tefacte vizuale, adesea cu pic-
turi abstracte. Marca
pagina 14
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poștală din Fig. 115 (RFG, Mi
#1166), inclusă în seria de trei tim-
bre din anul 1983 dedicată stilului
Bauhaus și centenarului nașterii
arhitectului Walter Gropius, este
ilustrată cu ferestre de iluminator
ale unui proiect creat de Gropius și
aflat în Arhiva Bauhaus. În locu -
ințele moderne ale mileniului III se
asigură accesul luminii solare și un
confort termic prin utilizarea sticle-
lor termo- și fonoizolante. Geamul
termopan este denumirea comer-
cială pentru o structură sandwich
formată din două foi de sticlă lipite
perimetal prin intermediul unei
baghete din aluminiu și al unor
sigilanți de tip membrană cauciu-
cată. Rezultatul este un geam cu
caracteristici de izolare termică de-
osebită care păstrează transpa ren -
ța necesară spațiilor vitrate. Pentru
îmbunătățirea izolării termice, dar
mai ales a celei fonice, între foile
de geam se poate introduce un gaz
inert, de exemplu argon, mobilita-
tea scăzută a moleculelor acestui
gaz asigurând o reducere deose-
bită a zgomotului preluat în locu -
ință prin intermediul ferestrelor. O
marcă poștală din RFG (Fig. 116,
Mi #1119) dedicată campaniei de
economisire a energiei este ilus-
trată cu imaginea unei ferestre cu
geam tip termopan.

Secolul XIX și începutul secolu-
lui XX s-au caracterizat prin mari
invenții în domeniul transporturilor
- calea ferată, automobilul, na va
fluvială sau oceanică performantă
ca sistem de propulsie ori avionul
af lat la concurență cu dirijabilul (ul-
timul fiind de tronat la scurt timp
din spațiul aerian, dar acum reve-
nind încet și sigur, cu perspectiva
de a-și re câștiga locul într-o lume în
care se pune tot mai a cut pro-
blema economiei de combustibil/
ener gie). Toate aces te mijloace de
transport - fie că la acele începuturi
aveau o viteză mică de deplasare
(trenul, automobilul, avionul), fie
că urmau e vo lutiv o linie tradițio -
nală (vaporul, un continuator al co-
răbiei) - nu ofereau un spațiu închis
și protejat utilizatorilor, care pu-
teau fi expuși ploilor, vântului și fur-
tunilor ori prafului de pe drumurile
neamenajate corespunzător în ace -
le vremuri de pionierat. În primul

voiaj cu trenul din 27 septembrie
1825 pe linia Stockton - Darlington
(pri ma cale ferată din lume des-
chisă traficului public de călători)
pasagerii se cam îngrămădeau pe
bănci sub cerul liber în niște vago-
nete pentru cărbuni, care semănau
mai degrabă cu niște căruțe pe roți
din oțel. O gravură de epocă (Fig.
117) prezintă această imagine
reală, diferită de cea cu vagoane de
tren mai evoluate de pe ștraiful de
5 mărci poștale emise în anul 1980
de Poșta britanică pentru cei 150
de ani ai unei linii mai noi de cale
ferată, cea din 1830 de pe ruta Li-
verpool - Manchester (Marea Bri-
tanie, Mi #830-834). Ulterior, odată
cu creșterea vitezei trenurilor, a -
ceste căruțe pe roți au devenit bi-
necunoscutele vagoane de cale
fe rată compartimentate, în care
gea murile din sticlă se puteau în-
chide/deschide în funcție de pre -
ferințele călătorilor. Navele fluviale
au fost dotate cu hublouri transpa-
rente din sticlă, uneori colorate din

rațiuni estetice pentru divertis-
mentul pasagerilor (Fig. 118, Berli-
nul de Vest, Mi #487 ilustrat cu
nava Moby Dick) iar cele maritime
- cu hublouri rezistente la presiu-
nea valurilor înalte pe timp de fur-
tună. Automobilele de început
(RFG, Mi #363-384; Fig. 119, RFG,
Mi #1268) - chiar și cele de curse
(Fig. 120, Berlinul de Vest, Mi #397)
- nu erau dotate cu actualele par-
brize din sticlă securit, iar con -
ducăto rul auto era echipat contra
pra fului de pe drum (la fel ca mo -
tocicliștii) cu accesorii spe cifi ce a -
celor vremuri - haină de piele și
ochelari de protecție - și de multe
ori cobora de la volan cu fața plină
de praf și fum, evi dențiind niște
cercuri mai curate în jurul ochilor,
acolo unde fuseseră fixați acei
ochelari obligatorii. Aceiași ochelari
(Elveția, Mi #1090; Franța, Mi
#474) îi purtau și piloții avioanelor
civile sau militare din prima jumă-
tate a secolului XX, fuselajele me-
talice închise și cu hublouri
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din sticlă fiind prezențe curente
ceva mai târziu până la a culmina
cu avioanele din seria Airbus A320,
care au fost primele aparate de
zbor comerciale dispunând de un
cockpit realizat integral din sticlă
(Fig. 121, RFG, Mi #1367). Firele
metalice înglobate într-un tip de
sticlă din categoria celor armate
sunt folosite ca rezistențe electrice
cu ajutorul cărora se încălzesc gea-
murile avioanelor pentru evitarea
depunerilor de gheață. Ultimul pas
rezolvat din punct de vedere teh-
nologic în cazul ferestrelor din sti-
clă a fost cel din domeniul spațial:
hublourile capsulelor cosmice pilo-
tate ori ferestrele de la cabinele na-
vetelor spațiale sunt realizate din
sticle speciale - o combinație de sti-
clă din silicat de aluminiu și sticlă
din cuarț - cu un geam de presiune
internă, un geam optic și un geam
termic extern, ferestrele fiind vop-
site cu același tip de cerneală utili-
zată la imprimarea dolarilor SUA.
În urmă cu doi ani, misiunea STS-
130 a navetei spațiale americane
Endeavour la Stația Spațială Inter -
națională a transportat pentru ESA
modulul Cupola şi stația lui pentru
activități robotizate, de unde vor fi
controlate lucrările de asamblare şi
întreținere ale avanpostului orbital.
Cupola, care are formă de dom, cu
şase ferestre din sticlă specială pe
părțile laterale şi o fereastră cen-
trală (realizate din geamuri din sti-
clă de cuarț şi sticlă borosilicată,
dotate cu senzori termici şi ele-
mente de încălzire a ferestrelor), va
oferi o perspectivă inedită a Pă-
mântului de pe ISS (Fig. 122, un plic
astrofilatelic ilustrat în logo cu mo-
dulul Cupola și obliterat cu ștam -
pila manuală de la Kennedy Space
Center din data de 08.02.2010 a
startului acestei misiuni la Stația
Spațială Internațională).

Florin PATAPIE-RAICU, licențiat al facultății de fizică a Universității Al. I. Cuza
din Iaşi, cercetător ştiințific principal cu activitate în domeniul biofizicii mem-
branelor celulare şi în cel al ştiinței materialelor cu aplicații în aeronautică şi în
energetica nucleară. Domeniile de specializare filatelică: astrofilatelia, filatelia
tematică axată în principal pe istoria ştiinței, de la micro- la macrocosmos; ma-
chetator a peste 250 de ştampile ocazionale (în țară, dar şi în străinătate), al
unui număr similar de ilustrații pentru plicuri ocazionale şi al unor întreguri
poştale, autor a peste 220 de articole filatelice în diverse publicații din țară și
din străinătate. Preşedinte al Societății Filatelice Moldova-Iaşi. 
Contact: flpatapie@yahoo.com.

Fig.
122
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119

Fig.
118

Bill Gates este judecat pentru
bigamie.

El îi spune judecătorului:
Dacă trăiești cu două femei

nu înseamnă bigamie, înseamnă
multitasking...

Bill Gates is being sued for bi-
gamy. 

He says to the judge: 
Living with two women is not

called bigamy, it's multitasking...

► pe scurt ► brief ly ► pe scurt ► brief ly ► pe scurt ► brief ly ► 

Banc Joke
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Studiu de catalog

Primii 10 ani de mecanotelie oficială 1920-1929
ing. Mircea PĂTRĂȘCOIU

1 Pătrășcoiu, Mircea - Francatura mecanică din perioada
„neoficială” (experimentală) 1897-1920, Filatelistul Fe -
roviar, nr. 63 (2/mai 2011), p. 21-23
2 Hawkins, Joel A.; Stambaugh, Richard - The international
postage meter stamp catalog, 2005 (supliment 2008)

Anul Tipul mașinii de francat poștal Țara de 
fabricație

1920 Pitney Bowes SUA
1921 Anker Germania
1922 Universal Postal Frankers Marea Britanie

Hasler Elveția
A.F.M. (Moss) Noua Zeelandă
Mail-O-Meter SUA
Mack Postograph SUA
International Postal Supply SUA

1923 Universal (Fig. 1) Marea Britanie
Franco Elveția
Uhrenfabrik Furtwängler Germania
Bafra Germania
Anker-Werke Germania
Komusina Germania

1924 Francotyp Germania
Havas Franța

1925 Neopost Franța
1927 Timbrographe Belgia

Sima Italia
1928 Hawkins Noua Zeelandă
1929 Witlock Metered Mail SUA

Simbol Anul Tipul și modelul mașinii 
catalog de francat poștal

A1 1929 Universal „Midget” (Fig. 2)
A3 1929 Francotyp „A”
A4 1929 Francotyp „C” (Fig. 3)
A5 1929 Francotyp „C”
OMIS 1929 Hasler

Tabel 1 - Primele semnalări ale utilizării mașinilor
de francat poștal (1920-1929)

Tabel 2

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

Francarea poștală cu ajutorul mașinilor spe-
ciale de francat, reprezintă procedeul modern și
eficient de imprimare pe diversele trimiteri
poștale a însemnului privind încasarea taxelor
conform ta rifelor poștale în vigoare, precum și în-
scrierea datării calendaristice și a localității de ex-
pediere, de regulă cu tuș de culoare roșie. Aceste
mașini de francat poștal funcționează conform
prevederilor unor regulamente speciale, elabo-
rate de administrațiile poștale statale.

Disciplina care se ocupă de francarea poștală
cu ajutorul unor mașini speciale, precum și cu
sprijinul unor distribuitoare automate de mărci
poștale se numește mecanotelie.

Colecționarea unor astfel de produse poștale
(amprente sau mărci) în mecanotelia mondială
cunoaște două etape caledaristice, după cum
urmează:

- etapa neoficială (experimen tală)1 debu tează
în anul 1897 și continuă până în anul 1920, când
la cel de-al VII-lea Congres UPU, desfășurat la
Madrid, francarea poștală cu ajutorul mașinilor
speciale a fost admisă și între state, nu numai
pentru trimiterile poștale interne;

- etapa oficială, cunoscută du pă anul 1920.
Analiza catalogului2 ne eviden țiază că în pe-

rioada 1920-1929 inclusiv, acest procedeu mo -
dern de imprimare a taxelor poștale a fost aplicat
de 47 administrații poștale statale, printre care și
cea din România, începând cu anul 1929. 

În acest interval (1920-1929), în lume au fost
semnalate un număr de 21 tipuri de mașini de
francat poștal. Cele mai multe tipuri au fost fabri-
cate în Germania (6) și SUA (5). În Tabel 1 sunt in-
dicate primele semnalări ale utilizării mașinilor de
francat poștal.

Simbolurile de catalog ale amprentelor (mo -
dele de amprente) sunt în număr de 199, Româ-
nia fi gurând cu cinci astfel de modele (Tabel 2), în
perioada de pionerat a mecanoteliei.

Pentru a face o comparație cu prezentul mon-
dial, astăzi sunt 220 de administrații poștale care
practică acest modern și eficient procedeu.

Numărul total de tipuri de mașini de francat
a ajuns la 148 în perioada 1920-2012, adică în
92 de ani.

Cea mai răspândită mașină este de tipul Pitney
Bowes, fabricată în SUA și existentă în aproape
75% dintre administra țiile poștale.
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Guyana: 1993 - Personalități
(Scott #2676). Descriere: seria
formată din şase minicoli şi şase
colițe. Una dintre cele trei minicoli,
care are în com poziție mărci cu va -
loare nominală de 50$, este
ilustrată cu chipul gimnastei Nadia
Comăneci.

Guyana: 1994 - Campionatul
Mondial de Fotbal (Scott #2722).
Descri ere: emisiunea este compusă
din 12 mărci poştale şi două colițe.
Pe marca cu valoare nominală 225$
este ilustrat fotba listul echipei
naționale române Daniel Timofte. 

Guyana: 1996 - Jocurile Olim -
pice de Vară - Atlanta (Scott #3083).
Descriere: seria formată dintr-o
serie de patru valori, cinci minicoli
şi o coliță. Una dintre cele trei mini-
coli, care are în compoziție mărci cu
valoare no minală de 50$,  este
ilustrată cu chipul gimnastei Nadia
Comăneci.

Guyana: 1998 - Campionatul
Mondial de Fotbal (Scott #3301).
Descri ere: emisiunea este compusă
din 32 mărci poştale şi două colițe.
Măr cile poștale au fost realizate în
minicoli de opt efecte și o vinietă
amplasată în mijlocul colii. Mini-
coala formată din mărcile Scott
#3301 redă fotografia de grup a
echipei Româ niei participante la
Campionatul mon dial de fotbal -
1998 organizat în Franța.

Guyana: 2000 - Campionatul
European de Fotbal (Scott #3514).
Descri ere: emisiunea este compusă
din două minicoli formate, fiecare,
din opt mărci poştale diferi te și câte
o vinietă şi două colițe. Pe una din-
tre mărcile poştele din minicoala
Scott #3514 apare fotografia
echipei națio nale a României,
participantă la Campionatul Euro-
pean de Fotbal - 2000 organizat în
Anglia.

Honduras: 1975 - Centenarul
UPU (Scott #C571). Descriere:
marca cu valoarea nominală 30c
redă steagul Ro mâ niei alături de cel
al Serbiei (Fig. 20).

Insulele Comore: 1998 - Echi -
pele participante la Cupa Mon dială

de Fotbal (Scott #950). Descriere:
emisiunea este compusă din cinci
mi nicoli, iar pe coala cu mărcile cu
valoare nominală de 500 fr este
repre zentată echipa națio nală a
României, partici pantă la Cupa
Mon dială de Fotbal din Franța în
1998

Iran: 1967 - Vizita preşe dintelui
Consiliului de Stat al Republicii So-
cialiste România, Chi vu Stoica (Scott
#1441). Descriere: marcă emisă cu
ocazia vizitei oficiale al lui Chivu
Stoica în Iran, în primăvara lui 1967. 

Irlanda: 1982 - Personalități -
(Scott #522). Descriere: marca
poștală de 26p este ilustrată cu o
grafică realizată de Con stan tin
Brâncuşi20, reprezentând pe scri-
itorul şi poetul James Joyce. (Fig.
21)

Irlanda: 1997 - Bram Stoker:
Dracula (Scott #3083). Descriere:
scene din filmul Dracula. Cele patru
valori au fost realizate şi sub formă
de mi nicoală, iar mărcile cu valoare
no minală de 32 p s-au tipărit şi în
bloc. Marca de 52p a fost
prezentată şi sub forma de bloc de
patru mărci.

Israel: 1993 - Expoziția Fila -
telică Binațională Israel-România
´93 (TELAFILA ´93) - Scott #1441.
Descriere: coliță emisă cu

László KÁLLAI
VALAHICUM sau perenitatea românească în filatelie (III)

uuu

Fig. 20

Fig. 21

20 The East Lothian Museums: Portrait
of James Joyce by Constantin Brân -
cuși (http://www.eastlothianmuse-
ums.org)

Fig. 22
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ocazia expoziției binaționale Israel-România TELAFILA
´93 cu inscripția în limba română „Expoziție Filatelică
Binațională”. Are ca ilustrare lucrarea lui Marcel Iancu
- Vapor cu imigranți. (Fig. 22)

Italia: 1990 - Campionatul Mon   dial de Fotbal - Italia
(Scott #1798). Descri e re: seria este compusă din şase
minicoli. Compoziția care are măr cile poștale cu va -
loarea nominală 600 L con ține emblema Fe de ra ției
Române de Fotbal, alături de federațiile națio nale din
Argentina, Rusia (URSS) şi Came run, respectiv ima ginea
Sta dionului St. Paul din Napoli şi a Noului Stadion din
oraşul Bari. (Fig. 23)

Jamaica: 1970 - Centenarul serviciului telegrafic
(Scott #319-20). Descriere: cele două mărci poştale (3c
şi 10c) sunt ilustrate cu nava de întins cabluri telegrafice
Dacia21, respectiv puntea vasului. (Fig. 24)

Kenya: 1996 - Medaliați ai Jocurilor Olimpice (Scott
#667c). Seria conține nouă mărci poştale emise sub
forma unei minicoli. Pe una dintre mărcile poştale
apare imaginea gimnastei Nadia Co măneci cu inscripția
„ROMANIA GYMNASTICS 1980”. (Fig. 25)

Laos: 1983 - Programul de explorare spațială INTER-
COSMOS (Scott #455). Descriere: marca poștală cu va -
loarea nominală 4k este ilustrată cu chipul primului
cosmonaut român, Dumitru Prunariu, alături de cos-
monautul sovietic Leonid Popov. 

Madagascar (Malagasy Republic): 1977 - Medaliații
Jocurilor Olimpice de la Montreal (Scott #C169) -
supratipar al mărcii poștale Scott #C154. Descriere:
marca poștală de 200 fr are ca supratipar „N.
Comăneci”.

Madagascar (Malagasy Republic): 1998 - Campio -
natul Mondial de Fotbal Franța (Scott #1365a). De-
scriere: emisiu nea este com pusă din opt minicoli.
Minicoala cu mărcile poş tale cu valori nominale 3500
fr are ca su biect echipele națio nale ale gru pei „G”
(România, Co lumbia, Anglia şi Tunisia). Mar ca  poștală

Vala hicum re prezintă un jucător de fotbal în echipa-
mentul tricolorilor, precum şi steagul național.

Madagascar (Malagasy Republic): 1998 - Chipuri
de pe Titanic (Scott #1379f). Emisiunea conține şase
minicoli. Pe una dintre minicoli marca poştală cu va -
lorea nominală de 1300 fr apare chipul căpitanului
navei Carpathia, Arthur Rostron22,23,24. Această emisiune
se leagă de români şi de România nu doar prin etimolo-
gia numelui vasului, dar şi prin faptul că în perioada
1905-1917, când vasul a făcut curse transatlantice pe
ruta Trieste-Fiume-Palermo-New York; numeroşi
emigranți bănă țeni şi ardeleni au călătorit spre America
la bordul acestui vas. În  aprilie 1912 echipajul vaporului
a salvat peste 700 de naufragiați ai Titanicului. În 1917
Carpathia s-a scufundat după ce a fost torpilată de un
submarin german. 

