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Titlu:  FELDPOST A1105 Title:  FELDPOST 
 

 
Indicaţii expeditor în stânga sus în ramă, 

orientare orizontală. 
A1105-11 Sender indications upper left in frame,  

horizontal orientation. 

 Rama incompletă, colţ cu linie simplă. A1105-111 Incomplete frame, corner, simple line. 
 

  1A -  SERIF  NORMAL                                                                                                              = tip / type G051-1A 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 2 2 

Nr. A1105-111 / G051-1A-2 / 1 CPM cu indicaţie OPM destinaţie. FPC with addressee FPO indication. 

TITLU tip / TITLE type:               G051-1A-2 

 
- ramă incompletă sub formă de colţ, linie simplă; 
- patru linii ptr. adresă destinatar, ultima linie groasă; 
 indicaţii pentru OPM de destinaţie. 

 
NB: detalii destinatar în liniile de adresă. 
- incomplete frame forming a corner, simple line; 
- four lines for destination address, last line thick; 
 indication for the addressee FPO number, see above; 
NB: addressee details in the address lines; 

 A1-0029 = 35 p. 
 

titlu tip G051-1A-2 Litere caracteristice:  
Characteristic letters: sus / top: A1105-111 / G051-1A-2 

 
jos / bottom: A1105-111 / G051-1A-3 

 
titlu tip G051-1A-3 F,  e, d, o.  

Comparaţie între titlurile tip G051-1-1 şi tip G051-1-2 Comparing title types G051-1A-2 and G051-1A-3  
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 3 3 

Nr. A1105-111 / G051-1-3 / 1 CPM cu indicaţie OPM destinaţie. FPC with addressee FPO indication. 

TITLU tip / TITLE type:               G051-1-3 

 
- ramă incompletă sub formă de colţ, linie simplă; 
- patru linii ptr. adresă destinatar, ultima linie groasă; 
 indicaţii pentru OPM de destinaţie. 

 
NB: detalii destinatar în liniile de adresă. 
- incomplete frame forming a corner, simple line; 
- four lines for destination address, last line thick; 
 indication for the addressee FPO number, see above; 
NB: addressee details in the address lines; 

 A1-0030 = 35 p. 
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Titlu:  FELDPOST A1105 Title:  FELDPOST 
 

  2B -  SANS-SERIF  BOLD                                                                                                           = tip / type G051-2B 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 1 1 

Nr. A1105-111 / G051-2B-1 / 1 CPM cu indicaţie OPM destinaţie. FPC with addressee FPO indication. 

TITLU tip / TITLE type:               G051-2B-1 

 
- ramă incompletă sub formă de colţ, linie simplă; 
- patru linii ptr. adresă destinatar; 
 indicaţie OPM de destinaţie: serif; 

 
NB: detalii destinatar în liniile de adresă. 
- incomplete frame forming a corner, simple line; 
- four lines for destination address; 
 addressee FPO indication: serif (see above 
detail) 
NB: addressee details in the address lines; 

 A1-0031 = 40 p. 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 3 3 

Nr. A1105-111 / G051-2B-3 /  1 CPM cu indicaţie OPM destinaţie. FPC with addressee FPO indication. 

TITLU tip / TITLE type:               G051-2B-3 

 
- ramă incompletă sub formă de colţ, linie simplă; 
- patru linii ptr. adresă destinatar; 
 indicaţie OPM de destinaţie: sans-serif 

 
NB: detalii destinatar în liniile de adresă; 
- incomplete frame forming a corner, simple line; 
- four lines for destination address; 
 addressee FPO indication: sans-serif (see above 
detail) 
NB: addressee details in the address lines.  

A1-0032 = 40 p. 
 

stânga / left:   A1105-111 / G051-2B-1 
dreapta/right: A1105-111 / G051-2B-3   

titlu tip G051-2B-1 
titlu tip G051-2B-3 

Comparaţie între titlurile tip G051-2B-1 şi tip G051-2B-3 Comparing title types G051-2B-1 and G051-2B-3 
 

 

Unii deja în uniformă, alţii încă în hainele civile, toţi cu puşti: plecarea la război. 
Some in uniform, others still in casual clothing, all carrying rifles: going to war. 
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Titlu:  FELDPOST A1105 Title:  FELDPOST 
 

  4A- ORNAMENTAL                                                                                                                  = tip / type G051-4A 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 1 1 

Nr. A1105-111 / G051-4A-1 / 1 CPM fără indicaţii. FPC's without indications. 

