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TÁBORI   POSTAI   LEVELEZŐLAP A1213 TÁBORI   POSTAI   LEVELEZŐLAP 
 

 Titlu în 1 limbă (Hu) A1213-1 Title in 1 language (Hu) 
 Titlu fără stemă poştală A1213-11 Title without postal coat-of-arms 
 Stemă poştală în stânga titlului A1213-12 Postal coat-of-arms on left of the title 

 Stemă poştală deasupra titlului A1213-13 Postal coat-of-arms above title 

 Stemă poştală dreapta titlului A1213-14 Postal coat-of-arms on right of the title 

 Indicaţii expeditor deasupra titlului A1213-111 Sender indications above title 

 
Indicaţii expeditor în stânga,  

orientare verticală 
A1213-112 Sender indications on left,  

vertical orientation. 

 Indicaţii expeditor în 1 limbă A1213-1111 Sender indications in 1 language 
 

 1E - SERIF NORMAL, MAJUSCULE / CAPITALS                                                               = tip / type H131-1E- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1213-1111 / H131-1E-1 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:                 H131-1E-1 

 
- fără linie de separaţie 
deasupra titlului;  
- patru linii pt. adresă 
destinatar, linia 4 dublă.  
NB: două linii pentru detalii expeditor precedate 
de paranteze; 
- indicaţie pe linia 1: Czim; 
- indicaţie de poştă militară în dreapta sus; 
- without separation line above title; 
- four lines for destination address, line 4 double. 
NB: two lines for the sender's details preceded by 
parantheses; 
- indication on line 1: Czim; 
- Fieldpost mail indication upper right;  

A1-1048 = 25 p 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  2a 2a 

Nr.  A1213-1111 / H131-1E-2a / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:        H131-1E-2a 

 
- fără linie de separaţie 
deasupra titlului;  
- patru linii pt. adresă 
destinatar, linia 4 dublă.  
NB: două linii pentru detalii expeditor reunite cu 
acoladă deschisă la dreapta;   
- indicaţie pe linia 1: Czim; 
- indicaţie de poştă militară în dreapta sus; 
- without separation line above title; 
- four lines for destination address, line 4 double. 
NB: two lines for the sender's details    
- indication on line 1: Czim; 
- Fieldpost mail indication upper right;  

A1-1049 = 20 p 
 

Titlu / Title 
H131-1E-2a 

 
Titlu / Title 
H131-1E-2b  
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TÁBORI   POSTAI   LEVELEZŐLAP A1213 TÁBORI   POSTAI   LEVELEZŐLAP 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  2b 2b 

Nr.  A1213-1111 / H131-1E-2b / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:        H131-1E-2b 

- fără linie de separaţie 
deasupra titlului;  
- patru linii pt. adresă 
destinatar, linia 4 dublă.  
NB: două linii pentru detalii expeditor reunite cu 
acoladă deschisă la dreapta; acolada ruptă la mijloc;   
- indicaţie pe linia 1: Czim; 
- indicaţie de poştă militară în dreapta sus; 
- without separation line above title; 
- four lines for destination address, line 4 double. 
NB: two lines for the sender's details reunited with 
accolade open to right; accolade broken at centre;  
- indication on line 1: Czim; 
- Fieldpost mail indication upper right; 

 A1-1050 = 20 p 
 

 1F - SERIF BOLD, ITALICE                                                                                                      = tip / type H131-1F- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1213-1111 / H131-1F-1 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:                    H131-1F-1 

- fără linie de separaţie 
deasupra titlului;  
- patru linii pt. adresă 
destinatar, linia 4 dublă.  
NB: două linii pentru detalii expeditor reunite cu 
acoladă deschisă la dreapta;  
- indicaţie pe linia 1: Czim, italice; 
- indicaţie de poştă militară în dreapta sus; 
- without separation line above title; 
- four lines for destination address, line 4 double. 
NB: two lines for the sender's details reunited with 
accolade open to right;  
- indication on line 1: Czim, Italics; 
- Fieldpost mail indication upper right; 

 

 A1-1051 = 30 p 
 

 1G - SERIF BOLD, MAJUSCULE / CAPITALS                                                                      = tip / type H131-1G- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  2 2 

Nr.  A1213-1111 / H131-1G-2 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:                   H131-1G-2 