Maldive Islands: 1994 - Campionatul Mondial de
Fotbal 1994 - SUA (Scott #2000e). Descriere: emisiunea
este com pusă din două minicoli, iar una din mărcile
poş tale cu valoare nomi nală de 6,50 r îl redă pe fotba -
listul Gh.  Hagi.

Mali: 1999 - Steaguri  națio nale  (Scott  #1058p).
Descriere: emisiunea este compusă din şase minicoli
cu câte 16 mărci poştale. Una dintre măr cile cu valoare
nominală de 20fr reprezintă tricolorul românesc.

Marea Britanie: 1997 - Poveşti şi legende (Scott
#1754). Descriere: marca poștală cu valoare nominală
de 26 p îl redă pe Dracula.

Marshall Islands: 2004 - Al 23-lea Congres UPU,
Bucureşti, România (Scott #842b). Descrire: minicoală
for mată din patru mărci poştale din care pe una este
reprodusă prima marcă din Moldova, Cap de bour, 27
Parale. Mărcile au fost emise cu ocazia organizării celui
de-al 23-lea Congres al UPU la Bucureşti în perioada 15
septembrie-5 octombrie 200425 (Fig. 26). 

Monaco: 2004 - Al 23-lea Congres UPU, Bucureşti,
România (Scott #2342). Conform repre zen tanților UPU,
congresul a fost un ade vărat succes, fiind dezbătute
peste 500 de măsuri, din 850 propuse. Deciziile luate
fac referire atât la reglementarea activității poştale con-
form nevoilor noului milenium (crearea Comitetului
Consultativ, introducerea Fondului de Asigurare a
Calității, adoptarea unui nou sistem de clasificare a
țărilor, adoptarea unui standard global pentru calitatea
serviciilor, defi nirea juridică a mărcii poştale electronice
etc), cât şi la administrarea internă a forumului
internațional25.

21 History of the Atlantic Cable&Undersea Communications
(http://atlantic-cable.com/Cableships/Dacia/ index.htm)
22 Encyclopedia titanica: Carpathia Passengers and Crew
(http:// www.encyclopedia-titanica.org/manifest.php?q=6)
23 Encyclopedia titanica: Captain Rostron (http://www.
encyclo pedia-titanica.org/theme/cap tain+rostron)
24 Chris' Cunard Page: Carpathia (http://chriscu nard.com/
carpathia.php)
25 Compania Națională Poşta Română: Viitorul serviciilor
poștale s-a decis (comunicat de presă) (http://www.posta-
romana.ro/press/viitorul-serviciilor-postale-s-a-decis-as-
tazi-la-palatul-parlamentului-cele-173-de-tari-participante-
la-cea-de-a-23-a-editie-a-congresului)

Fig. 23
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Guyana: 1993 - Celebrities (Scott #2676). Descrip-
tion: issue of six small sheets and six souvenir sheets.
One of the three small sheets, which is composed of
stamps with the face value of 50$, is illustrated with
the face of gymnast Nadia Comăneci.

Guyana: 1994 - FIFA World Cup (Scott #2722). Des-
cription: the issue is composed of 12 stamps and two
souvenir sheets. On the stamp with the face value of
225$ there is a picture of Daniel Timofte, footballer for
the Romanian National Team.

Guyana: 1996 - Atlanta Summer Olympic Games
(Scott #3083). Description: issue composed of four

stamps, five small sheets and two souvenir sheets. One
of the three small sheets, which is composed of stamps
with a face value of 50$, is illustrated with the face of
gymnast Nadia Comăneci.

Guyana: 1998 - FIFA World Cup (Scott #3301). Des-
cription: the issue is composed of 32 stamps and two
souvenir sheets. The stamps were printed in small she-
ets of eight items and a vignette in the middle of the
sheet. The small sheet composed of Scott #3301
stamps represents the group photography of the Ro-
manian team participating to the FIFA World Cup -
1998 held in France.

Guyana: 2000 - European Football Championship
(Scott #3514). Description: the issue is made of two
small sheets, each composed of eight different stamps
and a vignette and two souvenir sheets. On one stamp
of the Scott # 3514 small sheet there is the group pho-
tography of the Romanian National Team participating
to the European Football Championship - 2000 held in
England.

Honduras: 1975 - UPU Centenarian (Scott #C571).
Description: the stamp with the face value of 30c  shows
the Romanian flag next to the Serbian flag (Fig. 20).

Comoro Islands: 1998 - Participating teams to the
FIFA World Cup (Scott #950). Description: issue of five
small sheets, and on the sheet composed of stamps
with the face value of 500fr the National Team partici-
pating to the FIFA World Cup in France 1998 is shown.

Iran: 1967 - The visit of the Socialist Republic of Ro-
mania’s President of the State Council, Chivu Stoica
(Scott #1441). Description: postage stamp issued on
the occasion of the official visit of Chivu Stoica in Iran,
in the spring of 1967.

Ireland: 1982 - Celebrities - (Scott #522). Descrip-
tion: the stamp of 26p is illustrated with a design of
Constantin Brâncuși20, representing the author and
poet James Joyce (Fig. 21).

Ireland: 1997 - Bram Stoker: Dracula (Scott #3083).
Description: scenes from the movie Dracula. The four
stamps were issued also in small sheets, and the
stamps with the face value of 32p were also printed in
souvenir sheets. The stamp of 52p was also issued in
small sheets of four stamps.

Israel: 1993 - Israel-Romania Bi-national Philatelic
Exhibition ’93 (TELAFILA ’93) (Scott #1441). Description:
souvenir sheet issued on the occasion of TELAFILA ’93
- Israel-Romania Bi-national exhibition - with the in-
scription in Romanian “Bi-national Philatelic Exhibi-
tion”. It is illustrated with the work of Marcel Iancu -
Ship with immigrants (Fig. 22). 

Italy: 1990 - FIFA World Cup - Italy (Scott #1798).
Description: the issue is composed of six small sheets.
The composition that has the postage stamps with the
face value of 600L shows the emblem of the Romanian
Football Federation, alongside with the National Fede-
rations of Argentina, Russia (Soviet Union) and Came-
roon, accordingly it represents the image of the St.
Paul’s Stadium in Napoli and The New Stadium

László KÁLLAI
VALAHICUM or the Romanian perenniality in philately (III)

uuu

Fig. 24

Fig. 25

20 The East Lothian Museums: Portrait of James Joyce by
Constantin Brân cuși (http://www.eastlothian museums.org)
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in the city of Bari (Fig. 23). 
Jamaica: 1970 - Telegraphic Ser-

vice Centenarian (Scott #319-20).
Description: the two stamps (3c
and 10c) are illustrated with „Da -
cia”21, the telegraph cable stret-
ching ship, accordingly the deck of
the ship (Fig. 24).

Kenya: 1996 - The Medalists of
the Olympic Games (Scott #667c).
Description: the issue is composed
of nine stamps issued in small she-
ets. On one of the stamps there is
the image of the gymnast Nadia
Comăneci with the inscription
„ROMANIA GYMNASTICS 1980”
(Fig. 25).

Laos: 1983 - INTERCOSMOS
Spa tial Exploration Program (Scott
#455). Description: the stamp with
the face value of 4k illustrates the
face of the first Romanian cosmo-
naut, Dumitru Prunariu, next to the
Soviet cosmonaut Leonid Popov.

Malagasy: 1977 - The Medalist
of the Montreal Olympic Games
(Scott #C169) - overprint of the
Scott #C154 stamp. Description:
the stamp of 200fr has as overprint
„N. Comăneci”.

Malagasy: 1998 - FIFA World
Cup France (Scott #1365a). Descrip-
tion: the issue is composed of eight
small sheets. The small sheet with
the stamps of 3500fr covers the

subject of the National Team of the
Group ‘G’ (Romania, Columbia, En-
gland and Tunisia). The stamp Va-
lahicum represents a football
player in the Romanian equipment,
as well as the Romanian flag.  

Malagasy: 1998 - Faces from
the Titanic (Scott #1379f). Descrip-
tion: the issue is composed of six
small sheets. On one of the small
sheets the stamp with the face
value of 1300fr shows the face of
the captain of the Carpathia ship,
Arthur Rostron22, 23, 24. This issue is
connected to Romanians and Ro-
mania not only by the etymology of
the ship’s name, but also by the fact
that in the period 1905-1917, when
the ship sailed transatlantic routes
on the route Trieste-Fiume-Pa-
lermo-New York many people from
Banat and Ardeal travelled to Ame-
rica aboard this ship. In April 1912
the crew of the ship saved more
than 700 ship wreckers of the Tita-
nic. In 1917 Carpathia was sunk
after being hit with a torpedo by a
German submarine.  

Maldives Islands: 1994 - FIFA
World Cup 1994 - USA (Scott
#2000e). Description: the issue is
composed of two small sheets, and
one of the stamps with the face
value 6.50fr shows the footballer
Gheorghe Hagi.

Mali: 1990 - National Flags
(Scott #1058p). Description: the
issue is composed of six small she-
ets of 16 stamps. One of the stamps
with the face value of 20fr repre-
sents the Romanian Flag.

Great Britain: 1997 - Stories and
Legends (Scott #1754) Description:
a stamp with the face value of 26p
shows Dracula.

Marshall Islands: 2004 - The
23rd UPU Congress, Bucharest, Ro-
mania (Scott #842b). Description:
small sheet formed of four stamps,
one of which shows the first stamp
of Moldova, The Bull Head, of 27
Parale. The stamps were issued on
the occasion of the 23rd UPU Con-
gress held in Bucharest in the pe-
riod September 15th - October 5th

200425 (Fig. 26).
Monaco: 2004 - The 23rd UPU

Congress, Bucharest, Romania
(Scott #2342).According to the UPU
representatives, the congress was
a true success, discussing over 500
measures out of the 850 purposed.
The decisions taken make a refe-
rence to both regulating the postal
activity according to the needs of
the new millennium (creating the
Consultative Committee, introdu-
cing the Quality Assurance Fond,
adopting a new system for coun-
tries classification, adopting a glo-
bal standard for the quality of
services, legal definition of the elec-
tronic stamps etc), as well as to the
internal administration of the inter-
national forum25.

21 History of the Atlantic Cable&Un-
dersea Communications (http://at-
lantic-cable.com/Cableships/Dacia/
index.htm)
22 Encyclopedia titanica: Carpathia
Passengers and Crew (http://www.
encyclopedia-titanica.org/manifest.
php?q=6)
23 Encyclopedia titanica: Captain Ros-
tron (http://www.encyclo pedia-tita -
nica. org/theme/cap tain+rostron)
24 Chris' Cunard Page: Carpathia (http://
chriscu nard.com/carpa thia.php)
25 Romanian National Post Campaign:
The future of the postal services has
been decided (press release). (http://
www.postaromana.ro/press/viitorul-
serviciilor-postale-s-a-decis-astazi-la-
palatul-parlamentului-cele-173-de-ta
ri-participante-la-cea-de-a-23-a-edi-
tie-a-congresului)

Fig. 26
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Impresionismul este o miș -
care artistică apărută în a doua
jumătate a secolului XIX, carac -
terizată prin renunțarea la contu-
rurile precise ale detaliilor, la
clarobscur, spre a reda cât mai
sugestiv lumina în pictură, prin
modelarea fragmentară a su pra -
fețelor în sculptură, printr-o li -
bertate a formelor, lărgirea
ca d ru   lui tonal și subiectivitatea
coloritului în muzică, prin ten -
dința de a reda impresii fugitive
și cele mai intime nuanțe person-
ale în literatură.

Dintre pictorii impresioniști
rețin atenția: Pierre - Auguste Re -
noir, Vincent van Gogh, Edgar De -
gas, Afred Sisley, Paul Gauguin,
William J. Glackens, Clau de Mo net,
Maurice Pren der gast, Er nest Law-
son, Jules Pas cin, Camille Pissarro,
Paul Cézanne, Georges Seurat etc.

Dintre picturile impresio nis te,
sunt de reținut - în legătură cu
poșta și filatelia - tabloul lui Vin-
cent van Gogh (1853 - 1890) inti-
tulat Poștașul Joseph-Étienne
Roulin, pictură în ulei pe pânză,
dimensiuni 26x215/8 inch, rea -
lizată în 1889 (carte poștală ilus -
trată - Fig. 1). Tabloul este în
pro prietatea fundației Barnes. 

Pictorul olandez a fost prie ten
la cataramă cu familia Rou lin, pe-
trecându-și multă vreme împreu -
nă. Roulin era șeful unui oficiu

poștal din Marsilia.
De menționat că fundația

Barnes se află în localitatea Me -
rion din Pensylvania, SUA, într-o
clădire unde se află o in com -
parabilă și bine alcătuită colecție
de artă impresionistă și postim -
presionistă, constituind un exem-
plu de finețe în artă, rânduită pe
perioade și culturi.

Constituită, inițiată și dăruită
de către dr. Albert C. Barnes, fun -
dația este bine localizată de
autorități și reprezintă un locaș
pentru educația și apre cierea
acestei fine arte.

Această fundație, constituită
în anul 1887, are și o misiune
educativă, având o mulțime de
programe privind învățarea a ces -
tei arte, cu multe departamente
și parcuri cu accesare de către
publiculul vizitator, clă direa
cuprinzând picturi, sculpturi și
alte obiecte de artă. Școa la Ar-
boretum, înființată în anul 1940,
asigură elevilor con diții bune
pentru botanică, design în gră -
dinărit și horticultură. 

Redarea ilustrației acestui
tablou pe o marcă poștală s-a re-
alizat în Belgia (Mi #2417) - a se
vedea și maxima din Fig. 2, Sao
Tome și Principe (Mi #B248), Re-
publica Arabă Yemen (Mi #650),
Kathiri State in Hadhramaut-
South Arabia (Mi #205A).

ing. Mircea PĂTRĂȘCOIU

Poștașul Joseph-Étienne ROULIN

Dan ȚĂRAN ne propune al 4-lea caiet din ciclul Pe urmele unor
expoziții, Leonberg - februarie 2012, 62 pag. Lucrarea este dedicată
expozițiilor internaționale organizate la Timișoara, fiind realizată în
regie proprie și având ca motto: Decât să nu faci nimic, mai bine să faci
ceva. Oricum, ceva este mai mult decât nimic.

Lucrarea reprezintă o retro spectivă, fără comentarii personale, a expo -
zițiilor filatelice internaționale desfășurate la Timișoara în perioada 1970-
1994, așa cum au fost oglindite acestea în presa vremii. Se prezintă sistematic:
co mitete de organizare, jurii, par ticipanți, palmarese, materiale realizate.

Lucrarea constituie o nouă pagină de istorie a filateliei, fiind un gând pios
în memoria celor care ne-au fost alături de-a lungul anilor și care ne-au pă-
răsit pentru totdeauna. Este meritoriu efortul autorului de a transmite sintetic
generațiilor viitoare încă o pagină din activitatea expozițională desfășurată la
Timișoara. 

Lucrarea poate fi accesată în format digital. Cei interesați în procurarea lu-
crării se pot adresa autorului, tel 0049 715 229 124. (dnd)
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Al 4-lea caiet Pe urmele unor expoziţii



ROMÂNIA EMISIUNI 2012 
ROMANIA 2012 ISSUES

Sursa imaginilor: UPU - WADP Numbering 
System (WNS) http://www.wnsstamps.ch/en

și http://www.stampnews.com

150 de ani - București, capitala României Bucharest, Capital of Romania - 150 years

Data punerii în circulație: 03.02.2012.
Dimensiuni: marca poștală, 48x33 mm; coliță, 150x120 mm.
Machetator: Mihai VĂMĂȘESCU.
Prezentare: coală de 32 mărci poștale; minicoală de

opt mărci poștale și o vinietă plasată central (rând 2 - co-
loana 2); coliță dantelată.

Tipărit offset, la patru culori pe hârtie cromo-gumată
(Anglia).

Tiraj: 21.600 (marca poștală), 10.800 (colița).
FDC în tiraj 325 plicuri echipate cu marca poștală a

emisiunii, numerotate și obliterate cu ștampila P.Z.
Carton filatelic, în tiraj de 230 exemplare, echipat cu

marca poștală a emisiunii, numerotat și obliterat cu
ștampila P.Z.

Date of issue: 03.02.2012.
Size: stamp, 48x33 mm; souvenir sheet, 150x120 mm.
Designer: Mihai VĂMĂȘESCU.
Page composition: sheet of 32 stamps; small sheet of

eight stamps and one label; perforated souvenir sheet.
Printing system: offset, in four colours on chromo-

gummed paper - UK origin.
Run printing: 21,600 (stamp), 10,800 (souvenir sheet).
FDC into run printing of 325 envelopes equipped with

the stamp of the issue, numbered and cancelled with the
first day postmark. 

Philatelic document, into a run printing of 230 copies,
equipped with the stamp of the issue, numbered and can-
celled with the first day postmark.

Portretele bancnotelor Banknote portraits 

Nicolae Iorga
(1871-1940)

George Enescu
(1881-1955)

Aurel Vlaicu
(1882-1913)

Lucian Blaga
(1895-1961)

Mihai Eminescu
(1850-1889)

Ion Luca Caragiale
(1852-1912)

Nicolae Grigorescu
(1838-1907)
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Data punerii în circulație: 10.02.2012.
Dimensiuni: mărcile poștale, 24x33 mm; bloc,

162x167 mm (în album filatelic).
Machetator: Mihai VĂMĂȘESCU & Stan PELTEACU.
Prezentare: coală de 80 mărci poștale și o vinietă (Por-

tretele bancnotelor/Banknote portraits) plasată pe rândul
1 - coloana 9; minicoală cu patru mărci poștale de aceeași
valoare și o manșetă ilustrată; bloc, conținând cele șapte
mărci poștale ale emisiunii și șapte viniete.

Tipărit offset, la patru culori pe hârtie cromo-gumată (Anglia).
Tiraj: 164.800 (valoarea nominală de 0,80 L), 154.800

(valoarea nominală de 1,40 L), 134.800 (valoarea nominală
de 2,10 L), 282.800 (valoarea nominală de 2,40 L), 36.800
(valoarea nominală de 3,00 L), 96.800 (valoarea nominală
de 3,10 L), 26.800 (valoarea nominală de 6,00 L), 600 (bloc).

Set de două FDC-uri, echipate cu mărcile poștale ale
emisiunii, numerotate în negru și obliterate cu ștampila
P.Z. în tiraj total de 325 seturi. 600 FDC-uri (în album fila-
telic), echipate cu mărcile poștale ale emisiunii, numero-
tate în roșu și obliterate cu ștampila P.Z. având
supli men tar, aplicată în clar, cu folio aur ștampila P.Z.

