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CĂRŢI POŞTALE CU TITLU ÎN LIMBA 
GERMANĂ A11  FEDLPOST CARDS WITH TITLE IN 

GERMAN. 
 

Titlu: POSTKARTE  A1101 
(G01)   Title: POSTKARTE 

 

CPM cu titlu POSTKARTE pe un rând, amplasat deasupra 
adresei destinatarului, cu sau fără indicaţii de expeditor, cu 
sau fără alte indicaţii tipărite.  

FPC with title POSTKARTE on one line, placed above the 
addressee details, with or without sender's indications, with or 
without other printed indications.  

 

CUPRINS SUMMARY 
    

COD TITLU pag. TITLE 
    

A1101-10 CPM fără indicaţii expeditor FPCs without sender indications 
A1101-12 Indicaţii exp. în stânga, orientare verticală. 127 Sender indications on left, vertical orientation 
    
 

 

SINTEZA TITLURILOR:   /   TITLE SYNTHESIS: 
 

Nr crt. 
Item 
no. 

TITLU 
TITLE 

Nr crt. 
Item no. 

TITLU 
TITLE 

1 2 1 2 

TITLU ÎNTR-O SINGURĂ LIMBĂ / TITLE IN ONE LANGUAGE (G011) 

 1A-             FONT:   SERIF NORMAL = tip / type G011A 

G011
-1A-

1 
 

  

 2A-            FONT:   SANS-SERIF NORMAL =  tip / type G012A 
G011
-2A-

1  

  

 3-               FONT:   GOTIC /  GOTHIC (FRAKTUR)   = tip / type G0813 

G011
-3-1 

 

  

 

 
Prizonieri de război ruşi, mii după mii....      Russian POWs, thousand after thousand... 
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TITLU:   POSTKARTE A1101 TITLE:   POSTKARTE 
 
 
 
 

 Titlu într-o limbă. A1101-1 Title in one language. 
 Fără indicaţii de expeditor. A1101-10 No sender indications. 

 
 
 

  3 -  Titlu:   GOTIC / GOTHIC (FRAKTUR)                                                                               = tip / type G011-3- 
 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 1 1 

Nr. A1101-10 / G011-3-1 / 1 CPM fără indicaţii de serviciu. FPC without service indications. 

TITLU tip / TITLE type:               G011-3-1 

 

-  linie de separaţie verticală completă; 
- patru linii pentru adresa  destinatarului, linia 3 dublă; 
 indicaţie loc ştampilă, dreptunghi linie punctată; 

- vertical separation line, complete; 
- four lines for destination, line 3 double; 
 cancel place indications, rectangle of dotted lines; 

 A1-0011 = 50 p. 

Idem, pe verso: 
- text imprimat (al unui cântec?)  

"Noi, cei din Regimentul 2" 
pentru  Reg. nr. 2 Tiroler Kaiserjäger. 

Ditto, on back: 
- printed text (of a song?)  

"We, those of  Regiment Nr. 2" 
for  Reg. nr. 2  Tiroler Kaiserjäger. 

● 1.1 

 A1-0011 / 1.1 = 150 p. 
 
 
 
 

 Indicaţii exp. în stânga, orientare orizontală. A1101-11 Sender indications on left,  horizontal orientation. 

 Indicaţii exp. în stânga, orientare verticală. A1101-12 Sender indications on left, vertical orientation. 

 Indicaţii expeditor în 1 limbă. A1101-121 Sender indications in 1 language. 
 
 
 
 

  1A -  Titlu:   SERIF  NORMAL                                                                                                 = tip / type G011-1A 
 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 1 1 

Nr. A1101-121 / G011-1A-1 / 1 CPM cu indicaţie pentru locul 
ştampilei, dreptunghi. FPC with cancel place indication, rectangle. 

TITLU tip / TITLE type:               G011-1A-1 

 
 linie de separaţie verticală completă; 
- patru linii pentru adresa  destinatarului, linia 3 
dublă; 
 cu indicaţii loc ştampilă, dreptunghi linie 
punctată; 
- vertical separation line, complete; 
- four lines for destination, line 3 double; 
 cancel place indications, rectangle of dotted lines; 

 A1-0012 = 20 p. 
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TITLU:   POSTKARTE A1101 TITLE:   POSTKARTE 
 

  2A -  Titlu:   SANS- SERIF  NORMAL                                                                                     = tip / type G0112A 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 1 1 

Nr. A1101-121 / G011-2A-1  / 1 CPM cu indicaţie de gratuitate. FPC with postage-free indication. 

TITLU tip / TITLE type:               G011-2A-1 

 
-  linie de separaţie verticală completă; 
- patru linii pentru adresa  destinatarului, linia 3 dublă; 
- cu indicaţii loc ştampilă, dreptunghi linie punctată; 
- cu indicaţii de serviciu.  
- CPM OFICIALĂ DE SERVICIU,  ptr. oficiul  
de evidenţă a prizonierilor de război ai armatei. 
- vertical separation line, complete; 
- four lines for destination, line 3 double; 
 cancel place indications, rectangle of dotted 
lines; 
- with official indications; 
- OFFICIAL FPC - for the Kuk Army  POW 
register.  

a) FAŢĂ  /  FRONT. 
b) VERSO  /  BACK. 

 
 

 
 

 
A1-0013 = 40 p. 

 

 
Prizonieri britanici într-un lagăr german.                                       British POWs in a German camp. 

 


