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INDICAŢII EXPEDITOR ÎN 8 LIMBI   SENDER INDICATIONS IN 8 LANGUAGES 
Cuprins: Pag. Summary: 

Dispunere pe 8 rânduri: Arranngement into 8 rows: 
 Aliniere la stânga  Alignment to left 

Ordine B8c = AFON tip 3a1  
465 

Order B8c = AFON type 3a1  
Ordine B8c = AFON tip 3N1 (Na awca) 469 Order B8c = AFON type 3N1 (Na awca) 
Ordine L8c = AONP tip 3a1 (I slavon) 470 Order L8c = AONP type 3a1 (Cyrillic I) 
Ordine L8c = AONP tip 3O1 (Odesilate ) 473 Order L8c = AONP type 3O1 (Odesilate ) 
Ordine L8c = AONP tip 3O2 (Odesilat l) 474 Order L8c = AONP type 3O2 (Odesilat l) 
Ordine L8c = AONP tip 3П2  
                             (Пасилаючий, Mittende, Posilja elj) 474 Order L8c = AONP type 3П2  

                             (Пасилаючий, Mittende, Posilja elj) 
Ordine L8f = AONP tip 6a (I latin) 475 Order L8f = AONP type 6a (Latin I) 

 Aliniere centrată 483  Alignment to centre 
Ordine B8c = AFON tip 3a1 483 Order B8c = AFON type 3a1 
Ordine K8l = AONM tip 12a 485 Order K8l = AONM type 12a 
Ordine K8p = AONM tip 16 (Пошильач) 486 Order K8p = AONM type 16 (Пошильач) 
Ordine L8c = AONP tip 3a1 I slavon 488 Order L8c = AONP type 3a1 Cyrillic I 
Ordine L8c = AONP tip 3PC2 / I slavon (Posiljae) 509 Order L8c = AONP type 3PC2 / Cyrillic I (Posiljae) 
Ordine L8c = AONP tip 3PL1 / I slavon (Posiliatelj ) 510 Order L8c = AONP type 3PL1 / Cyrillic I (Posiliatelj ) 
Ordine L8c = AONP tip 3PR1 / I slavon ( resentator ) 510 Order L8c = AONP type 3PR1 / Cyrillic I ( resentator) 
Ordine L8c = AONP tip 3П3 / I slavon (ПoсилаKчий) 511 Order L8c = AONP type 3П3 / Cyrillic I (ПoсилаKчий) 
Ordine L8f = AONP tip 6a / I latin 511 Order L8f  = AONP type 6a / Latin I 
Ordine L8g = AONP tip 7PL1 (Poslaiuczij, Posujatelj) 513 Order L8g  = AONP type 7PL1 (Poslaiuczij, Posujatelj) 
Ordine L8h = AONP tip 8 (Посиляч) 513 Order L8h  = AONP type 8 (Посиляч) 
Ordine T8a = FAON 515 Order T8a  = FAON 
Dispunere pe 8 rânduri tip 2 (4 +4) Dispunere pe 8 rânduri type 2 (4 +4) 

 Aliniere la stânga  Alignment to left 
Ordine B8c = AFON tip 3a1 

516 
Order B8c = AFON type 3a1 

Dispunere pe 4 rânduri  Dispunere pe 4 rânduri  
 Aliniere la stânga  Alignment to left 

Ordine L8c = AONP tip 3a2 (citire verticală) 
516 

Order L8c = AONP type 3a2 (read vertically) 
   

 
 

 

www.forcespostalhistory.org.uk 
 
 

 
 

www.forcespostalhistory.org.uk 
 

    Established in 1952, the Forces Postal History Society was 
formed to bring together collectors interested in military 
postal history of all countries of the world (including the UN) 
although naturally strongest for British Forces.  Such interest 
extends to both war and peace (peacekeeping in modern 
conflicts) and includes the collecting and study of 
postmarks, cachets, postage rates, routes, POW mail, 
censorship and censor marks, stamps and stationery as well 
as the organisation of military postal services.   
    We publish a quarterly illustrated (including colour) 
Journal  packed  with  articles  of  original research, topical 
news items,  member’s  queries  /  answers  as  well as book 
reviews. Regular postal auctions are held and we operate 

a packet scheme with a number of circuits on the go at once.  We have an extensive 
Library.  Meetings are held monthly in London at the Union Jack Club, usually on the 
second Saturday of each month (except August). 

contact:    membership@forcespostalhistorysociety.org.uk 

"FORCES POSTAL HISTORY SOCIETY"  
www.forcespostalhistory.org.uk 

din Marea Britanie s-a format în anul 1952 în scopul de a reuni colecţionarii interesaţi în istoria poştală a Forţelor Armate din orice 
ţară şi orice epocă, atât pe timp de pace cât şi de război, inclusiv studiul ştampilelor, tarifelor poştale, corespondenţa prizonierilor de 

război, mărcile poştale şi întregurile poştale cu marcă fixă, cenzura şi organizarea serviciilor poştale.  Societatea cuprinde aproximativ 
300 de membri din toată lumea. Trimestrial este publicată o revistă a Societăţii; de asemenea se organizează licitaţii trimestriale sau 

cel puţin de două ori pe an.  Au loc întâlniri regulate ale membrilor la Londra şi în alte centre. Dacă doriţi să deveniţi membru al 
Societăţii noastre, pentru mai multe detalii vă rugăm să luaţi legătura cu noi la următoarea adresă:  

 membership@forcespostalhistorysociety.org.uk 
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FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE A1113 FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE 
 
 

 Indicaţii expeditor în 8 limbi A1113-128 Sender indications in 8 languages 

 Dispunere pe 8 rânduri A1113-1281 Arrangement into 8 rows 

 Aliniere la stânga A1113-1281-1 Alignment to left 

 

Ordine B8c = AFON tip 3a1 
 

Nadawca 
Odesilatel 
Mittente 

 
A1113-1281-1 / B8c+3a1 

Order B8c = AFON type 3a1 
 

Nadawca 
Odesilatel 
Mittente 

 

 1B -  SERIF BOLD                                                                                                                       = tip / type G131-1B- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  11b 11b 

Nr.  A1113-1281-1 / B8c+3a1 / G131-1B-11b / 1 CPM cu indicaţii loc ştampilă 
dreptunghi şi gratuitate. 