Carton filatelic, în tiraj de 230 exemplare, echipat cu
mărcile poștale ale emisiunii și obliterat cu ștampila P.Z.

Album filatelic, în tiraj de 600 exemplare, echipat cu
blocul de șapte mărci poștale al emisiunii și FDC echipat
cu setul complet ale emisiunii. Ambele produse sunt nu-
merotate cu roșu și au aplicată în folio aur ștampila P.Z. 

Date of issue: 10.02.2012.
Size: stamps, 24x33 mm; block, 162x167 mm (in phila-

telic album).
Designer: Mihai VĂMĂȘESCU & Stan PELTEACU.
Page composition: sheet of 80 stamps and one label

(Portretele bancnotelor/Banknote portraits) placed on the
row 1 - column 9; small sheet of four stamps (each value)
and illustrated border; block of seven stamps of the issue
and seven labels.

Printing system: offset, in four colours on chromo-gum-
med paper - UK origin.

Run printing: 164,800 (0.80 L face value), 154,800 (1.40
L face value), 134,800 (2.10 L face value), 282,800 (2.40 L
face value), 36,800 (3.00 L face value), 96,800 (3.10 L face
value), 26,800 (6.00 L face value), 600 (block).

Two FDC’s, equipped with the stamps of the issue,
numbered in black and cancelled with the first day pos-
tmark. Run printing: 325 sets. 600 FDC (in philatelic
album), equipped with the stamps of the issue, numbered
in red and cancelled with the first day postmark, having
clearly imprinted in gold foiling the first day postmark. 

Philatelic document, into a run printing of 230 copies,
equipped with the stamps of the issue and cancelled with
the first day postmark.  

Philatelic album, into a run printing of 600 pcs., equipped
with the block of seven stamps of the issue and FDC of the issue
equipped with the complete set. Both items are numbered in
red, having imprinted in gold foiling the first day postmark.

Fiare de călcat (I) - Colecții românești Pressing irons (I) - Romanian collections
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Data punerii în circulație: 17.02.2012.
Dimensiuni: mărcile poștale, 36x36 mm; coliță dante-

lată, 94x94 mm.
Machetator: Ion CHIRESCU.
Prezentare: coală de 28 mărci poștale; minicoală cu

opt mărci poștale de aceeași valoare și o vinietă plasată
central (rând 2 - coloana 2); coliță dantelată.

Tipărit offset, la patru culori pe hârtie cromo-gumată
(Anglia).

Tiraj: 136.640 (valoarea nominală de 0,50 L), 59.640
(valorile nominale de 0,80 L și 1,40 L), 21.140 (valorile no-
minale de 4,70 L și 5,00 L), 8.300 (coliță dantelată).

Set de două FDC-uri, echipate cu mărcile poștale ale
emisiunii, numerotate în negru și obliterate cu ștampila
P.Z., în tiraj total de 300 seturi.

Ilustrate maxime: 300 seturi (cinci imagini).
Carton filatelic, în tiraj de 200 exemplare, echipat cu

mărcile poștale ale emisiunii și obliterat cu ștampila P.Z.

Date of issue: 17.02.2012.
Size: stamps, 36x36 mm; perforated souvenir sheet,

94x94 mm.
Designer: Ion CHIRESCU.
Page composition: sheet of 28 stamps; small sheet of

eight stamps (each value) and one label; perforated sou-
venir sheet.

Printing system: offset, in four colours on chromo-
gummed paper - UK origin.

Run printing: 136,640 (0.50 L L face value), 59,640
(0.80 L and 1.40 L face values), 21,140 (4.70 L and 5.00 L
face values), 8,300 (perforated souvenir sheet).

Two FDC’s, equipped with the stamps of the issue,
numbered in black and cancelled with the first day post -
mark. Run printing: 300 sets.

Maxicards: 300 sets (five images).
Philatelic document, into a run printing of 200 copies,

equipped with the stamps of the issue and cancelled with
the first day postmark.

Sfintele Paști 2012 Holy Easter 2012
Data punerii în circulație: 16.03.2012.
Dimensiuni: marca poștală, 27x42 mm;

bloc, 140x102 mm.
Machetator: Mihai VĂMĂȘESCU.
Prezentare: coală de 32 mărci poștale; mi-

nicoală de opt mărci poștale și o vinietă pla-
sată central; bloc de patru mărci poștale (în
album filatelic).

Tipărit offset, la patru culori pe hârtie
cromo-gumată (Anglia).

Tiraj: 89.960 (mărci poștale), 800 (bloc).
FDC, tiraj 1.125 plicuri, din care 325 echi-

pate cu marca poștală a emisiunii, numerotate
și obliterate cu ștampila P.Z. și 800 plicuri spe-
ciale (în album filatelic) echipate cu marca
poștală a emisiunii, numerotate și obliterate similar, având
aplicată în clar, cu folio aur, ștampila P.Z.

Carton filatelic, în tiraj de 200 exemplare, echipat cu
marca poștală a emisiunii, numerotat și obliterat în mod
similar cu ștampila P.Z.

Album filatelic, în tiraj de 800 exemplare, echipat cu
blocul de patru mărci poștale al emisiunii cu elemente gra-
fice în folio aur, FDC special și o ilustrată maximă.

Cromolitografie, în tiraj de 300 exemplare, pe care s-a
aplicat marca poștală a emisiunii și imprimată cu folio aur
ștampila P.Z. Numerotate cu roșu de la 001 la 300, au im-
primată în „timbru sec” sigla Romfilatelia .

Date of issue: 16.03.2012.
Size: stamp, 27x42 mm; block 140x102 mm.
Designer: Mihai VĂMĂȘESCU.
Page composition: sheet of 32 stamps;

small sheet of eight stamps and one label;
block of four stamps (in philatelic folder).

Printing system: offset, in four colours on
chromo-gummed paper - UK origin.

Run printing: 89,960 (stamps), 800
(block).

FDC, into a run printing of 1,125 covers,
out of which 325 equipped with the stamp of
issue, numbered and cancelled with the first
day postmark and 800 special envelopes (in
philatelic folder) equipped with the stamp of

the issue, numbered and cancelled similary, having clearly
applied, in gold foiling the first day postmark.

Philatelic document, into a run printing of 200 copies,
equipped with the stamp of issue and cancelled with the
first day postmark.

Philatelic folder, into a run printing of 800 copies,
equipped with the block of four stamps of the issue with
graphic gold foilling elements, special FDC and a maxicard.

Chromolithography, into run printing of 300 copies, ha-
ving applied the stamp of the issue and imprinted in gold
foiling the first day postmark. Numbered in red from 001
to 300 and have the Romfilatelia embossed logo.

Expoziția filatelică interjude țeană NATURA 2011 -
ediția a XXXIII-a, cu secțiunea Luna plantării arborilor,
a fost organizată în perioada 15-20 martie 2012 de
către Asociația Filatelică Timișoara în colaborare cu
Consiliul Județean Timiș și Direcția Silvică Timiș, la
Casa Armatei din Timișoara.  

Au fost expuse 42 exponate, din care două în clasa
de onoare și 19 la clasa de tineret.

Juriul (dl Arsenie Arădean - pre ședinte) a acordat
următoarele distincții: maturi - Vermeil (10 - Mihai
Ceucă, Vasile Doroș, Nicolae Salade, Traian Șiclovan,
Sorin Arădean, Aurel Diaconu, Ana Gheorghiu, George
Gligor, Tiron Martin), Argint Mare (5), Argint (6); tine-

ret - Argint Mare (3 - Irina Ene, Andra Borțun, Sergiu
Șiclovan), Argint (4), Bronz (12).

Au fost realizate trei plicuri ocazionale și o ștampilă
omagială (machetatori - Marius Muntean și Adi Cio-
banu). (dr. ing. Marius MUNTEAN)

NATURA
Luna plantării arborilor 2012
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Într-o zi geroasă de februarie
a plecat spre o lume mai dreaptă
Titus-Traian Orădean. Soarta a
fă  cut să-şi încheie existența
printre noi în Aradul natal. 

S-a născut la 28 februarie
1924. Absolvent al Institutului
Politehnic București, cercetător
și proiectant în industria lemnu-
lui, cadru didactic universitar la
Fa cultatea pentru exploatarea și
industrializarea lemnului din Bu -
cu rești și Brașov, visiting profe-
sor la Universitatea Bradford
(Ma rea Britanie), profesor aso-
ciat la ASE București, inginer
con  sul tant la ROMCONSULT.

Spirit enciclopedic, a fost un
erudit filatelist, deseori deasupra
noastră. În filatelie a îmbinat ar-

monios colecționarea în sistem
clasic, după catalog, pe care nu a
abandonat-o nicio da tă, dar a
abordat şi noile tendințe. 

A debutat în presa filatelică
cu un articol despre filatelia te -
matică înainte de 1948 şi a real-
izat un sistem de clasificare a
ştam pilelor de cenzură numit
CO RIAC. A publicat în revista
Filatelia și philate lica.ro. A avut o
contribuție importantă la organi-
zarea Expo zitiei filatelice de di -
cate Centenarului Mărcii Poştale
Româneşti din 1958 şi la admi -
terea României în Federația In -
ter națională de Filatelie - FIP în
1959. Numele său rămâne legat
şi de reintegrarea Româ niei  în
rândul membrilor FIP în 1990. 

A fost membru de onoare al
Federației Filatelice Române -
FFR (Poșta Română i-a dedicat
un întreg poștal - cod 058/2005),
membru în mai multe comitete
ale Asociației Filateliștilor din
România și FFR, președinte al
Comisiei FIP pentru Conservarea
colecțiilor.

Toți cei care l-au cunoscut îi
vom păstra o vie amintire.

Dumnezeu să-l odihnească în
pace!

In memoriam

Titus - Traian ORĂDEAN (1924 - 2012)

Revista presei

LUMEA TIPARULUI / PRINTING WORLD, nr. 17,
decembrie 2012, editată de Virgiliu & Co. Srl, ti-

părtită de Fabrica de Timbre București. Este dedi-
cată aniversării a 140 de ani de profesionalism a
Fabricii de Timbre. Din sumar: Este evident că va

trebui să retehnologizăm Fabrica de Timbre, iar în
decursul acestui an se va lua o decizie în acest sens
(interviu cu dl Dumitru Daniel Neagoe - președinte
al Consiliului de Administrație și director general al
CNPR, realizat de Virgiliu Hodorogea); Retehnolo-
gizarea la Fabrica de Timbre este principala priori-
tate a conducerii pentru anul 2012 (interviu cu dl
Mihai Chebac - director al Fabricii de Timbre, reali-
zat de Virgiliu Hodorogea); Istoria timbrului româ-
nesc - o adevărată istorie a României (interviu cu
dl Leonard Pașcanu realizat de Virgiliu Hodorogea).

BUCUREȘTIUL meu drag, nr. 3, martie 2012, re-
vistă editată de Asociația Bucureștiul meu drag

(www.orasul.ro). Din sumar: Muzeul Național Fila-
telic - Istoria se scrie, timbrele o poartă (Lucia
Șopeanu) - web site address http://issuu.com/ora-
sul/docs/r-bmd-1203?mode=window&backgroun-
dColor=%23222222, p. 79-90.

PAGINI MEDICALE BÂRLĂDENE, nr. 168 - 169,
martie-aprilie 2012, publicație coordonată de dl

dr Nicu Botezatu. Din sumar: 162 ani de nașterea
lui Mihai Eminescu (dr. Ioan Iețcu), Eminescu - ipos-
taze inedite (Nicu Botezatu), în care se comentează
sumarul revistei philatelica.ro, nr. 6(17), noiembrie-
decembrie 2011, precum și unele materiale dedi-
cate aniversării nașterii lui Mihai Eminescu.  

THE PHILATELIC JOURNALIST, nr. 137, martie
2012, revistă a Association International des

Journalistes Philatéliques (Asociația Internațională
a Ziariștilor Filatelici) - AIJP (www.aijp.org). Din
sumar: Dear friends and members of the AIJP (Wol-
fgang Maassen), Anual report of the president of
the AIJP, Wolfgang Maassen, on the occasion of the
congress in Chur, 17 September 2011, MonacoPhil
2011: Britain steals the show! (Wolfgang Maassen),
The joy of collecting. How it all began... (Erivan
Haub), Four new volumes of Edition d’Or presented
in Monaco!, News from IPHLA 2012 Mainz (Wol-
fgang Maassen), Promo4You(th): a new initiative of
the AIJP (Wolfgang Maassen), Leipzig, birthplace of
the Schaubeck album (140th anniversary), Reci-
pients of the FEPA medals 2011, Digitizing archives
(Dieter Leder). (dnd)
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8 martie
Prof. Victor NECOLAU

Am putea spune că Ziua femeii, Ziua mamei (Armenia
- Mi #521, Austria - Mi #627, Brazilia - Mi #1135, Egipt -
Mi #211, Por tuga lia - Mi #854-5, Siria - Mi #1991) se
serbează încă de pe vre mea grecilor antici. În fiecare
primăvară, ei o serbau pe Rhea, mama tuturor zeilor. Mai
târziu, în Anglia anilor 1800, a fost men ționată Duminca
mamei, serbată în a patra duminică de la înce perea pos-
tului Paștelui.

În 1859 angajatele din industria textilă din New York
au format primul sindicat al femeilor din SUA. La 8 martie
1875 a avut loc un protest al femeilor din industria textilă
din New York care criticau condițiile inumane de muncă
și salariile foarte scăzute. 

În anul 1909, la 28 februarie, în Statele Unite
s-a serbat la ni vel național Femeia în urma unei
inițiative a Partidului Socialist A me rican. Inițiativa a
fost preluată în 1910 și în Europa, în cadrul Inter na -
ționalei Socialiste reunite la Copenhaga (Albania - Mi
#591-2, Bangladesh - Mi #977, Bulgaria - Mi #1154-9,
China - Mi #518-21, Macao - Mi #1681-4, #B183, Ro mâ -
nia - Mi #1839, URSS - Mi #2325, Vietnam - Mi #122). Pri -
ma zi a femeilor muncitoare din întrega lu me s-a
sărbătorit la 19 mai 1911 în Germania, Austria, Dane-
marca și în alte câteva țări europene (Australia - Mi
#3523, Da nemarca-Faeroe - Mi #712, Spa nia - Mi #4595).
Data a fost ale asă de femeile germane pentru că, la
aceeași dată, în 1848, regele Prusiei a trebuit să facă față
unei revolte armate și a pro mis că va face o serie de re-
forme, inclusiv introducerea votului pentru femei.

Cu toate acestea, la momentul respectiv nu s-a stabilit
și o dată anume când se va sărbătorii femeia la nivel
internațional. Decizia s-a luat mai târziu, în cadrul unei
Adunări Generale a ONU: 8 martie - Ziua internațională
a femeii. Astfel, instituirea unei zile dedicate femeii s-a
făcut în 1975, când ONU a proclamat Anul inter național
al femeilor și a declarat perioada 1976-1985 Deceniul
ONU pentru condiția femeii. În 1977, Adunarea Generală
a ONU a proclamat printr-o rezo luție ziua de 8 martie ca
Ziua Na țiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor și Pace
Internațională.

În unele țări ziua de 8 martie este sărbătorită și
declarată prin lege zi liberă. China a stabilit ca femeile să
aibă liber numai după-amiază.

În afara mărcilor poștale emise de numeroase
administrații (Afri ca de Sud - Mi #1021, Cehoslovacia - Mi
#790-1, Jugoslavia - Mi #2853, Mexic - Mi #3020,  Polonia
- Mi #839-41, România - Mi #1254, Ungaria - Mi #1036),
ziua de 8 martie a fost marcată prin cărți poștale (Româ-
nia, I.B.S. 124/1962), întreguri poștale (dintre nu-
meroasele întreguri poștale e mise în URSS ilustrăm pe cel
e mis la data de 26.01.61), ștampile ocazionale.

Rândurile de mai sus se constituie ca o invitație pen-
tru realizarea unui exponat cu această temă*.
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* Angela Harnaj - 8 martie, ziua internațională a femeii,
Filatelia, nr. 3/1980; Toma Comănescu - Ziua internațională
a femeii sub semnul luptei pentru pace, Filatelia, nr. 3/1982;
Viorel Oprea - De 8 martie, Filatelia, nr. 3/1987; Marin Ior-
dache - 8 martie la Craiova, Filatelia, nr. 4/2004.
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În decursul anilor Poșta română
a omagiat prin emisiuni speciale
artiști, scriitori, oameni de știință
sau oameni politici, prezentându-le
portretul și înscriindu-le numele pe
mărcile poștale, denumind, în ge -
neral, asemenea emisiuni „Ani ver -
sări culturale”. Acestea au de ve nit
obiect de colecționare pentru foar -
te mulți filateliști. Sportul face parte
din cultură, dar câți sportivi de frun -
te, medaliați mondiali, europeni
sau olimpici apar pe mărcile poș -
tale? Indirect da, dar nu explicit,
mă  car cu numele dacă nu cu por-
tretul. Excepție fac cele cinci mărci
poștale apărute după anul 2000,
care încă nu fac parte din nici o se -
rie dedicată unui eveniment sportiv
major. Acești sportivi care își sacri-
fică întreaga co pi lărie și tinerețe
pentru a atinge culmile perfor man -
ței, pentru cucerirea u nor medalii
în marile com  petiții nu o fac doar
pentru ei. Ne reprezintă țara și tri-
colorul ridicat pe catarg la fes -
tivitățile de premiere. Totuși ei sunt
cei mai repede uitați, pentru că per -
for man ța nu atinge vârste înainta -
te și victoriile nu sunt permanente.

