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Titlu: LEVELEZŐLAP  A1202 
(H02)   Title: LEVELEZŐLAP 

 

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

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

 

CUPRINS SUMMARY 
    

COD TITLU pag. TITLE 
    

A1202-1 TITLU ÎNTR-O SINGURĂ LIMBĂ (Hu) TITLE IN ONE LANGUAGE (Hu) 
A1202-11 - indicaţii expeditor sus 

616 
- sender indications above title 

A1202-12 - indicaţii expeditor în stânga, orientare orizontală; 617 - sender indications on left, horizontal orientation; 
A1202-13 - indicaţii expeditor în stânga, orientare verticală; 618 - sender indications on left, vertical orientation; 

A1202-2 TITLU ÎN DOUĂ LIMBI TITLE IN TWO LANGUAGES 
A1202-21 Titlu în limba maghiară şi germană (HuGe); Title in Hungarian and German (HuGe); 

-211 Ge: POSTKARTE Ge: POSTKARTE 
-212 Ge: KORRESPONDENZKARTE 

619 

Ge: KORRESPONDENZKARTE 
    

 
 

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 (H021) 
 1A-      FONT:   SERIF NORMAL,  = tip / type H021-1A- 

H021-1A-1 
 

  

1B-                  FONT:   SERIF BOLD  = tip / type H021-1B- 

H021-1B-1 
 

H021-
1B-2 

 

1E-                  FONT:   SERIF NORMAL, MAJUSCULE / CAPITALS.  = tip / type H021-1E- 

H021-1E-1    

 2E-     FONT:   SANS-SERIF MAJUSCULE / SANS-SERIF CAPITALS = tip / type H021-2E- 

H021-2E-1 
 

  

 

TITLU ÎN DOUĂ LIMBI (H-03a2)  / TITLE IN TWO LANGUAGES (H-022) 
TITLU ÎN LIMGA MAGHIARĂ ŞI GERMANĂ / TITLE IN HUNGARIAN AND GERMAN (HG-0221)   

limbi / languages: HuGe > Titlu 1:  KORRESPONDENZKARTE  =  tip / type HG1-0221- 

/ 1B-    Font:  SERIF BOLD   = tip / type HG1-0221-1B- 

HG1-0221-
1B-1 

 

  

limbi / languages: HuGe > Titlu 2:  POSTKARTE  =  tip / type HG2-0221- 
  1E-    Font:  SERIF BOLD MAJUSCULE  /  SERIF BOLD CAPITALS   = tip / type HG2-0221-1E- 

HG2-0221-
1E-1    
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Titlu:   LEVELEZŐLAP A1202 Title:   LEVELEZŐLAP 
 

 Titlu într-o singură limbă (Hu) A1202-1 Title in one language (Hu) 
 Indicaţii expeditor deasupra titlului A1202-11 Sender indications above title 

 
Indicaţii expeditor în stânga,  

orientare orizontală 
A1202-12 Sender indications on left, horizontal 

orientation 

 
Indicaţii expeditor în stânga,  

orientare verticală 
A1202-13 Sender indications on left,  

vertical orientation 

 Indicaţii expeditor în 1 limbă A1202-111 Sender indications in 1 language 
 

 1E - SERIF NORMAL, MAJUSCULE / CAPITALS.                                                          = tip / type H021-1E- 
 

 TITLU TIP -  TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1202-111 / H021-1E-1 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:                      H021-1E-1 

 

 
- fără linie de separaţie;  
-trei linii adresă destinatar, linia 
3 dublă; 

 

- no separation line;  
- three lines for destination address, line 3 double;  

 A1-0980 = 25 p 
 

 2E - SANS-SERIF MAJUSCULE / CAPITALS                                                                    = tip / type H021-2E- 
 

 TITLU TIP -  TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1202-111 / H021-2E-1 / 1 CPM cu indicaţie OPM destinatar. FPC with addessee FPO indication. 
TITLU tip / TITLE type:                    H021-2E-1 

 

