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Titlu:  FELDPOSTKARTE A1108 Title:  FELDPOSTKARTE 
 
 

 Dispunere pe 4 rânduri  A1108-1283 Arangement into 4 rows 

 Aliniere la stânga A1108-1283-1 Alignment to left 

 Ordine B8c = AFON tip 3a2  
citire verticală  

A1108-1283-1 / B8c+3a2 

Order B8c = AFON type 3a2  
read vertically 

 
 

  1A -  SERIF  NORMAL                                                                                                                 = tip / type G081-1A 
 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 17 17 

Nr. A1108-1283-1 / B8c+3a2 / G081-1A-17 / 1 CPM  cu indicaţie suplimentară. FPC  with supplementary indication. 
TITLU tip / TITLE type:              G081-1A-17 

 
NB: ramă decorativă 
completă, ram-horn 
motive;  
- linie de separaţie verticală completă, ornament.; 
- patru linii ptr. adresă destinatar, linia 3 dublă; 
 indicaţie suplimentară în stânga Absender + trei linii 
punctare adresă expeditor; orientare verticală; 
NB: decorative frame, complete, see above detail;  
- vertical separation line complete, ornamental;  
- four lines for destination address, line 3 double; 
 supplementary indication on left "Absender" three 
dotted lines for sender's address, vertical; 

 A1-0316 = 35 p 
 
 

- rama ornamentală diferită, motiv floral; 

- different ornamental frame, floral pattern;   1.1 

  A1-0316 / 1.1 x 1,5 
 
 

 Ordine L8c = AONP tip 3a2  
citire verticală  

A1108-1283-1 / L8c+3a2 

Order L8c = AONP type 3a2  
read vertically 

 
 

  4A - ORNAMENTAL                                                                                                                  = tip / type G081-4A 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 12a 12a 

Nr. A1108-1283-1 / L8c+3a2 / G081-4A-12a / 1 CPM  cu indicaţie OPM expeditor. FPC  with sender FPO indication. 

TITLU tip / TITLE type:              G081-4A-12a 

 
- linie de separaţie verticală completă, simplă.; 
- trei linii ptr. adresă destinatar, linia 3 dublă; 
 indicaţie suplimentară în stânga jos, OPM 
expeditor, orientare orizontală; 

- vertical separation line complete, simple;  
- three lines for destination address, line 3 double; 
 supplementary indication on left, sender's FPO, 
horizontal orientation; 

 
NB: ex Dixon Nuttal A1-0317 = 35 p 
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 Titlu:  FELDPOSTKARTE A1108 Title:  FELDPOSTKARTE 
 

  Indicaţii expeditor în 9 limbi; A1108-129 Sender indications in 9 languages. 

 Dispunere pe 9 rânduri; A1108-1291 Arrangement into 9 rows; 
  Dispunere pe 5 rânduri; A1108-1292 Arrangement into 5 rows; 

 Aliniere la stânga A1108-1291-1 Alignment to left 

 Ordine B9d = AFON tip 4  
I slavon, Posiljatelj 

 
 

A1108-1291-1 / B9d+4 

Order B9d = AFON type 4  
Cyrillic I, Posiljatelj 

 

  1A -  SERIF  NORMAL                                                                                                                 = tip / type G081-1A 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 1 1 

Nr. A1108-1291-1 / B9d+4 / G081-1A-1 / 1 CPM  cu indicaţie loc ştampilă, cerc, 
şi indicaţie specială de dată. 

FPC  with cancel place indication, 
circle, and special indication of date. 

TITLU tip / TITLE type:              G081-1A-1 
34 x 4 mm; 

C.P. specială "Sunt sănătos…" 

NB: indicaţie specială de 
dată în blocul de text 
"Expeditor"; 
- linie de separaţie 
verticală completă, 
simplă; 
- patru linii ptr. adresă 
destinatar, linia 3 dublă;  

 indicaţie pentru loc ştampilă dreapta sus, cerc, 
linie punctată; 
VERSO: mesaj standard în 9 limbi cu text privind 
starea de sănătate, "Sănătos şi îmi merge bine" 

NB: adesea, liniile de reper 
pentru aşezare în coală sunt 
vizibile pe spate; 

 

Special FPC "I am well..." 
NB: special date indication in the "Sender" text 
block; 
  vertical separation line complete, simple;  
- four lines for destination address, line 3 double; 
 cancel place indication upper right, circle, dotted 
line; 
BACK: standard message in 9 languages, text 
regarding the health condition, "I am well and 
everything is fine"; 
-often, the guide lines for the sheet layout are 
visible on back, see above detail; 

 
 

 
 

 A1-0318 = 35 p 
 

- linia 4 de adresă, mai scurtă 

- address line 4, shorter;   1.1 

  A1-0318 / 1.1 x 1,5 
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 Titlu:  FELDPOSTKARTE A1108 Title:  FELDPOSTKARTE 
 

NB: linia de despărţire de la rîndul 9 este formată din două 
segmente, prezentând 4 varietăţi, de la linii legate şi colineare 
(vezi în dreapta, rândul de sus) până la 2 linii distincte şi 
decalate pe verticală (în dreapta, rîndul de jos);  
 