Pe parcursul anilor, atunci când
sportivii români s-au impus în are -
na mondială, au început să apară și
emisiunile de mărci poștale dedi-
cate unor evenimente sportive de-
osebite. Cele mai importante e rau
Jocurile Olimpice (J.O.) și acestea
au fost cel mai bine marcate poștal.
Emisiunile „preolimpice” sau „o -
lim  pice” reprezentau prin gra fică
spe ranțele noastre la ediția respec-
tivă, emisiunile cu medalii olimpice
aveau însă „subiecte” precise. Dacă
până în 1990 nu s-a putut (din mo-
tive bine știute) să se scrie măcar
numele sportivului care a realizat
perfor manța, apa rițiile ulterioare
au dovedit că niciodată nu s-a dorit
a se face acest lucru și că perfor-
merii sunt sortiți să rămână ano-
nimi pentru colec ționarii de mărci
poș tale neinițiați în sport, dar și
pentru cei tineri care cunosc prea
puține lucruri despre J.O. des fă -

șurate cu mai mult de jumă-
tate de se col î n urmă. În cele
ce urme a ză voi încerca să pre-
zint măr cile poștale dedicate
„in di rect” unor performeri o -
limpici însoțite de numele a   -
ces tora, fără a face „gre șe ala”
de a elimina numele spor ti vi -
lor care în decursul anilor și-au
a les alte meleaguri pentru
viața lor și care au fost cu bună
știință omiși din volumele de-
dicate J.O. (de exemplu: Ionel
Drâm bă, scri mă, aur, Mexico
’68; su li țașul Megelea, bronz,
Mon treal ’76; canotoarea Va-
leria Răcilă, bronz - Moscova
’80, aur - Los Angeles ’84 și alții
ca re au „dis părut” din volumul
„Ro  mânia la Jocurile Olimpi -
ce”, Editura Sport-Turism,
1986). Ordinea mărcilor poș -
tale prezentate este cea din CMPR,
fiind menționate doar acelea care
reprezintă o medalie. Aș mai fa ce o
precizare privind termenii folosiți în
unele emisiuni (și nu nu mai): Olim-
piada este perioada de patru ani
dintre două ediții ale J.O., deci a
spune sau scrie „Olimpiada de la...”
este gre șit. Din păcate, aceas tă gre -
șeală se regăsește destul de des pe
emisiunile poștale.

Prima emisiune care a prezen-
tat medalii olimpice a fost cea din
1961 (30 octombrie) și este for-
mată din șase valori dantelate și
din șase valori nedantelate (identi -
ce ca grafică) - Mi #2011A, B;
#2013-4A, B; #2017-9A, B, ilus-
trând reușitele următorilor spor-
tivi: Nicolae Linca, box, aur,
Mel  bourne ’56 (10 b); Ște fan Pe-
trescu, tir-pistol, aur, Melbourne
’56 (35 b); Ion Dumitrescu, tir-ta-
lere, aur, Roma ’60 (40 b); Dumitru
Pârvulescu, lupte, aur, Roma ’60
(55 b); Iolanda Ba laș, săritura în
înălțime, aur, Roma ’60 (1,35 L);
Leon Rotman, canoe simplu, aur,
Melbourne ’56; Simi on Ismailciuc
- Dumitru Alexe, ca no e dublu, aur,
Melbourne ’56 (1,75 L).

Emisiunea pusă în circulație în
1964 (30 noiembrie) a fost formată
din opt valori dantelate și opt valori
nedantelate (grafică identică), reca-

pitulând medaliile de la edițiile an-
terioare ale J.O. și adăugând două
medalii de la ediția des fă șurată la
Tokio ’64 - Mi #2345-60, ilus trând
reușitele sportivilor men ționați an-
terior la care se adaugă: Iolanda Ba -
laș, săritura în înălțime, aur, Tokio
’64 (1,35 L); Mihaela Pe neș, suliță
femei, aur, Tokio ’64 (1,55 L). 

Începând cu emisiunea pusă în
circulație în 1972 (28 octombrie) -
ediția J.O. München ’72, mărcile
poștale vor fi dedicate unei singure
ediții - Mi #3060-5, #3066 (B100),
#3067 (B101), ilustrând reușitele
următorilor sportivi: Ana Pascu -
Ileana Gyulai - Ecaterina Stahl -
Olga Szabó, echipa feminină de
floretă, bronz (10 b); Ștefan Birta-
lan - Adrian Cosma - Alexandru
Din că - Cristian Gațu - Roland Gu-
nesch - Gabriel Gavril Emeric Kicsid
- Ghiță Licu - Dan Marin - Cornel
Penu - Valentin Samungi - Werner
Stockl - Virgil Talle - Radu Voina, e -
chipa masculină de handbal, bronz
(20 b); Ion Alexe, box, argint (35 b);
Valeria Bufanu, 110 m garduri, ar-
gint (1,45 L); Dan Iuga, tir - pistol,
argint și Nicolae Rotaru, tir - armă
liberă, bronz (2,75 L); Ghe or ghe
Berceanu, lupte greco-romane (48
kg), aur (6,20 L); co lița nedantelată
(6 L) pentru medaliații: Ar gentina
Menis, disc, argint; Valeria

Remember (3)

Medaliați olimpici români
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Bufanu, atletism, argint; Ion Alexe,
box (+81 kg), argint;  Dan Iuga, tir,
argint; echipa feminină de floretă,
scrimă, bronz; Victor Dolipschi, lup -
te greco-romane, bronz; Vasile Ior -
ga, lupte libere, bronz; echipa
mas culină de hand bal, bronz; co liță
nedantelată (6 L): Ni colae Marti-
nescu, lupte (100 kg), aur și Ivan
Patzaichin, canoe simplu, aur.

Pentru ediția de la Montreal din
1976 (20 octombrie) s-a editat o
emisiune formată din șapte valori
dantelate - Mi #3372-8 și două co -
li țe - Mi #3379 (B137), #3380
(B138), ilustrând reușitele următo-
rilor sportivi: Dan Grecu, gimnas-
tică - inele, bronz (20 b); Dan Iri -
miciuc - Cornel Marin - Marin Mus -
tață - Ioan Pop, echipa masculină
de sabie, bronz (40 b); V. Megelea,
suliță, bronz (55 b); Ștefan Birtalan
- Adrian Cosma - Cezar Drăgăniță -
Alexandru Fölker - Cristian Gațu -
Mircea Gabrovschi - Roland Gu-
nesch - Gabriel Gavril Emeric Ki csid
- Ghiță Licu - Nicolae Muntea nu -
Cornel Penu - Werner Stockl - Radu
Voina, echipa masculină de hand -
bal, argint (1,75 L); Simion Cuțov și
Mircea Simion, box, argint - Alec
Năstac și Costică Dafinoiu, box,
bronz (2,75 L); Gheorghe Bercea -
nu, Nicu Gingă și Ștefan Ru su,
lupte, argint - Roman Codrea nu,

Ste  lian Morcov și Lad. Simion, lup -
te, bronz (3,60 L); Nadia Comăneci,
gimnastică, aur (5,70 L) cu celebra
ei notă de 1.00 (=10) - Fig. 1; Vasile
Dâba, caiac, aur și Gheorghe Dani-
lov, canoe dublu, argint (coliță dan-
telată, 10 L); Nadia Comăneci cu
cele trei medalii de aur și notele ei
de 10, în realitate ele au fost afișate
ca 1.00, calculatorul neavând pro-
gramată cea mai mare notă (coliță
ne dan telată, 10 L). De menționat,
Na dia Comăneci este primul spor-
tiv olimpic ro mân al cărui nume
este men   ționat pe o marcă poștală
ro  mâ nescă (Mi #3378, B138).

Din păcate medaliații edi țiilor
Mexico ’68 și Moscova ’80 nu s-au
bucurat de atenția administrației
poștale, cu toate că au fost mulți.
Ediția din 1968 ar putea fi explicată
prin faptul că Ionel Drâmbă, meda-
liat cu aur la floretă individual, a
„rămas afară”, dar aur au mai cu-
cerit: Viorica Viscopoleanu - lun-
gime, Lia Manoliu - disc, Serghei
Covaliov și Ivan Pa tzaichin - canoe
dublu. În 1980, la Moscova nu a ră -
mas nimeni (dacă acesta era un
criteriu pentru emisiunile poș tale)
și totuși nu avem o emisiune cu
medalii, cu toate că Ivan Patzaichin
și Toma Simionov în canoe dublu
1.000 m, Sanda To ma - schif sim-
plu - Fig. 2, Ștefan Ru  su - lupte gre -

co-romane, Cor ne liu Ion -
tir și Nadia Comăneci - gim-
nastică au cu cerit aurul și
au mai fost șase medalii de
argint și 13 de bronz. Sau
erau prea multe!?!

Ediția desfășurată în 1984 la
Los Angeles a fost „onorată” cu
două blocuri a câte șase mărci poș -
 tale, având fiecare valoarea no -
minală de 3 L - Mi #4083-8 (B209),
#4089-94 (B210), puse în circulație
la data de 29 octombrie 1984.
Aceste blocuri ilustrează reușitele
următorilor sportivi: Valeria Răcilă
- Fig. 3, schif simplu, aur; Petre
Beche ru (82,5 kg) și Nicu Vlad (90
kg), haltere, aur; Doina Me lin te
(800 m) și Maricica Pui că (3000 m),
atletism, aur; Ivan Patzaichin -
Toma Si mionov, ca no e dublu, aur -
Fig. 4; Aurora Dan - Elisabeta Guz-
ganu - Rozália Oros - Marcela Zsák
- Monica Weber, e chipa feminină
de floretă, argint; Doina Stăncu-
lescu, gimnastică ritmică (minge),
argint; Ecaterina Szabó și Simona
Păucă, gimnastică, aur; Agafia Con-
stantin - Nastasia Ionescu - Tecla
Marinescu - Maria Ștefan, caiac 4
fe mei, aur; Anișoara Cușmir-Stan-
ciu, lungime femei, aur; Ion Draica
(82 kg) și Vasile Andrei (100 kg),
lupte greco-romane, aur; Mircea
Frățilă (78 kg) și Mihai Cioc (open),
judo, bronz; Corneliu Ion, tir - pis-
tol viteză, argint. A cincea medalie
de aur la gim  nastică a fost cucerită
de e chi pa feminină, formată din
Ecaterina Szabó, Lavinia Agache,
Simona Pă u ca, Laura Cutina, Cris-
tina Gri go raș, Mihaela Sănduleț.

Tot sub formă de bloc a fost
pusă în circulație (7 decembrie) e -
misiunea dedicată medaliaților din
1988 - Seul, opt mărci poștale îm -
părțite pe două blocuri,

^

Fig. 2
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având fiecare valoarea nominală
de 3 L - Mi #4509-12 (B250),
#4513-6 (B251), ilustrând reușitele
următorilor sportivi: Daniela Sili -
vaș, gimnastică, aur; Sorin Barcu,
tir - pistol liber, aur; Nicu Vlad (100
kg), haltere, argint; Daniel Dumi-
trescu, box, argint; Paula Ivan, at-
letism (1500 și 3000 m), aur și
argint; Noemi Lung, înot (400 m
mixt), argint; Vasile Pușcaș, lupte
libere (100 kg), aur; Rodica Alba -
Olga Homeghi, schif 2 rame, aur.

Imaginația celor de la Poșta ro-
mână nu s-a dovedit a fi prea fer-
tilă nici cu ocazia J.O. de la Bar -
celona din 1992, aceleași două
blo curi a patru mărci poștale cu
valoarea nominală de 35 L - Mi
#4851-4 (B279), #4855-8 (B280),
care au fost puse în circulație la
data de 30 decembrie 1992. A -
ceastă emisiune a ilustrat reușitele
următorilor sportivi: Lavinia Milo -
șevici, gimnastică, aur; Nicolae
Taga - Dumitru Popescu - Ion Rui-
can - Vasile Talapan - Dumitru Ră -
du canu, canotaj băieți 4+1 rame,

aur; echipa de floretă fete, scrimă,
bronz; Alina Astafei, săritura în
înălțime, argint; Sorin Babu, tir-pis-
tol, bronz; Ion Grigoraș, lupte gre -
co-romane, bronz; Traian Cihă -
rean, haltere, bronz; Leonard Do-
roftei, box - categoria pană, bronz.

Și după aceste emisiuni „a venit
mult, mult nimic...” (vorba unui cu -
noscut antrenor de canotaj) până
în anul 2000, când, cu ocazia ex po -
zi ției filatelice „Olymphi lex 2000 -
Syd  ney”, a fost pu să în circu lație (7
sep tem brie) co li ța ne dantelată cu
Gabi Szabo (portret și nu me) - Mi
#5518 (B315), doar că emisiunea
nu era de medalii o limpice (Fig. 5).
Este a treia marcă poștală la tema-
tica Sport care se abate de la „regu -
la anonimatului”, fiind urmată în
a nul 2001 (13 iulie) de portretul
Nadiei Comăneci pe una din măr-
cile emisiunii „Milenium - sec. XX”
- Mi #5581, iar în 15 decembrie
2004 de e misiunea „Sportivi de
aur” ai României - Mi #3589-91, re-
prezentând portretele Iolandei
Balaș (Fig. 6), Elisabetei Lipă (Fig. 7)

și al lui Ivan Patzaichin (Fig. 8), me -
daliați olimpici. Apoi s-a așternut
din nou tăcerea. Dar câți își mai a -
mintesc de echipa de rugbi a Ro-
mâniei, care în 1924 la Pa ris a
câș tigat brozul, prima me  dalie o lim -
 pică pentru țara noastră; de că lă -
rețul lugojan Henri Rang, ca re în
1936 la Berlin cucerea argintul; de
Io sif Sârbu, cel ca re în 1952 la Hel-
sinki cucerea la proba de tir pri ma
medalie de aur pentru România; de
Lia Manoliu, discobolă care a par -
 ticipat la șase ediții ale J.O., cuce rind
de două ori bronzul (1960, 1964) și
odată aurul (1968); de La dis lau
Lowrenschi - cârmaciul care are la
activ 6 ediții ale J.O., cucerind bron-
zul în proba de 2+1 (1972) și ar  gintul
la 4+1 (1988); sau de Ion Pan țuru,
boberul care a participat la patru
ediții ale J.O. de iarnă (un de, din pă-
cate, nu ne-am prea „vă zut” cu
toate că munți și zăpadă a  vem) și de
mulți alții, neolimpici ori campioni
mondiali sau europeni. 

Din când în când ar merita să-i
readucem în amintirea oamenilor.

Fig. 4 Fig. 5
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La sfârşitul războiului ruso-turc
dintre anii 1768-1774, Austria in-
tervine ca mediatoare a păcii şi, în
oc tombrie 1774, ocupă nordul
Mol dovei - respectiv ținuturile
Cer  năuți, două treimi din ținutul
Sucevei şi fostele ocoale domneşti:
Câmpulung Moldovenesc și Câm-
pulung pe Ceremuş care, prin
tratatul austro-turc din 7 mai 1775,
intră în componența Imperiului
Habsburgic. Suceava, împreună cu
majoritatea localităților care for -
mează azi județul cu acelaşi nume,
va ră mâne astfel în cadrul Buco -
vinei af lându-se până la 1918 în
gra nițele imperiului austriac.

„Îndată după răpirea Bucovinei
în amintirea unuia dintre județele
pierdute în capitala căruia îşi avu -
sese cuibul acel,

Şoim voinic şi tare
Ce ținea pieptul la hotare
Ca un zid de apărare,

Se reînființă județul Suceava,
luându-se parte din județele Bo -
toşani, al Hârlăului şi Cârligăturii,
(foste județe - ultimul având re şe -
dința la Târgu Frumos) al Roman-
ului şi al Neamțului.

Isprăvnicia județului fu insta -
lată mai întâi în satul Rădăşeni şi,
mai târziu, întemeindu-se târgul
Şoldăneşti, zis apoi Fălticeni, se
mută aici.1”

În izvoare județul apare şi sub
denumirea de Ținut. În actele de
can celarie de la Iaşi, din 1846, apa -
re denumirea Județul Suceava. Pe
stema județului erau trei brazi,
sem  nul întinselor păduri de răşi no -
a se. Hotarele județului dinspre Bu-
covina au fost stabilite prin Con -
ven ția din 2 iulie 1776.

Rădăşeni este un sat situat la 3
km de Fălticeni şi 30 km de Su -
ceava. Cel mai vechi document
care aminteşte de Rădăşeni da -
tează de pe vremea lui Alexandru
cel Bun (1400-1432). Biserica ve -

che din Rădăşeni cu hramul Sf.
Mercurie şi Sf. Ecaterina (cons -
truită între 1611-1622) este atri -
buită lui Ştefan Tomşa Domn al
Mol dovei (1611-1615 şi 1622-
1623) - Fig. 1. Biserica Sfinții Apos-
toli Petru şi Pavel din Rădă şeni,
adăposteşte icoana Maicii Domnu-
lui făcătoare de minuni pictată la
Sfântul Munte Athos în anul 1891
pentru mănăstirea Râş ca, icoană
purtătoare a unei interesante is-
torii. La sfârşitul vea cului al XIX-lea
Rădăşenii era considerat ca cel mai
frumos din toată Moldova.

Rădăşenenii puneau mare preț
pe livezile şi grădinile lor astfel că
pe timpul lui Dimitrie Cantemir,
mer sese vestea despre merele de
Rădăşeni (Fig. 3), „Mălaiul din Ţara
de Jos şi merele din Ţara de Sus nu
au coajă.

Plăcutul sat pădure de sute ani
trăieşte

Bătrânii mai spun încă că astfel
se numeşte 

El, de la rădăcina de meri, de
peri,de pruni 

Ce-au răsădit aicea ai țării buni
străbuni.”

La Rădăşeni, în anul 1920, s-a
înființat prima Şcoală de Horti -
cultură din țară (Fig. 4), trans -
formată în anul 1924 în Şcoala
practică de pomicultură (azi Cole -
giul Agricol Fălticeni). Despre acea -
stă școală istoria locală afirmă:

„Aicea, Domnul Ştefan a
învățat la şcoală,

Şi-a meritat a țării coroană
triumfală,

Ce luminată şcoală era la
Rădăşeni !

Când ea ne da puternici şi mari
Domni-Moldoveni.”

Această scurtă istorie este re -
prezentată pe emisiunea de mărci
poştale Rădăşeni, emisiune cu
supra taxă tipărită în folosul Aşe -
zământului Cultural din localitate
(Fig. 2). Emisiunea (Mi #793-6)  a
fost pusă în circulație în martie
1944. De menționat că prima va -
loare a emisiunii (Fig. 1) a fost
machetată după desenul Mariei
Gh. Vârnav.2

Astfel putem aprecia că istoria

poate fi redată fidel şi prin inter-
mediul mărcilor poştale. Conside -
răm că rămâne de actualitate ceea
ce a scris prof. Virgil Tempeanu, în
prefața la Albumul său: „Județul
Su ceava (azi Fălticeni), care a cu -
prins odinioară în el vechea ca -
pitală a Moldovei, trăieşte su f le-
 teşte din amintirile trecutului său
de biruinți. Poate nicăieri ca aici nu
sunt semănate mai multe vestigii
sacre pe un colț mai mic de pă -
mânt: Baia, Probota, Râşca, Sla -
tina, Ruginoasa, sunt atâtea nume
amintitoare ale gloriei părinteşti.
Pe multe din ele nepăsarea urma -
şilor le-a uitat, unele sunt în ruină.
Generația care se ridică din sacri-
ficiul marelui război, nu trebuie să
crească în această impietate, isto-
ria predată viu va trebui să sa -
mene simțământul de cucerire
pentru trecut.”

