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CATALOGUL OBIECTELOR DE CORESPONDENŢĂ MILITARĂ K.U.K.  

THE K.U.K. FIELDPOST MAIL  CATALOGUE 

 
PARTEA I -  CĂRŢI POŞTALE    PART  I - FIELDPOST CARDS    

 

Prescurtări utilizate: 
 

CPM    = carte poştală militară. 
CPI      =  CP închisă. 
     sau:      CP ilustrată 
CPMI   = carte poştală  militară ilustrată 
CPMF  = CPM cu marcă fixă. 
OPM    = oficiu poştal militar. 
P.V.      = punctaj valoric. 
U.M.     = unitate militară. 

Abbreviations: 
 

FPC    =  fieldpost card.  
PPC    =  picture post card. 
FLC    =  fieldpost lettercard 
FPPC  = fieldpost picture post card. 
SFPC  =  stationery fieldpost card. 
FPO    =  Fieldpost Office. 
P.V.     =  point value. 
A.U.    =  army unit 

Terminologie de bază: 
 

BLOC DE TEXT: grupul de indicaţii expeditor, care apar în 
una până la nouă limbi. Cel mai adesea acesta apare în stânga, 
cu orientare orizontală sau verticală. 
INDICAŢIE LOC ŞTAMPILĂ: indicaţie sub forma unui 
element geometric (cerc, dreptunghi, etc), rareori sub formă 
de text, de regulă în colţul din dreapta sus; poate lipsi. 
EDITOR:  deşi editorul indică în mod normal persoana care 
elaborează textul sau structura grafică în ansamblu, vom 
folosi acest termen astfel: o CPM cu indicaţii de editor 
prezină un text care indică fie editura care a îngrijit ediţia 
respectivă (publicistul), fie tipografia care a imprimat CP 
dar fără ca acest lucru să fie explicit. Uneori editura şi 
tipografia sunt reprezentate de aceeaşi firmă dar acest lucru 
nu este clar indicat, ceea ce poate duce la concluzii eronate. În 
structura grafică, referiri la calitatea suplimentară de editură 
sau de tipografie nu sunt clare întotdeauna. Din acest motiv, 
ambele funcţii sunt grupate sub termenul EDITOR sugerând 
compania care a creat structura grafică respectivă, fără a se 
indica dacă este vorba de o editură sau de o tipografie, în 
afară de cazurile în care acest lucru este clar menţionat. 
STRUCTURĂ GRAFICĂ (pe scurt: STRUCTURĂ): 
totalitatea textelor, liniilor, imaginilor etc, sau a altor 
elemente imprimate care formează desenul cărţii poştale. Ea 
poate fi prezentă pe oricare din feţele CP. Structura grafică 
este elementul fundamental pe baza căruia se determină tipul 
sau subtipul cărţii poştale. 
INDICAŢIE EXPEDITOR: indicaţie în oricare din limbile 
utilizate pe CP, care se traduce prin termenul "EXPEDITOR" 
INIDCAŢIE DE GRATUITATE: text care menţionează că 
obiectul poştal respectiv poate fi acceptat în circuitul poştal 
fără achitarea tarifului de către expeditor; cel mai adesea se 
foloseşte termenul PORTOFREI. 

Basic terminology: 
 

TEXT BLOCK: the group of sender indications, appearing in 
one to nine languages. Most often, it appears on left, with 
horizontal or vertical orientation. 
CANCEL PLACE INDICATION:  indication given as a 
geometrical element (circle, rectangle etc) or sometimes 
textually, usually on the upper right corner; it may be absent; 
EDITOR: although nominally the term editor refers to the 
individual arranging the text or the graphic structure as a 
whole, we will use this term somewhat differently: a FPC 
with editor's indication will display a text indicating either 
the publishers who took care of the edition or the printers 
who printed the item, but without being explicit. Sometimes, 
the publisher and the printer were the same company but their 
function is not explicit on the cards and that may lead to 
wrong conclusions if the term publisher or printer were used. 
Within the graphic structure, reference to the publisher or 
printer status is not always given. Therefore, both functions 
were reunited under the term EDITOR intending to suggest 
the entity creating the respective graphic structure, without 
other details whether it is a publisher or a printer unless that 
has been clearly detailed on the card itself. 
GRAPHIC STRUCTURE (short form: STRUCTURE): the 
totality of text, lines, images etc. or other printed elements 
constitutuing the design that make the postcard layout. It may 
appear on either side of a postcard. The graphic structure is 
the fundamental element determining the postcard type or 
subtype. 
SENDER INDICATION: an indication in any of the 
languages used on a card, which translates as "SENDER". 
POSTAGE-FREE INDICATION: the concession indication 
stating that the postal object may be accepted for postal traffic 
without a postage fee being paid by the sender; usually the 
term PORTOFREI is used. 

  

CUPRINS SUMMARY 
    

COD TITLU pag. TITLE 
   page  

A10 CPM FĂRĂ TITLU  120 CPM WITHOUT A TITLE 
A11 CPM CU TITLU ÎN LIMBA GERMANĂ  126 CPM WITH TITLE IN GERMAN 
A12 CPM CU TITLU ÎN LIMBA MAGHIARĂ  607 CPM WITH TITLE IN HUNGARIAN 
A13 CPM CU TITLU ÎN LIMBA CEHĂ  700 CPM WITH TITLE IN CZECH 
A14 CPM CU TITLU ÎN LIMBA CROATĂ  720 CPM WITH TITLE IN CROAT 
A15 CPM CU TITLU ÎN LIMBA POLONEZĂ  729 CPM WITH TITLE IN POLISH 
A16 CPM CU TITLU ÎN LIMBA UCRAINIANĂ  740 CPM WITH TITLE IN UKRAINIAN 

    

 