FPC with cancel place rectangle 
and postage-free indications. 

TITLU tip / TITLE type:             G131-1B-11b 

 

- linie separaţie verticală completă, dublă; 
segmente, lumen vizibil; 
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 3 simplă 
 indicaţie loc ştampilă dreapta sus, 
dreptunghi, linie punctată; 
 indicaţie de gratuitate înscrisă în dreptunghi; 
- vertical separation line complete, simple; 
segments, lumen visible; 
- four lines for destination address, line 3 double;  
 cancel place indication upper right, rectangle, 
dotted line; 
 postage-free indication inscribed in rectangle; 

 A1-0701 = 10 p 
 
 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  15a 15a 

Nr.  A1113-1281-1 / B8c+3a1 / G131-1B-15a / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:             G131-1B-15a 

 

 
Linie ornamentală sub titlu; 

 
- linie separaţie verticală completă, dublă;  
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 3 dublă; 

Ornamental line under title; 
 

- vertical separation line complete, double;  
- four lines for destination address, line 3 double; 

 A1-0702 = 20 p 
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FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE A1113 FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE 
 

 3 - GOTIC /  GOTHIC (FRAKTUR)                                                                                         = tip / type G131-3- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1113-1281-1 / B8c+3a1 / G131-3-1 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:                G131-3-1 

 

 
- linie separaţie verticală completă, simplă;  
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 3 dublă 

- vertical separation line complete, simple;  
- four lines for destination address, line 3 double; 

 A1-0703 = 35 p 
 

 4A - ORNAMENTAL                                                                                                                    = tip / type G131-4A- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  13a 13a 

Nr.  A1113-1281-1 / B8c+3a1 / G131-4A-13a / 1C CPM fără indicaţii. FPC without indications.. 
TITLU tip / TITLE type:             G131-4A-13a 

 

SUBTIP 1A:  Titlu tip lung, în poziţie joasă. 
- linie separaţie verticală completă, simplă;  
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 3 dublă. 

SUBTYPE 1A:  Long title in lower position. 
- vertical separation line complete, simple;  
- four lines for destination address, line 3 double; 

 A1-0704 = 15 p 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  13a 13a 

Nr.  A1113-1281-1 / B8c+3a1 / G131-4A-13a / 1A CPM cu indicaţii loc ştampilă 
dreptunghi şi gratuitate. 

FPC with cancel place rectangle 
and postage-free indications. 

TITLU tip / TITLE type:             G131-4A-13a 

 

SUBTIP 1A:  Titlu tip lung, în poziţie înaltă. 
- linie separaţie verticală completă, simplă;  
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 3 dublă. 
 indicaţie loc ştampilă: dreptunghi, linie 
punctată; 
 indicaţie de gratuitate înscrisă în dreptunghi; 
SUBTYPE 1A:  Long title in higher position. 

- vertical separation line complete, simple;  
- four lines for destination address, line 3 double; 
 cancel place indication: rectangle, dotted line; 
 postage-free indication inscribed in rectangle; 

 
A1-0705 = 15 p 

 vezi şi  > Nr. A1-0710 <  see also 
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FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE A1113 FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE 
 
 

Nr.  A1113-1281-1 / B8c+3a1 / G131-4A-13a / 1B CPM cu indicaţii loc ştampilă 
dreptunghi şi gratuitate. 

FPC with cancel place rectangle 
and postage-free indications. 

TITLU tip / TITLE type:            G131-4A-13a 

 

SUBTIP 1B:  Titlu tip lung, în poziţie joasă. 
- linie separaţie verticală completă, simplă;  
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 3 dublă. 
 indicaţie loc ştampilă: dreptunghi, linie 
punctată; 
 indicaţie de gratuitate înscrisă în dreptunghi; 

SUBTYPE 1B:  Long title in lower position. 
- vertical separation line complete, double;  
- four lines for destination address, line 3 simple; 
 cancel place indication: rectangle, dotted line; 
 postage-free indication inscribed in rectangle; 

 A1-0706 = 25 p 
 
 

Nr.  A1113-1281-1 / B8c+3a1 / G131-4A-13a / 2A CPM cu indicaţii loc ştampilă 
dreptunghi şi gratuitate. 

FPC with cancel place rectangle 
and postage-free indications. 

TITLU tip / TITLE type:            G131-4A-13a 

 

SUBTIP 2A:  Titlu tip scurt, în poziţie înaltă. 
- linie separaţie verticală completă, simplă;  
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 3 dublă. 
 indicaţie loc ştampilă: dreptunghi, linie 
punctată; 
 indicaţie de gratuitate înscrisă în dreptunghi; 
SUBTYPE 2A:  Short title in higher position. 

- vertical separation line complete, simple;  
- four lines for destination address, line 3 double; 
 cancel place indication: rectangle, dotted line; 
 postage-free indication inscribed in rectangle; 

 A1-0707 = 20 p 
 
 

 
SUS: tip 1A - titlu lung în poziţie înaltă; 

JOS: tip 2B - titlu scurt în poziţie joasă; 

ABOVE: type 1A- long title in higher position; 

BELOW: type 2B- short title in lower position; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