O istorie scrisă pe un timbru -
Rădăşeni capitală de județ

ing. Nicolai OPREA

1 Ionescu, Serafim - Dicționar geografic
al județului Suceava, Stabilimentul Gra-
fic J.V. Socecul, București, 1894
2 Desenul a apărut în Album istoric al
Județului Fălticeni, Ed. Scrisul Româ-
nesc, Craiova, 1920

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Fenomenul 2012 este numele general al unor
convingeri, mituri și prejudecăți despre destinul o -
menirii, conform cărora rasa u ma nă își va găsi sfârșitul
sau va suferi o mare transformare la/după 21 decem-
brie 20121.

Multe grupuri maya, antice și moderne, cred că
universul a fost reînnoit de patru ori până astăzi.
Prima dată a fost pentru a se realiza viața umană din
cea animală; a două reînnoire a produs un popor din
lut care s-a transformat în cele din urmă în insecte
(cum ar fi furnicile și albinele); a treia reînnoire ar fi
dat naștere la maimuțe, iar a patra oară ar fi apărut
adevărata ființă umană. Fiecare încercare prealabilă
de creare a omului ar fi fost încheiată de diferite ca -
tastrofe care au regenerat universul. Aces te legende
variază în funcție de ce grup maya povestește: ani-
malele au fost aproape distruse de un po top, oamenii
din lut au fost aproa pe distruși de o inundație și apoi
de un incendiu la scară globală, în timp ce oamenii
maimuță au fost distruși de propriile lor unelte și
atacați de animalele lor.

Calendarul mayaș, bazat pe calcule astronomice,
arată că sfârșitul unui mare ciclu de 5.200 ani va fi la
21 decembrie 2012. Deși nu e xistă dovezi sub stan -
țiale că mayașii antici considerau data ca fiind una
semnificativă, mulți oameni au pos tulat că acestă
dată ar fi „sfâr șitul lumii și al universului” din per-
spectiva mayașă, alții cred că data simboliza pentru
mayași doar „ve nirea unor mari schimbări”. Conform
unui reportaj de pe canalul TV National Geographic,
Dr. rer. nat. Andreas Fuls a susținut: calendarul ma -
yaș a fost greșit transpus în calendarul iulian, așa că
„sfârșitul” calendarului va întârzia cu vreo 200 de
ani, mai precis până în anul 2208. Problema se
compli că și prin faptul că mayașii nu foloseau un sin-
gur ca lendar, ci patru ca lendare2,3.

Atât despre Fenomenul 2012. Să ne ocupăm de
filatelie. Aceasta are ca subiect celebrele ca lendare și
specialiștii care au descifrat corect sau mai puțin
corect respectivele relicve ale istoriei.

Ultima „ispravă” în acest domeniu a comis-o poșta
belgiană4 care a pus în circulație la începutul lunii ia -
nuarie o marcă poștală având ca subiect calendarul
mayaș. Marca poștală în cauză a apărut în mai multe
prezentări printre care în minicoală (Fig. 1), plic cu
ștampilă prima zi a emisiunii, precum și un set de vini-
ete pentru francare automată (Fig. 2).

Imediat după apariția emisiunii filatelice, care a co-
incis cu difuzarea unui reportaj pe canalul TV National
Geographic, internauții, dar și o serie de publicații de
prestigiu s-au dezlănțuit în comentarii. Paginile de
dezbateri au fost invadate de prăpăstioși care au
lansat scenarii care mai de  care  mai  spectaculose
despre ceea ce se va petrece cu omenirea pe data de
21 decembrie 2012. Chiar și publicațtii importante
precum The New York Times nu au scăpat ocazia de a
publica materiale ample.

Mai recent site-ul The Astral World, a alocat spații
ample pentru acest subiect. Materialul publicat de cei
de la acest site are la bază pre zicerile celebrei clar -
văzătoare din Bulgaria, Baba Vanga5, 6 (Fig. 3). Bul gă -
roaica a lăsat în urma sa o listă lungă de uuu

Optimismul filatelic într-un an dedicat sfârșitului lumii
László KÁLLAI

1 Revista Magazin - Sfârșitul lumii o zi oarecare de lucru
(http://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2r%C8%99itul_lumii
#Maya)
2 Wikipedia: 2012 phenomenon (http://en.wikipedia.org-
wiki/2012_phenomenon)
3 National Geographic - Ends of the Earth: 2012: Countdown
to Armageddon (http://video.nationalgeographic.com/
video/national-geographic-channel/full-episodes/ends-of-
the-earth-1/ngc-2012-countdown-to-armageddon)
4 StampLand - New stamp issue – Belgium: Maya Calendar
2012 (http://www.stampland.net/?p=6103)
5 Wikipedia - Baba Vanga (http://en.wikipedia.org/wiki/
Baba_Vanga)
6 The Sofia Echo - NOTES FROM HISTORY: Baba Vanga
(http://sofiaecho.com/2005/12/19/639789_notes-from-his-
tory-baba-vanga)
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previziuni ce se întind până în
5079, anul în care lumea se va
sfârși, după spusele sa le. Cele mai
multe dintre ele sunt catastrofale,
menite să aducă schimbări radi-
cale în evoluția umanității.

Despre sfârșitul lumii s-a tot
vorbit și au existat multe previziuni
care nu s-au adeverit. Sfârșitul lu -
mii se tot anunță de de mii de ani,
însă acesta se tot „amână”. 

O adevărată isterie a cuprins
oamenii în ajunul mileniului 2. Ul-
terior „specialiștii” s-au răzgândit
și au început să prevestească ve -
nirea sfârșitului abia în 2012. Alți
„clar văzători”, mai optimiști, au
pre zis pe rând că anul corect este
2013, 2016, 2022, 2032 și înși rui -
rea poate continua.

Deși nimeni nu mai crede în
sfârșitul lumii, după atâtea previ -
ziuni ratate, acestea continuă să
apară din toate părțile, iar marele
public este în continuare preocu-
pat de fenomen. 

Dacă Nostradamus și-a pierdut
din farmec, Baba Vanga câștigă
teren, prezicerile bulgaroaicei fiind
la moda în această perioadă.

Sfârșitul lumii în 5079, depopu-
larea Europei, reinstalarea comu-
nismului, construirea unui Soare
artificial, începerea războaielor,
chiar și pe Marte, comunicarea
omului cu Dumnezeu, viața veșni -
că sau mutarea oamenilor într-un
alt sistem solar sunt doar câteva
dintre previziunile Vangăi, potrivit
site-ului The Astral World.

Mai optimiști, jurnaliștii de la
România liberă (Fig. 4) au publicat
cu puțin timp în urmă un articol
din care reiese că ... sfârşitul lumii
va ocoli România.

Ținând cont şi de prezicerile
străvechi privind sfârşitul lumii în
21 decembrie 2012, jurnaliști RL
au cerut părerea unui astrolog.
Răspunsul acestuia este uluitor: în
timp ce pentru toată lumea va fi
rău, pentru România va fi, în mod
miraculos, bine! Celebrul astrolog
român Stavrou a explicat la ce ar
trebui să ne aşteptăm.

2012 se suprapune prezicerilor
vechi făcute de mayaşi, chinezi şi
Nostradamus, care dau cu exacti-
tate data de 21 decembrie 2012
drept sfârşitul lumii sau sfârşitul
modului de viață pe care îl avem
acum. Dincolo de preziceri, astro -
no mii ştiu cu certitudine că în 2012
planul sistemului nostru so lar se va
alinia peste planul galaxiei Calea
Lactee, din care facem parte. Oa-
menii de ştiință spun că evenimen-
tul ar putea modifica ADN-ul uman.

„Pentru România, anul 2012
ara tă, din punct de vedere astro-
logic, un Soare în progresie supra-
pus pes te Ascendent. Este unul
din cele mai importante puncte de
realizare ma terială şi spirituală.
Asta înseamnă că, în timp ce pen-
tru restul lumii vi ne sfârşitul, pen-
tru România vin vre muri bune.
Foarte interesant e faptul că a ces -
te date se suprapun perfect peste
pro fețiile indianului Sundar Singh.
El a spus, cu o sută de ani în urmă,
că la sfârşitul lumii Ro mâ nia va
deveni cel mai important centru
spiritual al omenirii, iar Bucu reş -
tiul va deveni «Noul Ie ru  salim».
Oraşul va avea șapte ki lo metri în
diametru față de 22 de kilometri
cât are acum. Astrolo gic, asta se
poate întâmpla doar în 2012” - a
spus astrologul Stavrou.
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Fig. 2

Fig. 3 - Vangelia Gushterova a
fost o prezicătoare oarbă bulgară
vindecătoare cu plante care și-a
petrecut cea mai mare parte din

viața în zona Rupite în munți
Kozhuh, Bulgaria. Adepții ei au

fost convinși că ea poseda
abilități paranormale. Poșta din
Bulgaria a emis o marcă poștală

pe 31 ianuarie 2011, la data 
centenarului nașterii Babei
Vanga (WNS #BG003.11)

Fig. 4



philatelica.ro cartofilie

pagina 34 ü

Cu ani în urmă am primit  în
dar trei ilustrate de la dl Dorel T.
Ușvad, timișorean la origine, sta-
bilit la Viena, după anul 1990.

Acolo, odată cu trecerea anilor,
a devenit un aprig susținător al cul-
turii românești, făcând parte din
Societatea „Vorba noastră”, ai cărei
membri, de peste trei veacuri, po-
pularizează cultura românească,
sub toate aspectele și organizează
diferite acțiuni de binefacere, când
a fost cazul. De exemplu, ilustra-
tele prezentate în Fig. 1 ... Fig. 3 au
fost editate și apoi oferite contra-
cost în scop caritabil, pentru ajuto-
rarea sinis trațiilor din Torontal/
Banat la 09.06.2005 Viena, iar tex-
tul a fost scris în limbile română,
germană, sârbă și maghiară.

Dintre ultimele manifestări de-
dicate unor astfel de evenimente,
amintesc pe cele dedicate marilor
titani ai culturii românești, pre-
cum poetul Mihai Eminescu, scul-
ptorul Constantin Brâncuși și mu -
zicianul George Enescu, ma ni -
festări organizate în colaborare cu
ambasada română din Viena.

Ilustratele primite sunt în legă-
tură cu prezența lui Mihai Emi-
nescu la Viena. Două au fost mo -
tivele care l-au purtat pe Emines -
cu la Viena: studenția și boala. A -
ceste cărți poștale ilustrate pre  -
zintă imagini a trei clădiri în care,
vremelnic, a locuit Eminescu, în
timpul studenției (1871-1878) și
în perioada 18 noiembrie 1883 -
26 februarie 1884, când a fost in-
ternat în sanatoriu, sub îngrijirea
dr. prof. univ. Leidesdorf și dr.
Obersteiner, pentru boala de care
suferea la acea vreme. 

Eminescu în timpul studen ției1

(...) La Viena studiau foarte
mulți români din toate provinciile
din țară, din Transilvania, Banat,
Moldova de Sus. Este aproape
sigur că Eminescu s-a aciuit încă

de la început pe lângă moldoveni.
După însemnarea lăsată la Uni-
versitate, ar fi locuit la început în
cartierul Landstrasse nr. 8, unde
se aflau mulți români. În toamna
a celuiași an 1871, după cum ara -
tă un act al poliției, a locuit în Kol-
lergasse nr. 8 (Fig. 1). Peste ani,
din inițiativa Societății „Vorba
Noastră”, pe peretele de la intra-
rea în clădire, a fost montată o
placă de bronz pe ca re scrie: „In
diesen hauswohnte von april bis
oktober 1871, der grosse rumanis-
che dichter MIHAIL EMINESCU” 2,
iar în primăvara anului arată că
șade în Gartnergasse nr. 5 (Fig. 2).
De aici, reiese că schim ba adesea

locuința, rămând totuși în apro-
prierea colegilor români...

Eminescu în sanatoriu3

(...) Boala agravându-se, prie-
tenii, în frunte cu Titu Maiorescu,
care plăti 300 Lei, îl internară pe
dată în Sanatoriul „Caritas” al doc-
torului Șuțu din strada Plantelor.

(...) Deoarece șederea la sana-
toriul „Caritas” nu folosi lui Emi-
nescu, Maiorescu puse la cale, în
toamnă, când se întoarse din stră-
inătate, trimiterea lui la Viena, în
sanatoriul doctorului Obersteiner
de la Ober-Döbling (Fig. 3).

(...) Așezat la marginea Vienei,
în mijlocul unui mare parc de flori și
arbori, sanatoriul era o vilă ele-
gantă și austeră, în stil neoclasic, cu
peronul central sprijinit pe șase co-
loane zvelte, cu aripi simetrice de o
parte și alta terminate în zone geo-
metrice, un imens gazon în față și
masivuri de tufe, tonul

1 Călinescu, George - Viața lui Mihai Eminescu, Editura pentru literatură, 1966,
p. 120-123.
2„În această clădire a locuit din aprilie până în octmbrie 1871 marele poet român
MIHAIL EMINESCU”
3 Călinescu, George, op. cit., 284-285, 289.

Eminescu la Viena
prof. Valentin BEREZOVSCHI
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cenușiu al tencuielii, toate acestea
dădeau un aer de liniște desă vârșită
și de părăsire. Sub peronul acestei
clădiri se opri cupeul lui Eminescu,
fiind primit cu multă și psihiatrică
deferență de doctorii Obersteiner și
Leidesdorf, care afla seră că pacien-
tul era socotit drept unul dintre cei

mai de seamă poeți români...
După patru luni de tratament,

perioadă în care s-a bucurat de în-
grijiri medicale deosebite, scripe-
tul minții poetului își încetă ros -
togolirea, și bucuriile libertății in -
conștiente se mistuiră. 

Înainte de a părăsi sanatoriul,

Eminescu dărui doctorului Ober-
steiner volumul său de poezii cu
dedicație scrisă în litere gotice:
Dem hochgeehrten Herrn Dr
Obersteiner zur gutigen Erinne-
rung an M. Eminescu. De precizat
că volumul fusese alcătuit de
către Titu Maiorescu.

Revista presei

F ILATELIE, NUMISMATICĂ ȘI DACII..., dl Corne-
lius Ionescu în tableta Kolector.net în funcțiune

din 19 februarie 2012 (http://colectii.toateblogu-
rile.ro/2012/02/19/kolector-net-in-functiune/) ne
invită la folosirea acestui site de licitații. De aseme-
nea autorul menționează revista philatelica.ro prin-
tre sursele de știri filatelice. 

F ILATELISTUL FEROVIAR, nr. 66(1), februarie
2012, buletin informativ al Asociației Fila -

teliștilor Feroviari din România - AFFR. Din sumar:
Aniversarea liniei de cale ferată Timișoara - Buziaș
(ing. Gabriel Mărgineanu); Linia de cale ferată Ba -
cău - Piatra Neamț - Bicaz (G. Mărgineanu); 1 fe-
bruarie 2012 - festivitățile de la centenarul Gării
A rad (ing. Tiberiu Lörincz); Pfaff Ferenc (1851-
1913) - arhitectul gării Arad (T. Lörincz); Gările de
pe rețeaua C.F.R. după proiectele lui Pfaff Ferenc
(G. Mărgineanu); Circulația scrisorilor între per-
soanele particulare în Moldova (Aurel Maxim);
Acronime semnalate pe francaturile mecanice ro -
mâ -  nești (ing. Mircea Pătrășcoiu); Mecanotelia în
Belgia (M. Pătrășcoiu); Aspecte privind istoricul
căilor ferate și a tehnologiei feroviare în Banatul
Montan (3) - prof. Helmut Kulhanek; Transport fe-
roviar ne conven țional - Jungfrau - cu trenul la
3.454 m altitudine (G. Mărgineanu); Locomotiva
cu abur ”Elefant” (Jim Ballantyne); Tripleta gărilor
- Mă ră șești, Vaslui, Ciulnița (G. Mărgineanu); Mai
puțin... poștalion (A. Maxim); Realizări filatelice;
Filatelia feroviară în Europa; Literatură filatelică;
In memoriam - Dianu Virgil (1945-2011). De ase-
menea sunt publicate: scrisoarea, datată Iași - 31
ianuarie 2012, de retragere a AFFR din FFR; raport
privind ve rificarea activității financiare a AFFR pe
anul 2011. 

K OLECTOR - invest in colectables!, site de
licitații pentru colecționari. Este activ din 19 fe-

bruarie 2012 la adresa http://www.kolector.net.
Inițiatorul site-ului este dl Daniel Marcu fiind con-
ceput pentru o deschidere internațională și, tocmai
de aceea, limba folosită în derularea activității este
engleza, iar prețurile sunt exprimate în US$. 

LONDON PHILATELISTS, publicație a The Royal
Philatelic Society London inserează, în nr. 1384,

aprilie 2011, vol 120, p. 120-1, articolul dlui Paul
Hirsch,  FRPSL - The  decoupage  process,  refe-
rindu-se la emisiunea Paris.

REVISTA F.A.E.F., organ al Federației Argenti-
niene de Filatelie, bilingv (spaniolă-engleză), nr.

133 - septembrie 2011 și nr. 134 - decembrie 2011.
Semnalăm din sumar: mesajele președintelui dr.
Eliseo Ruben Otero, Development and knowledge
in exhibits of thematic philately (Joachim Mass), Re-
flexiones de un expositor tematico (Segundo Here-
dia Machado).

R OMANIAN STAMP NEWS, site-ul dlui Marian
Jianu - alias Max Peter (http://www.romanian-

stampnews.blogspot.com) din data de 5 februarie
2012, în materialul Cota mărcilor pe scrisoare: o
abordare eronată în mai toate cataloagele (http://
romanianstampnews.blogspot.com/2012/02/cota-
marcilor-pe-scrisoare-o-abordare.html) analizează
modalitățile de corectare a acestor abordări pu-
nându-și în final întrebarea Cine muncește?

R UNDBRIEF, nr. 1-2012, publicație în limba ger-
mană, dedicată automatizărilor poștale, a BPA

- BRIEFPOSTAUTOMATION (http://www.arge-brief-
postautomation.de). Semnalăm articolul dlui Die-
trich Kopp despre obliterările DAGUIN în Franța
(Der Abdruck des Haltestopfens von Daguin-Stem-
pelmaschinen). 

S TUDII FILATELICE BRAȘOVENE, nr. 1 (22)/2012,
revistă bilingvă (română-engleză) a Asociației

Filateliștilor din Brașov. Din sumar: Machete, pro-
iecte, modele și probe pentru timbrele românești
(V) - Victor Iordache, Morton D.B.S.R.? Rute navale
pentru corespondența D.B.S.R. spre Levant - Octa-
vian Tăbăcaru. 