 
- fără linie de separaţie deasupra titlului;  
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 4 dublă. 
NB: două linii pentru detalii expeditor reunite cu 
acoladă spre dreapta; indicaţie pe linia 1: Czim; 
- indicaţie de poştă militară în dreapta sus; 
- without separation line above title; 
- four lines for destination address, line 4 double. 
NB: two lines for the sender's details,  accolade to 
right; indication on line 1: Czim; 
- Fieldpost mail indication upper right; 

 A1-1052 = 30 p 
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TÁBORI   POSTAI   LEVELEZŐLAP A1213 TÁBORI   POSTAI   LEVELEZŐLAP 
 

 4B- ORNAMENTAL, MAJUSCULE / ORNAMENTAL, CAPITALS                                 = tip / type H131-4B- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1213-1111 / H131-4B-1 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:                H131-4B-1 

106 x 4 mm 

- fără linie de separaţie 
deasupra titlului;  
- patru linii pt. adresă 
destinatar, linia 4 dublă.  

NB: două linii pentru detalii expeditor reunite cu 
acoladă deschisă la dreapta; 
- indicaţie pe linia 1: Czim; 
- indicaţie de poştă militară în dreapta sus; 

- without separation line above title; 
- four lines for destination address, line 4 double. 
NB: two lines for the sender's details,  accolade 
open to right;  
- indication on line 1: Czim; 
- Fieldpost mail indication upper right; 

 A1-1053 = 40 p 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  3 3 

Nr.  A1213-1111 / H131-4B-3 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:        H131-4B-3 

73 x 4 mm 

- fără linie de separaţie 
deasupra titlului;  
- patru linii pt. adresă 
destinatar, linia 4 dublă.  

NB: două linii pentru detalii expeditor reunite cu 
acoladă deschisă la dreapta; 
- indicaţie pe linia 1: Czim; 
- indicaţie de poştă militară în dreapta sus; 

- without separation line above title; 
- four lines for destination address, line 4 double. 
NB: two lines for the sender's details,  accolade 
open to right;  
- indication on line 1: Czim; 
- Fieldpost mail indication upper right; 

 

 A1-1054 = 40 p 
 

Spre front, 
cu muzica 
înainte. 
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TÁBORI   POSTAI   LEVELEZŐLAP A1213 TÁBORI   POSTAI   LEVELEZŐLAP 
 

 Titlu în 1 limbă (Hu) A1213-1 Title in 1 language (Hu) 
 Titlu fără stemă poştală A1213-11 Title without postal coat-of-arms 

 Stemă poştală în stânga titlului A1213-12 Postal coat-of-arms on left of the title 

 Stemă poştală deasupra titlului A1213-13 Postal coat-of-arms above title 

 Stemă poştală dreapta titlului A1213-14 Postal coat-of-arms on right of the title 

 Indicaţii expeditor deasupra titlului A1213-111 Sender indications above title 

 
Indicaţii expeditor în stânga,  

orientare verticală 
A1213-112 Sender indications on left,  

vertical orientation. 

 Indicaţii expeditor în 1 limbă A1213-1121 Sender indications in 1 language 
 
 

 4B - ORNAMENTAL, MAJUSCULE / ORNAMENTAL, CAPITALS                                 = tip / type H131-4B- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  2 2 

Nr.  A1213-1121 / H131-4B-2 / 1 CPM cu indicaţie OPM expeditor. FPC with sender's FPO indication. 
TITLU tip / TITLE type:             H131-4B-2 

 

- linie verticală de separaţie completă, simplă;  
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 4 dublă. 
 indicaţie OPM expeditor în stânga, orientare 
verticală, spre interior; 
NB: două linii pentru detalii expeditor; 
- indicaţii unitate militară de origine şi OPM 
expeditor imprimate, tipar privat; 
- indicaţie pe linia 1: Cim; 
- vertical separation line complete, simple; 
- four lines for destination address, line 4 double. 
 sender's FPO indication on left, vertical 
orientation, facing to right; 
NB: two lines for the sender's details; 
. army unit of origin plus sender's FPO indication 
printed on, private print; 
- indication on line 1: Cim;  

A1-1055 = 30 p 

 vezi şi > CPM Nr. Nr.  A1211-111/ H111-1A-1/ 1 (pag. ...)  < see also: 
 

 
Câmpurile: Generalul francez Berthelot decorând ofiţţeri români. 

 