24 x 3 mm 
- fără linie de separaţie;  
-cinci linii adresă destinatar, 
linia 4 dublă;  

 indicaţie OPM destinatar pe linia 5; 
NB: două linii pentru adresă expeditor; 
- no separation line;  
- five lines for destination address, line 4 double;  
addresse FPO indication on line 5; 
NB: two lines for sender's address; 

 A1-0981 = 20 p 
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Titlu:   LEVELEZŐLAP A1202 Title:   LEVELEZŐLAP 
 

 Titlu într-o singură limbă (Hu) A1202-1 Title in one language (Hu) 

 Indicaţii expeditor deasupra titlului A1202-11 Sender indications above title 

 
Indicaţii expeditor în stânga,  

orientare orizontală 
A1202-12 Sender indications on left, horizontal 

orientation 

 
Indicaţii expeditor în stânga,  

orientare verticală 
A1202-13 Sender indications on left,  

vertical orientation 

 Indicaţii expeditor în 8 limbi A1202-128 Sender indications in 8 languages 

 Dispunere pe 8 rânduri A1202-1281 Arrangement into 8 rows 

 Ordine B8c = AFON tip 3a1 

 
A1202-1281 / B8c+3a1  

Order B8c = AFON type 3a1 

 

 1A -  SERIF NORMAL                                                                                                              = tip / type H021-1A- 
 

 TITLU TIP -  TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1202-1281 / B8c+3a1 / H021-1A-1 / 1 CPM cu indicaţie OPM 
destinatar. 

FPC with addessee FPO 
indication. 

TITLU tip / TITLE type:                  H021-1A-1 
 

- linie verticală completă, 
simplă;  
-trei linii adresă destinatar de 
lungime egală, linia 3 dublă; 
 indicaţie OPM destinatar 
pe linia 3; 

 

- vertical separation line complete, simple;  
- three lines for destination address, same length, 
line 3 double;  
addresse FPO indication on line3; 

 

 A1-0982 = 30 p 
 

Armata sârbă avea în dotare  
mitraliere ruseşti. 

 
 
 

The Serbian army was relying 
on Russian machine-guns. 
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Titlu:   LEVELEZŐLAP A1202 Title:   LEVELEZŐLAP 
 

 Titlu într-o singură limbă (Hu) A1202-1 Title in one language (Hu) 
 Indicaţii expeditor deasupra titlului A1202-11 Sender indications above title 

 
Indicaţii expeditor în stânga, orientare 

orizontală A1202-12 Sender indications on left, horizontal 
 orientation 

 
Indicaţii expeditor în stânga,  

orientare verticală 
A1202-13 Sender indications on left,  

vertical orientation 

 Indicaţii expeditor în 1 limbă A1202-131 Sender indications in 1 language 
 Indicaţii expeditor în 2 limbi A1202-132 Sender indications in 2 languages 

 

 1B -  SERIF BOLD,                                                                                                                   = tip / type H021-1B- 
 

 TITLU TIP -  TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1202-131 / H021-1B-1 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:                   H021-1B-1 

 

- linie verticală completă, 
simplă;   

-patru linii adresă destinatar, linia 3 dublă; 
 

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

 A1-0983 = 20 p 
 

 
Indicaţii expeditor în stânga,  

orientare verticală 
A1202-13 Sender indications on left,  

vertical orientation 

 Indicaţii expeditor în 1 limbă A1202-131 Sender indications in 1 language 

 Indicaţii expeditor în 2 limbi A1202-132 Sender indications in 2 languages 

 Ordine E2 = FA   
A1202-132 / E2 

Order E2 = FA  

 

 1B -  SERIF BOLD,                                                                                                                   = tip / type H021-1B- 
 

 TITLU TIP -  TITLE TYPE:  2 2 

Nr.  A1202-132 / E2 / H021-1B-2/ 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:                   H021-1B-2 

 

30 x 5 mm 
- linie verticală completă, 
dublă;   
- cinci linii adresă destinatar, linia 4 dublă; 
NB: două linii pentru adresa expeditorului; 
 

- vertical separation line complete, double;  
- five lines for destination address, line 4 double;  
NB: two lines for sender's address; 