T OPICAL TIME, vol. 63, nr. 1(371), ianuarie - fe-
bruarie 2012, revistă de filatelie tematică a Aso -

ciației Tematicienilor Americani (ATA). Din sumar:
Typewriters on stamps (Wayne L. Youngblood),
QWERTY and you (Wayne L. Youngblood), From to-
pical collecting to thematic exhibiting: The canoe in
Pacific Island culture (David McNamee), Study unit
spotlight - Collectors of religion on stamps: Resear-
ching collectibles (Albert A. Antonellis), Cinderella
corner - Much ado about some things (Arthur H.
Groten), Youth in topics (Mary Ann Bowman), Pu-
blication reviews (George B. Griffenhagen). De
menționat că în cadrul acestei din urmă rubrici,
este semnalată din România revista philatelica.ro,
fiind prezentat și comentat conținutul numărului
4(15) - iulie-august 2011. (dnd)
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Diorama bio -
logică - Fig. 1
(Mi #6577) a
fost creată pen-
tru prima dată
în lume, la Bu -
curești, la Mu-
zeul de istorie
naturală, de că -
tre Grigore An-
tipa (25 no iem -
brie/7 decembrie 1867, Botoșa ni - 9 martie 1944),
director al muzeului între anii 1892 și 1944. 

Grigore Antipa (CP cod 521/68, IP cod 0127/92)
a urmat școala primară la pensionul Mărgineanu din
Botoșani (1874-1878), liceul la Iași, iar studiile uni-
versitare în Germania.

Biologul Grigore Antipa introduce în organizarea
colecțiilor muzeistice, pentru prima dată în lume în
anul 19071, metoda dioramelor biologice, potrivit
căreia animalele sunt prezentate în mediul natural, ca-
racteristic, alături de alte animale
cu care se află în relații bine de-
terminate. A ceas tă in ven ție a
stârnit inte resul spe cialiștilor din
Europa și SUA, un de muzee mai
vechi de cât cel bucureștean au
adoptat repede această soluție.

În Muzeul de istorie naturală
din București2 (Fig. 2, ilustrată ma -
ximă realizată de ing. Dan Can -
diani3), a cărui clădire actu a lă s-a
construit prin grija lui Gri gore An-
tipa și a fost inau gurată în anul
1908 (IP cod 0025/83), nume-
roase diorame, păstrate și astăzi
pentru impor tanța lor istorică,
înfățișează fauna din regiunile de
tundră, preerie, savane sau din
deșertul Saharei, precum și din
diverse regiuni ale României. 

Grigore Antipa4, membru al
Academiei Române din 1910, a
elucidat problemele

Top descoperiri românești (VII)
Diorama biologică

The biologi-
cal diorama -
Fig. 1 (Mi
#6577) was
crea ted for the
first time in the
world in Bucha-
rest, at the Na-
tural History
Mu seum, by
Gri gore Antipa

(November 25th/De  cember 7th, 1867, Botosani -
March 9th, 1944), museum director between

1892 and 1944.
Grigore Antipa (post card code 521-68, postal

stationery code 0127/92) went to primary school
at the Mărgineanu boarding school in Botoșani
(1874-1878), high-school in Iași and college studies
in Germany.

Biologist Grigore Antipa introduces in the orga-
nization of the museum collections, for the first

time in the world in the year
19071, the biological diorama
method, according to which
the animals are presented in
their natural, specific environ-
ment, along with other animals
in well-outlined relationships.
This invention awoke the inte-
rest of specialists from Europe
and the USA, where museums
older than the one from Bu-
charest quickly adopted this
solution.

In the Bucharest Natural
History Museum2 (Fig. 2, maxi-
mum card realized by engineer
Dan Candiani3) whose building
of today was built thanks to
the care of Grigore Antipa and
was opened in the year 1908
(postal stationery cod 0025/83),
numerous dioramas, kept to
this date for their

Top Romanian discoveries (VII)
Biological diorama

Dan N. DOBRESCU

1 Bălan, Ștefan; Mihăilescu, Nicolae Șt. - Istoria științei și
tehnicii în România în date cronologice/The history of
science and technique in Romania in chronogical data, Edi-
tura Academiei, București 1985, p. 244
2 Muzeul a fost înființat în 1830-1832 și a funcționat la început
la Colegiul de la Sf. Sava, având ca director din 1837 pe Carol
Valstein; a fost mutat apoi în aripa dreaptă a Universității, sub
conducerea lui Gregoriu Ștefănescu (din 1867). 

The museum was founded in 1830-1832 and functioned
in the beginning at Saint Sava College, having director from
1837 Mr Carol Valstein; it was then moved to the right wing

of the University, under the lead of Gregoriu Ștefănescu
(from 1867).
3 Suportul (CPI fără marcă fixă, cod 71268/1978) reproduce
o pictură în ulei realizată de Mircea Șerban, 1976. Marca
poștală - 40 BANI este din seria Aniversări (1967) - Mi
#2608. Obliterare ocazională BUCUREȘTI 63 - 25.12.82.

The card (picture post card without printed stamp, code
71268/1978) reproduces an oil painting of Mircea Șerban,
1976. The stamp - 40 Bani is from Anniversaries issue
(1967) - Mi #2608. Occasional postmark BUCUREȘTI 63 -
25.12.82.
4 Bălan, Ștefan; Mihăilescu, Nicolae Șt., op. cit., p. 167 

Fig. 1

Fig. 2
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pro duc ti vi tă ții biologice ale Dunării și a părții de
nord-vest a Mării Negre, a pus bazele școlii româ -
nești de ihtiologie, hidrologie și ecologie.

În 1893 Grigore Antipa participă la o expediție de
nouă luni în jurul Mării Negre, expediție organizată de
țările riverane, cu care ocazie întreprinde primele
cercetări de biologie marină în această mare5. Grigore
Antipa înființează în anul 1932 Institutul biooceanogra-
fic din Constanța, transformat în 1949 în Stațiunea de
cercetări maritime și proiectări piscicole, care în 1970
a fost înglobată în Institutul român de cercetări ma-
rine6. A publicat: Fauna ihtiologică a României (1909),
Pescăria și pescuitul în România (1916), Marea Neagră
(1940) etc. 

Aniversarea a 125 de ani de la nașterea savantului
a fost marcată prin punerea în circulație a unor ștampile
ocazionale, dintre care amintim: 7.12.1992 6800
BOTOȘANI-1, 7.12.92 79744 BUCUREȘTI-41, care s-au
aplicat pe fie pe IP cod 0127/92 - Fig. 3, fie s-au realizat
ilustrate maxime folosindu-se CPI cod 71268/78.  

Grigore Antipa (Mi #4831) a încetat din viață  la
9 martie 1944 (Fig. 4, în imagine casa din Botoșani,
Bd. Mihai Eminescu nr. 65 unde s-a născut savantul). 

historical importance, represent fauna from the
tundra regions, prairies, savannas or the Sahara
desert, as well as different regions from Romania.

Grigore Antipa4, member of the Romanian Aca-
demy from 1910, solved the problems of biological
productivity on the Danube and parts of the North-
West of the Black Sea, founded the Romanian
schools of ichthyology, hydrology and ecology.

In the year 1893 Grigore Antipa participated on
a nine-month expedition around the Black Sea, ex-
pedition organized by riverside countries, on which
occasion he undergoes his first marine biology re-
searches in this sea5. Grigore Antipa establishes in
the year 1932 the Bio-oceanographic Institute of
Constanța, transformed in 1949 in the Maritime re-
search and fishery projects Station, which in 1970
was undertaken by the Romanian Maritime Re-
search Institute6. He published: The Romanian ich-
thyology fauna (1909), Fishery and fishing in
Romania (1916), The Black Sea (1940) etc.

The 125th birthday anniversary of the scientist
was recorded by the circulation of special cancel-
lations, of which we can recall: 7.12.1992 6800
BOTOȘANI-1, 7.12.92 79744 BUCHAREȘTI-41, that

we re applied on postal stationery code
0127/92 - Fig. 3, or maximum cards were
crea ted using picture post card code
71268/1978.

Grigore Antipa (Mi #4831) passed away
on March 9th, 1944 (Fig. 4, in the picture
we see the house from Botoșani, Bd. Mihai
Eminescu no. 65 where the scientist was
born). 

5 Ibidem, p. 215
6 Ibidem, p. 291
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A. Karamitsos (www.karamitsos.com) - HELLAS 2012
- Stamp catalogue and postal history, catalog în limbile greacă
și engleză, în patru volume: I - 1861-1959, II- 1960-2011, III -
noi teritorii, obliterări, IV - poștă aeriană, prime zboruri. 

Cei interesați în procurarea catalogului se pot adresa coordo-
natorului A. Karamitsos, e-mail: karamitsos@karamitsos.gr

A. KARAMITSOS

Fig. 3

Fig. 4
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Putem afirma, fără a greşi, că
Mihai Eminescu este personalita-
tea din România cu cele mai mul -
te cărți poş tale ilustrate. Nici un alt
scriitor sau personalitate ro mână
nu a fost ilustrată în cartofilie atât
de mult ca Mihai Eminescu.

Imaginea poetului din cele
patru fotografii cunoscute până
în prezent şi versuri din poeziile
sale s-au folosit în realizarea unor
cărți poştale ilustrate tip FELICI-
TARE, cărți poştale realizate de
Editura Depozitul Şaraga Bucu -
reşti, precum şi de alte edituri din
țară. Acestea au fost expediate
de îndrăgostiți, de zilele onomas-
tice sau de sărbători. În afara u -
nei fotografii a poetului şi o strofă
dintr-o poezie, ele mai cuprind
elemente florale adecvate şi alte
combinații artistice.

Redăm în Fig. 14 - Fig. 18,
cinci cărți poştale ilustrate, reali-
zate în perioada interbelică.

O serie de cărți poştale ilustra -
te sunt realizate după opera poe-
tului, după miile de picturi, de  se  -
ne şi realizări grafice realiza te de
mai mulți artişti plastici din Ro-
mânia. Amintim aici doar pe câți -
va: Leonard Salmen, Ary Mur nu,
Aurel Bordenache, Ligia Macovei
și Victor Teişanu.

Leonard Salmen a intrat în is-
toria artei prin performanța de a
fi ilustrat aproape toate poeziile
lui Mihai Eminescu*, poezii care
au fost publicate la începutul se-
colului XX de către diferiți editori.
Unele dintre poeziile lui Emines -
cu au fost ilustrate în mai multe
variante, care au fost reproduse
pe cărțile poştale ilustrate din a -
cea perioadă. Nu există cores -
pon  den ță a vremii care să nu
cu prin dă şi cărți poştale

ing. Nicolae IOSUB
Mihai Eminescu (2)

Fig. 14 - C.P.I. felicitare - S-a dus amorul

pagina 38 ü

Fig. 15 - C.P.I. felicitare - Pajul Cupidon

* A se vedea Corneliu Beda - Leonard
Salmen - ilustrator al operei poetice a
lui Eminescu, album-catalog de cărți
poștale ilustrate, București 2011, 164
pagini și 221 ilustrații.
A se vedea deasemenea, sub semnă-

tura lui Nicolae Iosub, o prezentare a
acestei cărți în revista philatelica.ro, III,
nr. 3(14) - mai-iunie 2011, p.4.

uuu

Fig. 16 - C.P.I. felicitare - Atât de fragedă
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ilustrate cu opera lui Eminescu,
realizate de L. Salmen.

În perioada 1895 - 1925, de-
pozitele de cărți „Şaraga” din Iaşi
şi „Socec” din Bucureşti au scos la
concurență cărți poştale ilustrate
cu poeziile lui Eminescu, realizate
de L. Salmen. 

Leonard Salmen este primul
grafician care a organizat o expo -
ziție personală cu lucrări inspirate
de poeziile lui Eminescu. Expo -
ziția a fost deschisă la Galați, în
anul 1909, cu prilejul come mo -
rării a 20 de ani de la moartea
poetului. El va ilustra şi volumul
de versuri care apare în 1910 prin
grija lui I. Scurtu.

Leonard Salmen a realizat în
perioada 1895 - 1924 câteva sute
de lucrări de diferite dimensiuni -
tuşuri, creioane, cărbuni, tem-
pera şi laviuri care au ilustrat poe-
ziile lui Eminescu, ilustrații care
au circulat în țară şi străinătate şi
care au dăinuit până astăzi. Câ-
teva dintre aceste lucrări sunt
ade vărate opere de artă: Împărat
şi proletar, Epigonii, Junii corupți,
Strigoii, Scrisoarea III şi altele.

O serie dintre aceste ilustrații
la poeziile lui Eminescu îl au ca su -
biect chiar pe poet (Fig. 19 - Fig.
27), mai cu seamă la acele poezii
cu caracter autobiografic, apoi
mama sa, Veronica Micle etc.

Pictorul Aurel Bordenache s-a
născut în anul 1902 în oraşul Huşi,
fiind rudă cu Mihai Emines cu,
nepot după mamă, după cum
susține el însuşi în „Memorii”. Du -
pă propriile sale mărturisiri era
descendent din familia cronicaru-
lui Ion Neculce şi rudă cu familia
lui Mihai Eminescu. Fiind odată la
Paris cu Nicolae Iorga şi arătându-
i prima fotografie a lui Eminescu,
Bordenache spune: „Cu noşteam
acea fotografie şi ştiam că în acea
epocă, când nu purtam mustăți, în
adevăr privit din acelaşi unghi
semănam mult cu marele poet, al
cărui, de altfel, apropiat nepot
sunt după mamă” („Memorii”).

Aurel Bordenache a făcut studii
la Iaşi, Bucureşti şi Paris şi a de -
venit pictorul curții regale a Româ-
niei. A frecventat Şcoala de Belle
Arte din Paris şi atelierul -

Fig. 17 - C.P.I. felicitare - Între păsări

Fig. 18 - C.P.I. - Trecut-au anii

uuu

Fig. 19 - C.P.I. - Singurătate pagina 39 ü
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Fig. 20 - C.P.I. - Departe sunt de tine

Fig. 21 - C.P.I. - Noaptea

Fig. 22 - C.P.I. - Scrisoarea I

Fig. 23 - C.P.I. - Fragment

şcoală din Ranson.
Genurile de pictură practi-

cate de Bordenache au fost:
portretul, peisajul, natura moar -
tă şi scenele de muncă. Este au-
torul monumentului-mausoleu
de la Mără şeşti, ridicat în me-
moria eroilor din Primul Război
Mondial: „Am realizat fondurile
necesare ridi că rii monumentului
prin prezentarea unor expoziții
cu vânzare a picturilor mele, pe
care le executasem în zona Mă -
răşeşti pe când îmi făceam do-
cumentarea”.

Un capitol de prestigiu în
ope ra lui Aurel Bordenache este
gra fi ca, în diferite tehnici, mai
ales ilustrațiile la poeziile lui
Mihai Eminescu.

Aurel Bordenache a realizat,
în anul 1941, două portrete ale
lui Eminescu după fotografiile
executate de J. Tomas din Praga
şi F. Duschek din Bucureşti, por-
trete care prezintă mai multă
autenticitate şi sunt mai apro-
piate de viziunea pe care o
sugerează opera lui Eminescu
(Fig. 28 - Fig. 29).

Bordenache a realizat, între
1941-1942, 150 de desene cu
ilustrații la poeziile lui Emines cu,
din care 72 au fost incluse în volu-
mul de „Poezii” apărut sub îngri-
jirea lui M. Toneghin la Edi - tura
„Cartea Românească”, în 1944.
Desenele lui Bordenache au fost
donate Complexului ex pozițional
„M. Eminescu” din Copou - Iaşi.
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ing. Nicolae IOSUB, născut la 14 noiem-
brie 1947, Vlăsinești-Boto șani. Licențiat
al Facultății de Elec trotehnică (1970).
Fila telist din 1970, secretar A.F. Boto șani.
Pre șe dinte al Grupării colec țio na rilor
„Mi hai Eminescu” Botoșani, re  dac tor al
Bu le tinului informativ al Gru pării. Lu -
crări: „Mihai Eminescu în filatelie”, „Mi -
hai Eminescu la Bo to șani”. Expozant:
Ștam pile speciale românești, Eminescu
și contemporanii săi, Viața lui Iisus Hris-
tos etc. Contact: iosub.nico@yahoo.com
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(continuare în numărul  următor)

Fig. 24 - C.P.I. - Dalila

Fig. 27 - C.P.I. - Scrisoarea IV

Fig. 25 - C.P.I. - Rugăciune Fig. 26 - C.P.I. - La steaua

Fig. 28-29 - M. Eminescu - grafică de A. Bordenache 
după prima şi a doua fotografie

► pe scurt ► El ne-a adus mai aproape de stele ► pe scurt ► 

Poșta germană a emis la 2 ia-
nuarie 2012 un timbru (Mi #2907)
dedicat aniversării a 225 de ani de
la nașterea lui Joseph von Fraun-
hofer, optician și fizician german,
inventator (printre altele) al spec-
troscopului - aparat cu care a
evidențiat liniile de absorbție ato-
mică (liniile spectrale Fraunhofer)
din spectrul luminii solare, pu-
nând astfel bazele spectroscopiei

stelare. Mai multe ștampile spe-
ciale (incluzând deja tradiționalele

ștampile Prima Zi din Berlin și
Bonn) însoțesc timbrul ilustrat cu
liniile de absorbție Fraunhofer din
spectrul solar. În imagine prezen-
tăm ștampila specială (având
inscripționat sloganul El ne-a adus
mai aproape de stele) cu data de
4.03. 2012 a deschiderii Expoziției
Joseph von Fraunhofer din orașul
Straubing, locul nașterii savantu-
lui. (Florin Patapie - Raicu)
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Filologul, poetul, publicistul şi traducătorul Vasile
Bogrea s-a născut la 26 septembrie 1881, în localitatea
Târnauca din fostul județ Dorohoi, într-o familie nume-
roasă. Copilăria şi-a petrecut-o în comuna natală unde
a urmat şi cursurile primare, evidențiindu-se prin me-
moria ieşită din comun şi premiul I pe care-l obținea la
teminarea fiecărei clase.

A urmat cursurile Institutului „Anastasie Başotă” din
Pomârla, susținând bacalaureatul la Liceul Național din
Iaşi, în 1902. În acelaşi an, obținând prin concurs o
bursă de stat, se înscrie la Universitatea din Iaşi unde
studiază literele, filozofia şi dreptul. În 1906, susține
examenul de licență în litere la care obține calificativul
Magna cum laude şi începe cariera didactică la Liceul
„Costache Negruzzi” din Iaşi, suplinind catedra de limba
română al cărei titular era Garabet Ibrăileanu.