TITLU tip / TITLE type:               G051-4A-1 

 

- ramă incompletă sub formă de colţ, linie simplă; 
- patru linii ptr. adresă destinatar, linia 3 dublă; 

- incomplete frame forming a corner, simple line; 
- four lines for destination address, line 3 double; 

 A1-0033 = 60 p. 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 10 10 

Nr. A1105-111 / G051-4A-10 / 1 CPM cu indic. OPM destinaţie şi 
gratuitate. 

FPC with addressee FPO and postage-free 
indications. 

TITLU tip / TITLE type:               G051-4A-10 
- ramă incompletă sub formă de colţ, linie simplă; 
- patru linii ptr. adresă destinatar, linia 4 dublă; 
 indicaţii pentru OPM de destinaţie:  

 
 indicaţii de gratuitate în stânga jos: 
NB: detalii destinatar în liniile de adresă. 

- incomplete frame forming a corner, simple line; 
- four lines for destination address, last line double; 
 indication for the addressee FPO number: see 
above; 
 indication of postage-free on lower left, see above; 
NB: addressee details in the address lines; 

 

 A1-0034 = 50 p. 
 

 Rama incompletă, colţ cu linie simplă. A1105-111 Incomplete frame, corner, simple line. 

 Rama incompletă, colţ cu linie dublă. A1105-112 Incomplete frame, corner with double line. 
 

  2A -  SANS-SERIF  NORMAL                                                                                                   = tip / type G051-2B 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 1 1 

Nr. A1105-112 / G051-2B-1 / 1 CPM cu ind. OPM destinaţie şi gratuitate. FPC with addressee FPO and postage-free indications. 

TITLU tip / TITLE type:               G051-2B-1 

 
- ramă incompletă sub formă de colţ, linie dublă; 
- patru linii ptr. adresă destinatar; 
 indicaţii pentru OPM de destinaţie (font sans-serif):  
 indicaţii de gratuitate sub titlu: 

 
- incomplete frame forming a corner, double line; 
- four lines for destination address; 
 addressee FPO indication (sans-serif): see above; 
 postage-free indication under title, see above; 

 
A1-0035 = 40 p. 
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Titlu:  FELDPOST A1105 Title:  FELDPOST 
 
 
 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 4 4 

Nr. A1105-112 / G051-2B-4 / 1 CPM cu indicaţii OPM destinaţie şi 
gratuitate. 

FPC with addressee FPO and postage-free 
indications. 

TITLU tip / TITLE type:               G051-2B-4 

 
- ramă incompletă sub formă de colţ, linie dublă; 
- patru linii ptr. adresă destinatar; 
 indicaţii pentru OPM de destinaţie: serif. 
 indicaţii de gratuitate sub titlu; 
NB: detalii destinatar în liniile de adresă. 
- incomplete frame forming a corner, double line; 
- four lines for destination address; 
 addressee FPO indication (font serif): see above; 
 postage-free indication under title; 
NB: addressee details in the address lines; 

 A1-0036 = 40 p. 
 

 
 

Nr. A1105-112 / G051-2B-4 / 2 CPM cu indic. OPM destinaţie şi 
gratuitate. 

FPC with addressee FPO and postage-free 
indications. 

TITLU tip / TITLE type:               G051-2B-4 
(idem / item) 

- ramă incompletă sub formă de colţ, linie dublă; 
- patru linii ptr. adresă destinatar; 
 indicaţii OPM de destinaţie (font ornamental):  

 
 indicaţii de gratuitate sub titlu: 

 
- incomplete frame forming a corner, double line; 
- four lines for destination address; 
 addressee FPO indication (ornamental): see above; 
 postage-free indication under title, see above; 

 A1-0037 = 40 p. 
 
 
 
 

  4A -  ORNAMENTAL                                                                                                                  = tip / type G051-4A- 
 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 1 1 

Nr. A1105-112 / G051-4A-1 / 1 CPM cu indicaţie OPM destinaţie şi 
gratuitate. 

FPC with addressee FPO and postage-free 
indications. 

TITLU tip / TITLE type:               G051-4A-1 

 

- ramă incompletă sub formă de colţ, linie dublă; 
- patru linii ptr. adresă destinatar; 
 indicaţie OPM de destinaţie (font ornamental):  
 indicaţie de gratuitate sub titlu: 

 
- incomplete frame forming a corner, double line; 
- four lines for destination address; 
 addressee FPO indication (ornamental); 
 postage-free indication under title, see above; 

 A1-0038 = 60 p. 
 