 
NB: the hyphen of  row 9 is made of 2 segments, showing 4 
varieties, from connected, co-linear segments (see on right, at 
top) to distant and vertically off-set (on right, bottom); 

 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 7 7 

Nr. A1108-1291-1 / B9d+4 / G081-1A-7 / 1 CPM  cu indicaţie OPM expeditor. FPC  with sender FPO indication. 
TITLU tip / TITLE type:              G081-1A-7 

 

- linie de separaţie verticală completă, simplă.; 
- patru linii ptr. adresă destinatar, linia 3 dublă; parţial 
lipsă în dreapta; 
 indicaţie suplimentară în stânga, OPM expeditor, 
orientare verticală, spre stânga; 
NB: rând 5, 9, font mai mare; 
- rând 7, 8, i cu font mai mic; 
- vertical separation line complete, simple;  
- four lines for destination address, line 3 double; 
partially missing on right; 
 supplementary indication on left, sender's FPO, 
vertical orientation, facing to left; 
NB: rows 5, 9, larger size font; 
- rows 7, 8, i smaller size font; 

 

 A1-0319 = 15 p 
 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 17 17 

Nr. A1108-1291-1 / B9d+4 / G081-1A-17 / 1 CPM  cu indicaţie loc ştampilă, 
dreptunghi. 

FPC  with cancel place indication, 
rectangle. 

TITLU tip / TITLE type:              G081-1A-17 
- linie de separaţie verticală completă, simplă; 
segmente, lumen vizibil; 
- patru linii ptr. adresă destinatar, linia 3 dublă; 
 indicaţie pentru loc ştampilă dreapta sus, 
dreptunghi, linie punctată; 
 în stânga, două linii punctate verticale pentru 
adresă expeditor, linia a doua întreruptă; 

- vertical separation line complete, simple; segments, 
lumen visible; 
- four lines for destination address, line 3 double; 
 cancel place indication upper right, rectangle, 
dotted line; 
 on left, two vertical dotted lines for sender's 
address, second line broken; 

 

 A1-0320 = 20 p 
 

- titlu defect, lipsă F; 

- F missing from title;   1.1 
vezi mai sus; 

see above; 
 A1-0320 / 1.1 x 10 
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 Titlu:  FELDPOSTKARTE A1108 Title:  FELDPOSTKARTE 
 
 

 Indicaţii expeditor în 9 limbi; A1108-129 Sender indications in 9 languages. 

 Dispunere pe 9 rânduri; A1108-1291 Arrangement into 9 rows; 
 Dispunere pe 5 rânduri; A1108-1292 Arrangement into 5 rows; 

 Aliniere la stânga A1108-1291-1 Alignment to left 
 1- rândul 5, aliniere normală; A1108-1291-11 1- row 5, normal alignment; 

 
2- rândul 5, deplasat la stânga, în 

afara aliniamentului;  
A1108-1291-12 

2- row 5, shifted to left, outside the 
alignment; 

 Ordine B9e = AFON tip 5  
I latin 

A1108-1291-12 / B9e+5 Order B9e = AFON type 5  
Latin I 

 
 

  1A -  SERIF  NORMAL                                                                                                                 = tip / type G081-1A 
 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 2b 2b 

Nr. A1108-1291-12 / B9e+5 / G081-1A-2b / 1 CPM  cu indicaţii loc ştampilă, 
dreptunghi, şi gratuitate. 

FPC  with cancel place, rectangle, 
and postage-free  indications. 

TITLU tip / TITLE type:              G081-1A-2b 
- linie de separaţie verticală scurtă, 3/4, simplă;  
- patru linii ptr. adresă destinatar, linia 3 dublă; 
 indicaţie pentru loc ştampilă dreapta sus, dreptunghi, linie 
punctată; 
 indicaţie de gratuitate în dreptunghi; 
 
NB: la acest tip de CPM se întâlnesc multe cazuri de tipar 
defect, mişcat, planşă uzată sau acoperire săracă cu tuş 
tipografic, vizibil adeseori la titlul aparent bold, liniile de 
adresă, indicaţia de gratuitate: 

 

- vertical separation line short, 3/4, simple;  
- four lines for destination address, line 3 double; 
 cancel place indication upper right, rectangle, dotted line; 
 indication of postage-free  inscribed in the rectangle; 
NB: this FPC type displays frequent cases of poor print, 
smuggled ink, worn plate or poor inking, all visbile in the title 
looking bold, address line and/or postage-free indication; 

 
 

 A1-0321 = 10 p 

 
Cota P.V. este pentru CPM cu defecte de tipar;  

CPM cu tipar de calitate superioară = x 2; 
The quotation is given for poor print copies; 

For very good print FPC's = x 2; 

 eroare rând 5,  GOCИЛАЮЧIЙ , vezi > Nr. A1-0323 < see., error row 5  GOCИЛАЮЧIЙ 
 
 

- CPM cu tipar defect extrem; 

- FPC with extremely poor printing;   1.1 

  A1-0321 / 1.1 x 2,5 
 
 
 