În perioada 1906-1910 predă limbile clasice la Liceul
din Piatra Neamț şi susține, la Universitatea Populară
de la Vălenii de Munte, serii de prelegeri având ca temă
istoria literaturii universale şi istoria civilizațiilor, iar între
1910-1913 studiază filologia clasică şi lingvistica com-
parată la Berlin în vederea susținerii doctoratului. Îşi
continuă cariera didactică la Liceul Internat din Iași
până în august 1919, când este numit profesor agregat
la Catedra de filologie clasică a nou înființatei Universi-
tăți din Cluj. Împreună cu Sextil Pușcariu, în 1919 a pus
bazele Muzeului Limbii Române (nucleul viitoarei şcoli
lingvistice clujene), în 1923 a înființat Societatea Etno-
grafică şi tot în 1923 a scos, cu sprijinul lui N. Iorga, ga-
zeta Conştiința românească.

La 10 iunie 1920, în baza recomandării lui Vasile Pârvan,
a fost ales membru corespondent al Academiei Române. 

Umanist de o vastă erudiție, cu o pregătire temei-
nică și o vocație certă pentru filologia clasică, a lăsat

aproape 300 de studii și articole referitoare la istoria
limbii, lexicologie, etimologie, toponimie, onomastică,
folclor și etnografie. 

Vasile Bogrea a încetat din viață la 8 septembrie
1926, într-o clinică din Viena, în timpul unei intervenții
chirurgicale pentru un ulcer devenit incurabil.

Galeria celebrităților botoşănene (X) dr. Gică MARIŢANU

Vasile BOGREA (1881-1926) 26 septembrie - 130 de ani de la naştere

^

Referințe: 
xxxx Dicționarul scriitorilor români, A-C, Editura Fundației
Culturale Române, București, 1995; 
Balacciu, Jana - Chiriacescu, Rodica, Dicționar de lingviști
și filologi români, Editura Albatros, București, 1978; 
Bejenaru, Ionel, Dicționarul botoşănenilor, Editura Mol-
dova, Iaşi, 1994, pag. 65-66;
Iorga, Nicolae, Vasile Bogrea, în „Oameni cari au fost”,
Bucureşti, 1936, pag. 222.
Naghiu, I. E., Bio-bibliografia lui Vasile Bogrea (1881-
1926), Cluj, 1937; 
Rusu, Dorina N., Membrii Academiei Române, 1866-1999.
Dicționar, Editura Academiei Române, București, 1999

Barbu LĂZĂREANU (1881-1957) 5 octombrie - 130 de ani de la naştere
Academicianul Barbu Lăzăreanu (numele original

Baruch Lazarovici) s-a născut ca membru al comunității
evreieşti din Botoşani, la 5 octombrie 1881. La Botoşani
îşi petrece copilăria, urmează cursurile primare la
Şcoala Israelită şi cursurile liceale la Liceul „A.T. Laurian”.
Ca licean, este remarcat în studierea limbii române, dar
şi pentru orientarea politică de stânga şi aderarea la
mişcarea socialistă, ceea ce îi va aduce într-un final ex-
matricularea din şcoală.

Atât de mult iubeşte scrisul românesc pe care îl cu-
noaşte adânc, citindu-l cu patimă încât, în 1902, la Bo-
toşani, debutează în publicistică editând revista Victor
Hugo şi inițiază „Clubul de lectură”, redenumit ulterior
„Cercul de lectură”, care va funcționa până în 1938. 

În 1905, chemat la Bucureşti de C. Mille, îşi începe
activitatea publicistică la Adevărul. În 1907, expulzat
din țară pentru solidarizarea cu țărănimea răsculată,
pleacă la Paris unde frecventează cercurile socialiste şi

publică articole militantiste în presa franceză.
Întors în țară în 1912, îşi reia activitatea publicistică, în

timp colaborând la principalele periodice ale mișcării
muncitorești: România muncitoareşi Socialismul. pagina 42 ü uuu
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Animator a numeroase manifestări antifasciste
organizate în sinagogi, în timpul celui  de-al Doilea
Război Mondial, cunoscutul istoriograf literar, critic,
folclorist, scriitor şi publicist Barbu Lăzăreanu a fost
salvat de la deportare de Regina-Mamă Elena a Ro-
mâniei. Nu renunță la ideologia de stânga şi în 1945,
împreună cu I.C. Frimu, a pus bazele universității
muncitorești „Ștefan Gheorghiu”.

După război a înființat colecția „Cu privire la ...” în
care a publicat date bibliografice inedite ale clasicilor
literaturii române: Eminescu, Creangă, Caragiale, Coş-
buc, Alecsandri, Hasdeu ş.a. 

În 1948, doctorul în filologie Barbu Lăzăreanu, con-
siderat de Perpessicius o „bibliotecă în picioare”, iar de
Gala Galaction „custodele literaturii române”, a fost ales
membru titular al Academiei Române, îndeplinind apoi
şi funcția de director al Bibliotecii Academiei Române.

Scrierile sale s-au constituit într-o operă cuprinzătoare. 
Academicianul Barbu Lăzăreanu s-a stins din viață

la 19 ianuarie 1957, la Bucureşti.

^

Referințe: 
Alexandru, George, Pasiunea  micilor contribuții, în „Viața
Românească”, Bucureşti, ianuarie 1976, pag. 55-56; 
Bejenaru, Ionel, Dicționarul botoşănenilor, Editura Mol-
dova, Iaşi, 1994, pag. 65-66;
Crudu, Tiberiu, Botoşanii în 1932 - Schiță monografică,
Atelierele B. Saidman, Botoşani, 1932, pag. 237-238;
Kuller, Hary dr., Contribuția evreilor din România la cul-
tură și civilizație, în „Realitatea evreiască”, nr. 231-232
(1031-1032), 19 mai - 10 iunie 2005, pag. 10-11;
Kuller, Hary dr., (coordonator), Evrei din România - Breviar
bibliografic, Editura Hasefer, Bucureşti, 2008, pag. 234; 
Vasiliu, Haralamb dr., Colegii mei, în „Amintiri din viața
de şcolari”, Botoşani, Tip. Saidman, 1923, pag. 89. 

Elie RADU (1853-1931) 10 octombrie - 80 de ani de la moarte
Membru corespondent al Academiei Române, per-

sonalitate proeminentă a ingineriei constructoare de
căi ferate, poduri şi şosele, Elie Radu s-a născut în 1853,
la Botoşani, ca fiu al căminarului Ion Radu şi al Profirei.  

Copilăria a petrecut-o la Botoşani, unde a urmat
cursurile primare, iar la Liceul „A. T. Laurian” pe cele
gimnaziale, studiile liceale definitivându-le la Academia
Mihăileană din Iaşi. Încurajat şi susținut de tatăl său, în
1872 Elie Radu a plecat în Belgia, unde a urmat cursu-
rile de căi ferate, poduri, drumuri şi edilitare la Școala
Politehnică de pe lângă Universitatea din Bruxelles
până în 1877, când a obținut tiltlul de inginer diplomat. 

După întoarcerea în țară, în decembrie 1877, îşi în-
cepe prodigioasa carieră în cadrul Ministerului Lucrări-
lor Publice, pentru ca în timp să avanseze, ocupâd
succesiv funcțiile de subdirector, director și director ge-
neral, ajungând până la gradul de inginer inspector ge-
neral clasa I. 

Inginerul Elie Radu s-a afirmat printr-o laborioasă
activitate practică, dedicându-se modernizării infra -
structurii țării, abordând soluții originale eficiente în
proiectarea şi execuția de căi ferate, de drumuri şi şo-
sele, de înlocuire a podurilor provizorii din lemn cu po-
duri definitive metalice şi din beton armat, de lucrări
edilitare şi de numeroase clădiri publice. 

În 1882 a devenit membru al „Societății Politeh-
nice” pe care a condus-o, în calitate de preşedinte,
între anii 1897-1898 şi 1903-1904. Din 1920 şi-a con-
tinuat cariera universitară în cadrul nou înființatei
Școli Politehnice din București, predând cursurile de
„Edilitate” şi „Procedee generale de construcții”. În
paralel, în perioada 1901-1916, a desfăşurat o
muncă titanică de îmbunătățire şi de completare a
câtorva mii de proiecte de lucrări publice în calitate
de membru al Consiliului Tehnic Superior, ulterior, în
perioada 1919-1930, conducând acest Consiliu în ca-
litate de preşedinte.

La 5 iunie 1926 inginerul Elie Radu a fost ales mem-
bru de onoare al Academiei Române. 

Sub conducerea lui Elie Radu şi cu participarea sa

nemijlocită, s-a realizat: întocmirea documentației
pentru 650 km de căi ferate şi execuția a 475 de km;
folosirea experimentală a macadamului la construi-
rea şoselelor; înlocuirea tablierelor metalice cu
beton armat la deschiderile mari ale podurilor, şi
proiectarea şi executarea a numeroase poduri me-
talice pe căile ferate şi pe şosea; înlocuirea planşee-
lor de lemn cu planşee din beton armat în toate
clădirile publice, soluție adoptată și la construirea
Palatului Ministerului Lucrărilor Publice (arhitect
Petre Antonescu), în prezent Primăria Capitalei;
stația de captare a apei subterane de la Bragadiru,
prima rețea de alimentarea Bucu reștiului, canaliza-
rea oraşelor Sinaia şi Turnu Severin. 

Elie Radu s-a stins din viață la 10 octombrie 1931,
la Bucureşti, fiind înmormântat la cimitirul Bellu.

Referințe: 
Predescu Lucian, Enciclopedia „Cugetarea”, Bucureşti,
1940, pag. 707; 
Posea, N., Radu Elie, în „Personalități româneşti ale şti-
ințelor naturii şi tehnicii”, Editura Ştiințifică şi Enciclope-
dică, Bucureşti, 1982, pag. 339-340; 
Vâlcovici, V., Inginerii noştri şi opera lor, în „Revista Fun-
dațiilor Regale”, ianuarie 1934, pag. 102-112. 
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Nu trecuseră nici două luni de
la evenimentele din decembrie
1989 ce au dus la căderea regimu-
lui comunist când, pe data de 8 fe-
bruarie 1990, la Judecătoria Sector
1 a Municipiului București erau în-
registrate, sub formă provizorie,
Statutul și denumirea Societății
Române de Filatelie Tematică și
Maximafilie (Dosar nr.152/1990,
sentința civilă nr. 150).

Ideea înființării unei structuri fi-
latelice care să reunească într-o
formă organizată și re pre zen ta tivă
filateliștii tematicieni și maximafili-
știi din România încolțise de mai
multă vreme în gân durile
unor prestigioși colecțio-
nari, iar pentru dr. Valeriu
Neaga constituia un țel
care să încu nuneze activi-
tatea unei pasiuni de o
viață. Era și firesc să fie
așa. Inițiator și creator al
maximafiliei organizate,
orga nizator a unor presti-
gioase manifestări în a -
cest domeniu, militant activ pentru
crearea unui cadru internațional
unitar ca re să definească concret
maximafilia ca spe cialitate de co-
lecționare filatelică, recunoscută
oficial de FIP, dr. V. Neaga s-a bucu-
rat de o frumoasă apreciere in-
ternă și internațională ce a
cul minat cu ale gerea sa în funcția
de președinte al Comisiei de Maxi-
mafilie a FIP. Dorința sa de a înființa
în România o structură organizato-
rică maximafilă de genul celor exis-
tente în alte țări europene, a
împăr tășit-o și altor colegi, pasio-
nați colecționari, care și-au însușit-
o fără rezerve. Condițiile nou
create prin instaurarea principiilor
democratice în viața socială a țării
au permis materializarea acestei
idei. Astfel, un grup de inițiativă
format din prof. Dan Anghelescu,
Constantin Dumitru și Ioan Stănes -
cu sub președinția dr. V. Neaga au

stabilit obiectivele unei astfel de
societăți, au elaborat statutul și în
virtutea aprobării provizorii a -
mintite au întreprins toate activită-
țile necesare constituirii acesteia.

La 4 martie 1990, grupul de ini-
țiativă a convocat mai mulți filate-
liști din București și din alte
localități din țară. Reuniți în amfi-
teatrul Policlinicii Universitare Vi -
tan participanții au fost informați
asupra demersurilor fă cute, expri-
mându-și acordul pentru înființa-
rea societății și au aderat la
această structură. Cu acea stă oca-
zie s-a discutat și s-au sta  bilit mă-
surile ce trebuiau luate în scopul
pregătirii, convocării și desfășurării
primului Congres al SRFTM hotă-
rându-se ca membrii grupului de
inițiativă, la care s-a mai alăturat V.
Moroianu, să se constituie în Co-
mitet Director provizoriu care să
coordoneze toate activitățile orga-
nizatorice. 

La sfârșitul lunii martie a acelu-
iași an și-a făcut apariția și primul
număr al Buletinului infor ma tiv al
SRFTM.

Congresul de constituire al so-
cietății a fost convocat în ziua de
28 septembrie 1990 și a avut loc la
Casa Universitarilor din Brașov.
Participarea a fost impresionantă,
estimată la cca. 200 de colecțio-
nari care, după prezentarea infor-
mării făcute de dr. V. Neaga au
aprobat statutul, care de la această
dată, a devenit definitiv. De ase-
menea, Congresul a stabilit com-
ponența Consiliului de conducere
din care făceau parte membri de
drept (președinții grupelor tema-
tice, de maximafilie și a celor de
cartofilie, precum și reprezentanții
secțiunilor teritoriale ale SRFTM) și

membrii Comitetului Di-
rector alcătuit din 15 ti-
tulari și trei supleanți,
aleși de Congres. Membri
Comitetului Director vo-
tați de Congres au fost:
dr. Valeriu Nea ga - pre-
ședinte, prof. Dan An-
ghelescu, Con stantin
Dumitru și Virgiliu Mo-
roianu - vice -președinți,

Ioan Stănes cu - secretar general,
Mi hai Chiroiu, Mihai Cristofor, Io -
nel Cuejdean, Aurelian Dârnu,
Mihai Semenov, Aurelian Senculeț,
Ștefan Stănescu, Victor Surdu,
Nerva Târnăveanu și Gheorghe Vă-
duva - membri titulari, Cornel Ale-
xandrescu, Ioan Daniliuc și Costică
Dămăceanu - membri supleanți.
De asemenea, congresul a reafir-
mat caracterul apolitic al SRFTM și
a aprobat afilierea la Federația Fi-
latelică Română.

Buletinul informativ ca publica-
ție oficială a societății și-a conti-
nuat apariția în pofida condițiilor
modeste de editare (primele nu-
mere fiind redactate la mașina de
scris de către dr. Neaga apoi mul-
tiplicate și broșate la Fabrica de
Timbre) publicația a reușit să pre-
zinte date referitoare la structura
și activitatea organizatorică cât și
articole de specialitate sub semnă-
tura unor prestigioșipagina 44 ü

Să ne aducem aminte:

Cluburile filatelice postdecembriste (I) -
Societatea Română de Filatelie Tematică

și Maximafilie - SRFTM
dr. Ioan DANILIUC
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colecționari din țară și străinătate
(Dan Anghelescu, C-tin Dumitru,
Ioan Stănescu, Dan Grecu, Dan Do-
brescu, Mihai Popovici, Sebastian
Safiano - SUA, Lucian Millis - Israel
ș.a.). Încă de la începutul anului
1993, un colectiv format din prof.
Dan Anghelescu, C-tin Dumitru,
Ioan Stănescu și subsemnatul sub
coordonarea dr. Valeriu Neaga au
inceput ordonarea datelor și redac-
tarea Anuarului membrilor SRFTM.
Lucrarea, prima de acest gen în fi-
latelia românească, a apărut în a
doua jumătate a anului 1993 și cu-
prindea adresele tuturor membri-
lor, statutul societății, structura
organizatorică și regulamentele FIP
privind activitatea colecționistică și
expozițională de filatelie tematică
și maximafilie. Până la data apari-
ției anuarului, în societate erau în-
scriși un număr de 630 de membri
și membri asociați. Printre membrii
asociați se aflau și asociațiile ita-
liene și portugheze de maximafilie.
Din păcate efortul editării acestui
anuar au epuizat rezerva financiară
a societății. Evoluția galopantă a in-
flației și creșterea masivă a prețu-
rilor a făcut imposibilă reluarea
editării Buletinului informativ.

Până în anul 2007, când SRFTM
și-a încheiat oficial existența prin
autodizolvare, au survenit doar
două modificări majore în compo-
nența Comitetului Director. Una a

survenit în 1996 prin demisia se-
cretarului general, Ioan Stănescu.
Ca urmare dr. Ioan Daniliuc (trecut
în rândul membrilor titulari din
iunie 1993) a fost însărcinat cu pre-
luarea acestei funcții. Un an mai
târziu, în ședința Consiliului de con-
ducere întrunit la Cluj-Napoca, dr.
Valeriu Neaga și-a depus demisia
pe motiv de sănătate și datorită
vârstei înaintate. S-a propus și s-a
votat ca până la alegeri funcția de
președinte să fie preluată de secre-
tarul general. După 1997 din cauza
multiplelor dificultăți, în special de-
terminate de absența mijloacelor
financiare, nu a mai putut fi orga-
nizat și convocat un alt congres. Cu
toate acestea activitatea SRFTM a
continuat să se facă simțită prin im-
plicarea directă în activitatea filate-
lică națională și internațională până
la finele anului 2007 când, la întru-
nirea de la Sibiu, inițiativa fondării
unei noi societăți de profil cu sediul
la Bacău sub președinția d-lui g-ral
(r) Vasile Doroș, cu denumirea So-
cietatea Română de Maximafilie
„Dr. Valeriu Neaga” a fost materia-
lizată. De la această dată  SRFTM
și-a incetat existența sub această
denumire și organizare.

Pe parcursul celor 16 ani de
existență, activitatea SRFTM și-a
făcut simțită din plin prezența atât
pe plan intern cât și internațional.
De la constituire până la desfiin-
țare societatea s-a implicat în or-
ganizarea tuturor manifestărilor
filatelice și maximafile naționale și
internaționale. Au fost inițiate și
organizate manifestări de prestigiu
care au rămas înscrise în istoria
maximafiliei românești. Sunt dem -
ne de amintit expozițiile: naționa-
lele de maximafilie de la Brașov
din 1990 (IP cod 0120/90), Cluj-
Napoca din 1992 și 1997 sub di-
recta organizare a Grupei de
Maximafilie din A.F. Cluj; Expoziția
Națională de Maximafilie de la
Sibiu din 2001 organizată de maxi-
mafiliștii grupării din localitate; Ex-
poziția Națională de Maximafilie,
cu participare internațională, „Re-
member ‘74” organizată în cadrul
manifestărilor EFIRO din acel an la
București (IP cod 066/2004). O
mențiune aparte se cuvine Expozi-
ției internaționale Balcanmax ’97

(IP cod 054 - 056/97) găzduită tot
de entuziaștii clujeni, manifestare
de ținută care s-a bucurat de o par-
ticipare impresionantă, prezent
fiind și dl. Joseph Wolff, președin-
tele Comisiei FIP de Maximafilie la
acea dată, care a prezidat juriul ex-
poziției. Pe lângă aceste manifes-
tări expoziționale s-au desfășurat
interesante simpozioane, între
care cele de la Cluj-Napoca din
1997 și de la București din 2004 au
fost cu participare internațională,
ambele bucurându-se de prezența
președinților Comisiei FIP de Ma-
ximafilie din perioada respectivă;
dl. Joseph Wolf la Cluj respectiv dl.
Nicos Rangos la București. 

