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CPM FĂRĂ TITLU, CU INDICAŢII  
DE SERVICIU. A101 FPC WITH NO TITLE, WITH SERVICE 

INDICATIONS. 
 

 Indicaţii într-o singură limbă. A1011 Indications in one language. 
 Indicaţii de expeditor în lb. germană; A1011-1 Sender indications in German; 
 Indicaţii de serviciu  în lb. maghiară; A1011-2 Service indications in Hungarian; 

 Indicaţii în stânga, orientare orizontală A1011-11 Indications on left, horizontal orientation; 
 Indicaţii expeditor în 1 limbă A1011-111 Sender indications in 1 language 

  

Nr. A1001-111 / 1 CPM cu indic. loc ştampilă, gratuitate şi de editor. FPC with cancel place, postage-free and editor  indications 

- linie de separaţie verticală completă; 
- patru linii pentru adresa  destinatarului, linia 3 dublă; 

 indicaţii loc ştampilă: cerc mediu, 
linie subţire cu indicaţie de gratuitate; 

 
 indicaţie editor la dreapta linei de separaţie: 

 
editor: Wihelm Stempfle, Innsbruck. 

- vertical separation line: complete; 
- four dot lines for destination, line 3 double; 
 cancel place indication: medium circle, thin line, 
with text for postage-free indication, see above detail; 
 editor's indication on right of the separation line; 

 A1-0003 = 80 p. 
 

  Indicaţii în două limbi A1012 Indications in two languages 
 Indicaţii expeditor în lb. germană şi maghiară A1012-1 Sender indications in German and Hungarian. 

 Indicaţii expediţie în maghiară şi germană A1012-2 Sender indications in Hungarian and German 

 Indicaţii expeditor deasupra titlului A1012-21   Sender indications at top, above the title 
 Indicaţii expeditor în 2 limbi A1012-212 Sender indications in 2 languages 

 Ordine E2 = FA A1012-212 / E2 Order E2 = FA 
 

Nr. A1012-212 / E2 / 1a CPM cu indicaţii nr. OPM destinatar. FPC with indication of destination FPO. 

(fără titlu / no title) 

-  linie de separaţie orizontală completă; 
- trei linii pt. adresă  destinatar, linia 3 dublă; 
- indicaţii de expediţie: acoladă spre dreapta; 
 indicaţii OPM de destinaţie sub indicaţie 
expeditor; 
NB: indicaţie "Czim" pe linia de adresă nr 1; 

- horizontal separation line: complete; 
- three lines for destination, line 3 double; 
- the sender indications: accolade open to right 
 indication for the addresee FPO number; 
NB: indication "Czim" on address line nr. 1; 

 A1-0004 = 30 p. 
 

 
             Nr A1022-212 / E2 / 1a Nr A1022-212 / E2 / 1b             Nr A1022-212 / E2 / 1c 

 Se cunosc CP închise cu aceeaşi structură grafică. Lettercards with the same graphic structure are known. 
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CPM fără titlu, cu indicaţii de serviciu. A101 FPC - no title, with service indications. 
 

Nr. A1012-212 / E2 / 1b CPM cu indicaţii nr. OPM destinatar. FPC with indication of destination FPO. 

-  linie de separaţie orizontală completă; 
- trei linii pt. adresă  destinatar, linia 3 groasă; 
-  indicaţii de expediţie: acoladă spre stânga; 
 indicaţii OPM de destinaţie sub indicaţie 
expeditor; 
NB: indicaţie "Cim" pe linia de adresă nr 1; 

- horizontal separation line: complete; 
- three lines for destination, line 3 thick; 
- the sender indications: accolade open to left 
 indication for the addresee FPO number; 
NB: indication "Cim" on address line nr. 1; 

 A1-0005  = 40 p. 
 

Nr. A1012-212 / E2 / 1c CPM cu indicaţii nr. OPM destinatar  şi 
gratuitate. 

FPC with addressee FPO and postage-free 
indications. 

- linie de separaţie orizontală completă; 
- trei linii pt. adresă  destinatar, linia 3 groasă; 
- indicaţiile de expediţie cu 3 paranteze. 
 indicaţie de gratuitate sub indicaţie expeditor; 
 indicaţie OPM destinatar sub indicaţia de 
gratuitate; 
NB: indicaţie "Czim"; pe linia 1 de adresă; 
- horizontal separation line: complete; 
- three lines for destination, line 3 thick; 
- the sender indication: 3 parenteses to right; 
 postage-free indication under sender 
indication; 
 addresee FPO indication under postage-free 
indication; 
NB: indication "Czim" on address line 1; 

 
 

 A1-0006  = 50 p. 
 