 A1-0984 = 30 p 
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Titlu:   LEVELEZŐLAP A1202 Title:   LEVELEZŐLAP 
 

 Titlu în două limbi A1202-2 Title in two languages 
 Titlu în limba maghiară şi germană (HuGe) A1202-21 Title in Hungarian and German (HuGe) 

 
Titlu în limba germană tip 1 

KORRESPONDENZKARTE 
A1202-211 

Title in German type 1 

KORRESPONDENZKARTE 

 

 
 Indicaţii expeditor deasupra titlului A1202-2111 Sender indications above title 

 Indicaţii expeditor în stânga, orientare orizontală A1202-2112 Sender indications on left, horizontal orientation 

 
Indicaţii expeditor în stânga,  

orientare verticală 
A1202-2113 

Sender indications on left,  
vertical orientation 

 Indicaţii expeditor în 1 limbă (Hu) A1202-2113-1 Sender indications in 1 language (Hu) 
 

 2B - SANS-SERIF BOLD                                                                                                   = tip / type HG1-0221-1B- 
 

 TITLU TIP -  TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1202-2113-1 / HG1-0221-1B-1 / 1 CPM cu indicaţii loc ştampilă 
dreptunghi şi OPM expeditor. 

FPC with cancel place rectangle 
and sender FPO indications. 

TITLU tip / TITLE type:         HG1-0221-1B-1 
 

- linie verticală completă, 
simplă;   
- patru linii adresă destinatar, linia 3 dublă; 
 indicaţie loc ştampilă dreapta sus, dreptunghi, 
linie punctată; 
 indicaţie OPM expeditor deasupra titlului; 

 
NB: două linii pentru adresa expeditorului; 
 

- vertical separation line complete, double;  
- four lines for destination address, line 3 double;  
 cancel place indication upper right, rectangle, 
dotted line; 
 sender FPO indication above title, see above 
detail; 
NB: two lines for sender's address; 

 
 

 A1-0985 = 30 p 
 

 

O patrulă de granişă a 
musulmanilor bosnieci. 

 
 
 

A border patrol of the Bosnian 
Muslims. 
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Titlu:   LEVELEZŐLAP A1202 Title:   LEVELEZŐLAP 
 

 Titlu în două limbi A1202-2 Title in two languages 
 Titlu în limba maghiară şi germană (HuGe) A1202-21 Title in Hungarian and German (HuGe) 

Titlu în limba germană tip 2 

POSTKARTE 
A1202-212 

Title in German type 2 

POSTKARTE 
 

 
 Indicaţii expeditor deasupra titlului A1202-2121 Sender indications above title 

 Indicaţii expeditor în stânga, orientare orizontală A1202-2122 Sender indications on left, horizontal orientation 

 
Indicaţii expeditor în stânga,  

orientare verticală A1202-2123 
Sender indications on left,  

vertical orientation 

 Indicaţii expeditor în 2 limbi A1202-2123-2 Sender indications in 2 languages 

 Dispunere pe 2 rânduri A1202-2123-21 Arrangement into 2 rows 

 Ordine 2E = FA   
A1202-2123-21 / 2E 

Order 2E = FA  

 

 1A - SERIF NORMAL                                                                                                       = tip / type HG2-0221-1A- 
 

 TITLU TIP -  TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1202-2123-21 / 2E / HG2-0221-1A-1 / 1 CPM cu indicaţie loc ştampilă 
dreptunghi. 

FPC with cancel place indication 
rectangle. 

TITLU tip / TITLE type:          HG2-0221-1A-1 

 

- linie verticală completă, 
simplă;   
- patru linii adresă destinatar, linia 3 dublă; 
NB: două linii pentru adresa expeditorului; 
 

- vertical separation line complete, double;  
- four lines for destination address, line 3 double;  
NB: two lines for sender's address; 

 A1-0986 = 30 p 
 

 

Regulamentul de serviciu A-
10 (a, b) al armatei 

imperiale, din 1909 şi 
respectiv 1912. 

 
 
 

The Service regulations A-10 
(a, b) of the Imperial Army, 

issued in 1909 and 
respectively in 1912.  

 