De o factură deosebită a fost
simpozionul însoțit de o expoziție
demonstrativă sub denumirea
„Trep te spre performanță”, ce a
avut loc la Bacău în 2003, manifes-
tări la care g-ral Vasile Doroș și
prof. Mihai Semenov au demons-
trat ce înseamnă legătura ce tre-
buie să existe între pasiune și
profesionalism în filatelie. 

Concomitent cu aceste manifes-
tări SRFTM a fost prezentă la majo-
ritatea manifestărilor maximafile
internaționale. La expoziția Balcan-
max ‘92 de la Dimitrovgrad (Bulga-
ria) au fost prezente cinci exponate
românești, iar Ioan Stănescu a făcut
parte din componența
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Organizatori și membrii de juriu:
V. Neaga, V. Surdu, M. Semenov,
J. Wolff, I. Daniliuc, I. Stănescu
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juriului. La următoarea ediție a expoziției balcanice de la Atena
în 1995 au fost invitați să facă parte din juriul prezidat de Jaques
Thenard (președintele Comisiei FIP de Maximafilie la acea dată)
dr. V. Neaga și subsemnatul ca asistent, iar la ediția de la Plevna
(Bulgaria) din 2002 a fost desemnat în juriu dl. Andrei Potcoavă. 

De asemenea, SRFTM a fost prezentă la majoritatea reuniu-
nilor și simpozioanelor de profil organizate de asociații similare.
Pot fi amintite în acest context, simpozionul de maximafilie de
la Atena din 1995 (IP cod 069/95), „Conferința dezbatere asupra
maximafiliei” din iunie 1999 de la Paris sau simpozionul de ma-
ximafilie de la Corbei-Essonne (Franța) organizat cu prilejul ex-
poziției MAXIFRANCE 2005.  

Nu poate fi trecut cu vederea faptul că activitatea societății
în toată această perioadă s-a materializat în emiterea a 60 de
ilustrate maxime, peste 30 de plicuri ocazionale și întreguri poș-
tale și cca 40 de ștampile ocazionale, piese care au îmbogățit ex-
ponatele multor colecționari maximafiliști și tematicieni.

Personal am considerat și continui să consider că onoranta
propunere ce mi-a fost făcută de a candida pentru funcția de
membru al Biroului Comisiei FIP de Maximafilie a survenit ca o
recunoaștere a activității SRFTM și ca o apreciere a meritelor  în-
aintașilor maximafiliei românești. 

Au trecut peste două decenii de la înființarea SRFTM, ca mar-
tor și participant activ la toate evenimentele relatate, la efortu-
rile depuse și dificultățile întâmpinate, nu pot să nu mă duc cu
gândul la toți cei cărora le-am fost alături, fie ei prezenți fie tre-
cuți în lumea umbrelor. Poate că voi fi acuzat de nostalgie, dar
majoritatea celor la care am făcut referire au aparținut sau apar-
țin unei generații pentru care noțiunea de pasiune avea o altă
semnificație împletindu-se inseparabil cu noțiunile de cinste,
onoare, stimă și respect reciproc. Rememorând aceste eveni-
mente, ajung la concluzia că în angrenajul care le-a generat am
fost o „rotiță” care și-a făcut doar datoria. Continui să mi-o fac,
după puteri, posibilități și împrejurări, fiindcă pasiunii adevărate
rămâi tributar pentru totdeauna.

Dr. Ioan DANILIUC, născut la 19 februarie 1948
în Suceava, licențiat  al Facultății de Medicină
Generală și al Institutului Medico-Militar din
București (1974). Preocupări filatelice: maxi-
mafilie. Membru al Biroului Comisiei FIP de
Maximafilie (2000-2004). 
Contact: dandaniliuc@yahoo.com.
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Costel SAVIN, msavin29@yahoo.com
25 ianuarie 2012, 5:34 PM

Stimate domnule Dan N. Dobrescu,

Cu nespusă bucurie și recunoștință am primit
minunata revistă philatelica.ro, pe care o păstoriți
și care, se pare că este singura în țară.

Vă mulțumesc pentru gestul d-stră nobil și pen-
tru calitatea deosebită a materialelor conținute.

D-nul Ovidiu Ciontea din Cluj, de asemenea un
om cu suflet deosebit a avut plăcerea de a-mi tri -
mite două numere anterioare  ale  revistei, care
m-au încântat. Nu mai citisem revista aceasta
până atunci, din păcate.

Suntem din ce în ce mai puțini, "dinozaurii" din
filatelie, cu adevărat pasionați, pe viață, încât tre-
buie să strângem rândurile.

Am un tânăr vecin, pe care l-am atras spre
REGINA PASIUNILOR (care mă însoțește de prin
anii '60), pe care-l dotez și ajut, după puterile mele
mo deste, fiecare bătrân stejar ar trebui să creștem
barem un tânăr vlăstar de filatelist.

Mi-ar face deosebită plăcere să ținem legă -
tura, filatelia este viața, sănătatea, rațiunea mea
de a trăi.

După ce m-am pensionat de invaliditate și am
reactivat această pasiune, starea mea  medicală
s-a îmbunătățit vizibil, doctorița mea, care ne este
și prietenă, a observat, atunci când a primit rezul-
tatele analizelor medicale și a văzut îmbunătățirea
a spus „asta e filatelia!”, recunosc.

Să vă dea Dumnezeu sănătate, succese,
dragoste,  prietenie, timbre!

Cu respect și mulțumiri,

ing. Costel Savin
Calafat

Ana GHEORGHIU, grup44@topnet.ro, 
31 ianuarie 2012, 9:35 AM
Stimate Domnule Dobrescu,
Am primit revista pentru care vă mulțumesc foarte mult. Mă bucură fap-

tul ca ați acordat un spațiu important maximafiliei.
Vă rog transmiteți mulțumiri domnului dr. Daniliuc pentru munca pe care

o depune și mai ales pentru claritatea articolelor. Ţinând cont de vasta și în-
delungata dânsului activitate în domeniului maximafiliei, este foarte bine a
se împrospăta cunoștințele și celor din teritoriu. Mereu este câte ceva de
învățat și chiar de transmis aceste învățături.

Calitatea articolelor este foarte bună, păcat că revista are așa un format
mic, dar să mulțumim celor de sus, dar mai ales celor de jos, că apare.

Vă doresc multă sănătate și putere să continuați această nobilă ac-
tivitate.

Cu multă stimă,
Ana Gheorghiu

Eduard NICOLAU,
nicolau.eduard@gmail.com
29 ianuarie 2012, 11:16 AM

Stimate domnule 
Dobrescu,

Vă mulțumesc pentru nr. 6 al
revistei philatelica.ro. Mi se par
deosebit de interesante arti-
colele semnate de dna Scăr -
lătescu și de dl Laszló Kállai.

Cu deosebit respect,

Eduard Nicolau

Dear Mr. Patapie,
I am the Secretary of the Panhellenic So-

ciety of Thematic Philately and Youth (http://
www.thematic-philatelist.gr/_site/index_en.
html), administrator of the official Blog of our
Society (http://themaphila.blogspot.com) and
from time to time I write for our quarterly phi-
latelic review.

In philatelica.ro (1/2011), I found a very inte-
resting article of yours, titled Petrache Poenaru
(1799-1875) - Inventor of the fountain pen, and
by the present I ask your kind permission to
translate it into Greek and publish it in a future
issue of our review Thematic Philatelist. 

Thanking you in advance for your
prompt reply, I remain,

Sincerely yours,

Spyros 
G. Papayannis

Spyros G. PAPAYANIS
info@sigmapi.gr
14 martie 2012, 10 :22 AM

Ștefan NICOLAU, 

nicolaustl@yahoo.com, 

26 ianuarie 2012, 4:14 PM

Simate Domnule Dobrescu, 

Am primit şi citit „d-al capo al fine” ultimul

număr. Excepţional, foarte frumos, mulţumesc

mult pentru efortul şi grja dvs. ca să mai citească

şi filateliştii ceva. Vă doresc numai bine şi multe

succese. 
Cu stimă,

Nicolau botoşaneanul˘
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► Responsabilitatea juridică
pentru conţinutul articolelor a -
parţine autorilor.
► Responsabilitatea pentru
conţinutul anunţurilor (schimb,
vând, cumpăr) revine exclusiv
celor care au solicitat apariţia lor.

► Reproducerea parţială sau
integrală a materialelor din re -
vistă este permisă numai cu a -
cordul scris al editorului.
►Manuscrisele spre publicare
se transmit editorului: 
dndobrescu_dannd@yahoo.com

este o marcă înregistrată sub nr. 101604

Tipărit la Director: Coriolan CHIRICHEŞ
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► Cumpăr piese (pentru colecție
OPEN) tematica (zona) Snagov (lac,
pădure, canotaj, personalități asoci-
ate), mănăstirile Căldărușani și
Țigănești (detalii în www.FundatiaS-
nagov.ro). Tel: 0722 601 830, e-mail:
fundatia@snagov.ro
► Caut scrisoare sau fragment având
aplicată ștampila ocazională IXeme Con-
gres International de Medicine et de

Pharmacie Militaires, București 1937,
dndobrescu_dannd@yahoo.com.

Cap limpede: Coriolan CHIRICHEȘ 
Redactor:       Dumitru F. DUMITRU
Traduceri:      Gilda ROŞCA
Abonamente: coriolan2006@yahoo.com
Format electronic: http://www.philatelica.ro/revista.html

Publicitate. Machete și negociere tarife
Advertising. Up-making and 

publicity price list
László KÁLLAI
e-mail: office@stampland.net
► Minimum charge €4.00. Six times for
the price of five. Twelve times for the
price of nine. Send text to László KÁLLAI,
office@stampland.net and pay ment to
Coriolan CHIRICHEȘ
e-mail: coriolan2006@yahoo.com
► Taxa de mică publicitate (schimb
filatelic, vânzare-cumpărare) este de
0,20 € pentru fiecare cuvânt, dar nu
mai puțin de 4,00 € - 20 de cuvinte.
Pentru șase apariții se plătesc cinci
apariții, iar pentru 12 apariții se plătesc
nouă apariții. Textul se trimite d-lui
Lász ló KÁLLAI (office@stampland.net),
iar contra valoarea anunțurilor de mică
pub licitate se achită d-lui Coriolan CHI -
RICHEȘ(coriolan2006@yahoo.com).
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Cu sprijinul Administrației Fondului Cul-
tural Național, sub coordonarea lui Magda
Stravinschi, Mir cea Rusu, Erika Lucia
Suhay, Elisabeta Ana Naghi, Ovidiu Țeși -
leanu a apărut lucrarea Astronomia
pentru toți, Sibiu 2010, 250 pag.

Lucrarea este utilă tematicienilor
preocupați de subiecte în legătură cu
astronomia, dar și de turismul spa -
țial sau misiuni spațiale solare. 

Capitolele despre Galileo Ga li -
lei, Isaac Newton şi Nicolaus Co -
per ni cus sunt ilustrate cu mărci
poş tale din co lecția Mircea Rusu. (dnd)

Astronomia pentru toți

► pe scurt ► brief ly ► pe scurt ► brief ly ► pe scurt ► brief ly ► 

Dl ing. Hanns Jörg Fasching
(Baden, Austria) ne semnalează
existența pe colile având în com-
punere 80 mărci poștale (9 rân-
duri x 9 coloane), a unei viniete
plasată în poziția 9x9 pentru
emisiunile: Flora României „Flo-
rile faunei” (I), Flora României
„Florile  faunei” (II) și în poziția
1x9 pentru emisiunea Portretele
bancnotelor (a se vedea imagi-
nile alăturate), diferită de vinieta existentă pe minicoli.

Engineer Hanns Jörg Fasching
(Baden, Austria) draws our attention
to a label placed (row 9 - column 9)
on the sheets composed of 80 stamps
(9 rows x 9 columns), from the issues:
Flora of Romania „Fauna flowers” (I),
Flora of Romania „Fauna flowers” (II)
and row 1 - column 9 on the sheets
composed of 80 stamps (9 rows x 9
columns), from the issue Banknote
portraits (see adject images), diffe-

rent from the present label on the minisheets.



2012 - Anul Ion Luca caragiale

Plic omagial 
(machetă dr. Ioan Daniliuc) 

„Ion Luca Caragiale 
160 de ani de la naștere” 

obliterat cu ștampila ocazională 
30.01.2012 014880 București 63 

(machetă Șerban Drăgușanu). 

Ilustrată maximă, realizare dr. Ioan Daniliuc, 
suport tipărit la editura AXA Botoșani 

(desen dr. Ioan Daniliuc), 
francat cu marca poștală a emisiunii 

2012 - Anul „Caragiale”
(punere în circulație 30.01.2012), 

obliterat 30.01.2012 014880 București 63
(machetă ștampilă Șerban Drăgușanu). 

* Brian Allcock - The Bombay - Aden Sea Post Office Service,
http://www.tpo-seapost.org.uk/tpo2/spadenbombay.html.

Carte poștală „UNION POSTALE UNIVER -
SELLE” pentru uz extern, expediată din GALATI
12 NOV 91 (calendar gregorian) la BOMBAY, via
Aden - Bombay Sea Post Office Service, obli -
terată cu o ștampilă tip 7 utilizată de acest ser-
viciu*, datată NO. 30 91 (calendar iulian).
Menționăm că populația din România utiliza
ca lendarul iulian, scrisoarea fiind datată 31 oc-
tombrie 1891.

Cum a ajuns această corespondență în
portul Aden?

Cine ne poate da un răspuns?
Ionuț CĂLIN

Poșta maritimă



Cand treci pe strada Ghiocei...^

D acă vei trece pe strada
Ghio cei și pașii te vor
purta - din întâmplare

sau, poate, din impulsul unor vechi
tabieturi - poți da cu ochii de o
placă din marmură albă, comemo-
rativă, de curând fixată pe cocheta
vilă aflată la numărul 26.

Atunci, ca filatelist cu vechi
state de serviciu, ar fi pes te poate
să nu-ți amintești de acel personaj
care pentru noi toți devenise deja
o legendă vie: Kiriac Dragomir -,
încă din epo că supranumit: Patria-
hul filateliei româ nești.

Iar, dacă te vei afla ca acum în
plină iarnă, ori cumva, chiar pe da -
ta de 4 februarie (de ziua sa) pu-
teai fi absolut sigur că marele
colecționar te va primi cu brațele
deschise și - cu siguranță - vei avea
parte de multe și încântătoare mo-
mente ale pritocirii unei filatelii
cum rareori ți se putea releva. De
fapt, în orice zi a anului, ba chiar și
la orice oră din zi, „Nenea Kiri” (pe
știutul său alint filatelic) era bucu-
ros de oaspeți și îți făcea șederea
extrem de plăcută; astfel că după
lecții de înaltă filatelie, adeseori
prelungite cu șuete antrenante, iar
alteori cu adevărate petreceri care
au poposit până și pe copertele
revistei Filatelia -, despărțirea de
acest patriah al colecționisticii se
făcea tot mai grea.

Era un veritabil du-te vino pe
strada Ghiocei în casa a ces tui om
sfătos, descinzând parcă dintr-o
galerie a vechilor și ade văraților
boieri de odinioară -, în cât puteai
fi aproape sigur că-i vei întâlni în

vila de la nr. 26 pe un Grigore Ra-
coviceanu, dr Valeriu Nea ga,
Pom piliu Voicu leț-Lemeny, Ilie C.
De metrescu, Dumitru Biala, Onig
Tulbendjan, Nicolae Tripcovici,
Viorel Buzoianu, Mircea Stăncu-
lescu, Willy Nathansohn, Vla  -
dimir Bobeica, Gore Popescu, Ad -
rian Dumi trașcu, ori chiar filate -
liști sosiți din provincie, precum
Dumitru Pașșa lega și Alfred Nico-
lau de la Craiova, Nerva Târnă-
veanu de la Târgul Mu reș, C-tin
Hanu, Mi hai Ceucă, Ion Catană de
la Bacău, Nemeș de la Deva, Ghe-
orghe Cserni de la Arad și mulți
alții. Dar, pe lângă a cești oameni
de „marcă”, mai trăgeau cu ure-
chea și cu coada o chiului - furând
„meseria” - o întreagă serie de ti-
neri care veneau pe atunci în pan-
taloni scurți, dar pe umerii cărora
astăzi a ajuns să se sprijine în-
treaga mișcare filatelică de la noi.

Atâta câtă a mai rămas...
Eheu! fugaces... labuntur anni,

cum melancolic se plângea Hora -
țiu în jeluirile sale.

Și tot într-o zi rece, de iarnă târ-
zie, mai exact pe 19 martie 1999,
pe aceeași stradă Ghiocei, un pâlc
de filateliști s-au adunat din nou -
dar acum în jurul unui sicriu - pen-
tru a-l conduce la locul său de veci
pe acela ce a fost recunoscut în
unanimitate ca fiind cel mai mare
cercetător-filatelist al nostru: Kiriac
Dragomir.

Chiar și acum, în zilele reci și
mohorâte ale sfârșitului de iarnă,
când vremea parcă se scurge cu
mult mai greu, iar colțul ierbii se
la să îndelung așteptat, urbea
noastră cu a ei zăpadă întinată de
mi zeriile (cu mulate parcă și în su-
flet) îndeamnă să iuțești pașii către
casă, acolo unde doar filatelia îți
mai poate oferi răgazul unei des-
tinderi oarecum odihnitoare, oare-
cum liniștitoare psihic...

 București, 19 martie 2012

Silviu N. DRAGOMIR

Prima placă comemorativă ce amintește de un filatelist român
(foto: Justin Zegrea, anticar)

► pe scurt ► HRISTOS a INV IAT ► pe scurt ► HRISTOS a INV IAT ►^^

Ilustrate maxime, realizare dr. Ioan Daniliuc, 
suport tipărit de KMI PROD - Botoșani (foto dr. Ioan
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13 (machetă ștampilă dr. Ioan Daniliuc).