 Ind. expeditor în stânga, orientare verticală. A1012-23 Sender indications on left, vertical orientation. 

 Indicaţii expediţie într-o singură limbă A1012-231 Sender indications in one language. 

 Indicaţii expediţie în 2 limbi A1012-232 Sender indications in 2 languages 
 

Nr. A1012-231 / 1 CPM cu indicaţii nr. OPM destinatar. FPC with indication of destination FPO. 

-  linie de separaţie verticală completă; 
  trei linii pt. adresa  destinatarului, linia 3 
groasă; 
  indicaţie OPM destinaţie deasupra liniilor 
de adresă; 

- vertical separation line: complete; 
 three lines for destination, line 3 thick; 
  indication of destination FPO above the 
address lines; 
  

 
A1-0007  = 20 p. 
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CPM fără titlu, cu indicaţii de serviciu. A101 FPC - no title, with service indications. 
 

 Ind. expeditor în stânga, orientare verticală. A1012-23 Sender indications on left, vertical orientation. 

 Indicaţii expediţie într-o singură limbă A1012-231 Sender indications in one language. 
 Indicaţii expediţie în 2 limbi A1012-232 Sender indications in 2 languages 

 Ordine E2 = FA A1012-232 / E2 Order E2 = FA 
 

Nr. A1012-232 / E2  CPM fără indicaţii. FPC without indications. 

-  linie de separaţie verticală completă; 
- patru linii pt. adresa  destinatarului, linia 3 
dublă; 
 
NB:  indicaţii suplimentare expeditor în liniile 
de adresă din stânga; 

- vertical separation line: complete; 
- four lines for destination, line 3 doubled; 
 
NB:  sender's details in the address lines on left. 
 

 A1-0008  = 20 p. 
 

- tipar deplasat spre stânga (eroare de tăiere). 

- printing shifted to left (cutting error). 

  1.1 

 A1-0008 / 1.1 x 2,5 
 

Nr. A1012-232 / E2 / 2 CPM cu indicaţie OPM destinatar. FPC with indication of adressee FPO. 

-  linie de separaţie verticală completă; 
-  patru linii pt. adresă  destinatar; 
 
  indicaţie OPM destinaţie pe linia 4 de 
adresă; 

- vertical separation line: complete; 
-  four lines for destination address; 
 
  indication of destination FPO on address 
line 4; 
  

 A1-0009   = 15 p. 
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CPM fără titlu, cu indicaţii de serviciu. A101 FPC - no title, with service indications. 
 

 Indicaţii în trei limbi A1013 Indications in three languages 
 Limbi: germană, poloneză, ucrainiană A1013-1 Languages: German, Polish, Ukrainian 

 Indicaţii exp. în stânga, orientare orizontală A1013-11 Sender indications on left, horizontal orientation 

 Indicaţii expeditor în trei limbi A1013-113 Sender indications in three languages 

 Indicaţii expeditor: aliniere centrată A1013-1132 Sender indications: alingnment to centre 

 Ordine: tip C3 = ANP A1013-1132 / C3 Order: type C3 = ANP 
 

Nr. A1013-1132 / C3  CPM fără indicaţii. FPC without indications. 

-  linie de separaţie verticală completă, ondulată; 
- patru linii pentru adresă  destinatar, linia 3 dublă; 

subtip 1: semnul "două puncte" de la 
rândul al doilea  amplasat uşor la 
stânga faţă de cel  de la primul rând.   
- e din Absender cu bucla închisă de linie orizontală (e 
tip 1); 
vertical separation line: complete; undulating; 
- four lines for destination, line 3 doubled; 
 subtype 1: the colon of the second row slightly to left 
vs. the colon of the first row; 
- e in Absender with loop closed by horizontal line (e 
type 1); 

 
A1-0010 = 20 p. 

subtip 2 
 rândul doi spre dreapta, semnul "două 
puncte" de la  rândul doi mai la dreapta faţă de 
cel de la rândul 1. 

 

- e din Absender, bucla închisă cu linie înclinată (e tip 2);
subtype 2 
 second row to right, colon of the second row to right 
vs. the colon of the first row. 

- e in Absender with loop closed by slant line (e type 2); 

 1.1 

 

 

A1-0010 / 1.1 = 25 p. 
 

 

Pe teren dificil.                                On rough terrain. 
 


