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TÁBORI - POSTA A1209 TÁBORI - POSTA 
 

 Titlu în 1 limbă A1209-1 Title in 1 language 
 Titlu în 2 limbi A1209-2 Title in 2 languages 
 Titlu în 3 limbi A1209-3 Title in 3 languages 
 Indic. exped. în stânga, orientare verticală. A1209-12 Sender indic'ns on left, vertical orientation. 

 Indicaţii expeditor în 2 limbi A1209-122 Sender indications in 2 languages 

 Dispunere pe 2 rânduri A1209-1221 Arrangement into 2crows 

 Aliniere la stânga A1209-1221-1 Alignment to left 

 Ordine E2 = FA A1209-1221-1 / E2 Order E2 = FA 
 

 1F -  SERIF NORMAL, MAJUSCULE / CAPITALS                                                                  = tip / type H091-1F- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1209-1221-1 / E2 / H091-1F-1/ 1 CPM cu indicaţii loc ştampilă dreptunghi, 
OPM expeditor şi tipograf. 

FPC with cancel place rectangle, sender's 
FPO and printer's indications. 

TITLU tip / TITLE type:           H091-1F-1 
- linie verticală de separaţie completă, simplă;  

- patru linii pt. adresă 
destinatar, linia 3 dublă. 

 
 indicaţie loc ştampilă: dreptunghi îngust, linie punctată; 
 indicaţie OPM expeditor 
în stânga, orientare 
verticală, spre dreapta;  

 indicaţie editor la dreapta liniei de separaţie, 
orientare verticală, spre interior, vezi detaliu la stânga; 

tipograf: Gondos-nyomda, Párkány 
(Štúrovo, Slovacia / Slovakia) 

NB: două linii pentru detalii expeditor reunite cu 
acoladă spre dreapta; 
- vertical separation line complete, simple; 
- four lines for destination address, line 3 double. 
 cancel place indication: narrow rectangle, dot line; 
 sender's FPO indication on left, vertical orientation, 
facing to right; 
 printer's indication to right of the separation line, 
vertical orientation, to right; see detail on left; 
NB: two lines for the sender's details reunited with 
accolade to right; 

 
47 x 8 mm 

 

 

 
 

A1-1037 = 50 p 

 
CPM fără titlu 

(titlu aparent NYOMTATVÁNY): vezi > 
Nr. A1-0979 

< see: FPC without a title 
(apparent title NYOMTATVÁNY) 

 

15/28 August 1916 - Intrarea 
României în război: spre 

Transilvania, pe un pod de 
pontoane. 

 
 
 

15/28 August 1916 - Romania 
joining the war: into Transylvania, 

on a pontoon bridge. 
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TÁBORI - POSTA A1209 TÁBORI - POSTA 
 

 Titlu în 1 limbă A1209-1 Title in 1 language 
 Titlu în 2 limbi A1209-2 Title in 2 languages 
 Titlu în 3 limbi A1209-3 Title in 3 languages 
 Titlu în limba maghiară şi germană (HuGe); A1209-21 Title in Hungarian and German (HuGe); 

 Titlu lb. germană tip 1: FELDPOSTKARTE A1209-211 Title in German type 1: FELDPOSTKARTE 

 Indic. exped. în stânga, orientare verticală. A1209-2112 Sender indic'ns on left, vertical orientation. 

 Indicaţii expeditor în 8 limbi A1209-2112-8 Sender indications in 8 languages 

 Dispunere pe 8 rânduri A1209-2112-81 Arrangement into 8 rows 

 Aliniere la stânga A1209-2112-811 Alignment to left 

 Ordine K8l = AONM  tip 12a A1209-2112-811 / K8l+12a Order K8l = AONM  type 12a 
 

 1B - SERIF BOLD                                                                                                                  = tip / type HG1-092-1B- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1209-2112-811 / K8l+12a / HG1-092-1B-1 / 1 CPM cu indicaţie OPM 
expeditor. 

FPC with sender's FPO 
indication. 

TITLU tip / TITLE type:         HG1-092-1B-1 
- linie verticală de separaţie 
completă, dublă;  
- cinci linii pt. adresă 
destinatar, linia 4 dublă.  
 indicaţie OPM expeditor 
în stânga, orientare verticală, 
spre exterior; 
  
NB: două linii pentru detalii expeditor; 

- vertical separation line complete, double; 
- five lines for destination address, line 4 double. 
 sender's FPO indication on left, vertical 
orientation, facing outside; 
NB: two lines for the sender's details; 

 A1-1038 = 40 p 
 

 
Ordine K8l = AONM  tip 12P1 

 
eroare: Posiljate_ 

 
A1209-2112-811 / K8l+12P1 

Order K8l = AONM  type 12P1 
 

error: Posiljate_ 
 

Nr.  A1209-2112-811 / K8l+12P1 / HG1-092-1B-1 / 1 CPM cu indicaţie OPM 
expeditor. 

FPC with sender's FPO 
indication. 

 

- idem, eroare rând 5 "Posiljate" 

- ditto, error on row 5, "Posiljate"; 

 A1-1039 x 2,5 
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TÁBORI - POSTA A1209 TÁBORI - POSTA 
 

 Titlu în 1 limbă A1209-1 Title in 1 language 
 Titlu în 2 limbi A1209-2 Title in 2 languages 
 Titlu în 3 limbi A1209-3 Title in 3 languages 

 
Titlu în limba maghiară, germană şi   

croată   (HuGeCr); A1209-31 
Title in Hungarian, German and  

Croat (HuGeCr); 

 
Titlu german tip 1: FELDPOST 

Titlu croat: BOJNAPOSTA 
A1209-311 Title in German type 1: FELDPOST 

Title in Croat: BOJNAPOSTA 

 
 Indic. exped. în stânga, orientare orizontală. A1209-3112 Sender indic'ns on left, horizontal orientation. 

 
Indicaţii expeditot în stânga,  

orientare verticală. A1209-3112 
Sender indications on left,  

vertical orientation. 

 Indicaţii expeditor în 3 limbi A1209-3112-3 Sender indications in 3 languages 

 Dispunere pe 1 rând A1209-3112-31 Arrangement into 1 row 

 Ordine G3 = FAP    
A1209-3112-31 / G3 

Order G3 = FAP   

 

 2B -     FONT: SANS-SERIF BOLD                                                                                   = tip / type HGC1-092-2B- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1209-3112-31 / G3 / HGC1-092-2B-1 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:        HGC1-092-2B-1 

 
- linie verticală de separaţie completă, 
ornamentală;  
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 4 dublă.  
NB: patru linii pentru adresă expeditor; 
- elemente decorative florale la partea superioară; 
- vertical separation line complete, ornamental; 
- four lines for destination address, line 4 double. 
NB: four lines for the sender's details; 
- floral decorative elemens at top; 

 A1-1040 = RRR 
 

Transportarea pontoanelor. 
 
 
  
 
 

 Trasporting pontoons. 

 
 
 

 


