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 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 A1213-121 Sender indications above title 

 
Indicaţii expeditor în stânga,  

orientare verticală 
A1213-121 Sender indications on left,  

vertical orientation. 

 Indicaţii expeditor în 1 limbă A1213-1211 Sender indications in 1 language 

Stemă poştală tip 1 Postal coat-of-arms type 1 

 

NB: CPM cu stemă poştală 
imprimată au fost tipărite la 
imprimeria naţională de stat din 
Budapesta (Ungaria); acest detaliu 
nu este întotdeauna menţionat pe 
obiectul poştal. 

 
A1213-1211-1 

NB: the FPC's with postal coat-of-
arms  were printed at the national 
printing office in Budapest (Hungary); 
that detail is not always visible or 
printed on the postal item. 

 Stemă poştală tip 2 A1213-1211-2 Postal coat-of-arms type 2 

 Stemă poştală tip 3 A1213-1211-3 Postal coat-of-arms type 3 
 

Menţiuni ale editorului:   /   Editor's notices: 

 

 
 

  

Indicaţie de preţ, fără indicaţie 
de editor; 

Indicaţie de preţ însoţită de indicaţia 
editorului, fără anul ediţiei; 

(cu şi fără semn "două puncte") 

Fără indicaţie de preţ: 
SUS: - indicaţia editorului, fără anul ediţiei; 

JOS: - indicaţia editorului cu anul ediţiei; 

Price indication, without 
edittor's indication; 

Price indication accompanied by 
printer's indication, without editon year; 

(with and without colon after "Ára") 

Without price indication: 
TOP: - the printer's indication without editon year; 

BOTTOM: - the printer's indication with the edition year; 
 

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

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  2a 2a 

Nr.  A1213-1211-1 / H131-1E-2a / B1 CPM cu indicaţie de preţ vânzare. FPC with selling price indication. 

TITLU tip / TITLE type:              H131-1E-2a 
Poziţie stemă - TIP B; 

- fără linie de separaţie deasupra;  
- patru linii pt. adresă destinatar, 
linia 4 groasă;  
 indicaţie preţ vânzare stânga jos;  
NB: două linii pentru detalii expeditor reunite cu 
acoladă deschisă spre dreapta; 
- indicaţie de poştă militară dreapta sus; 
- indicaţie pe linia 1: Czim; 

Coat-of-arms position: type B; 
- no separation line above title; 
- four lines for destination address, line 4 thick. 
 selling price indication lower left, see above; 
NB: two lines for sender details, accolade to right; 
- fieldpost mail indication upper right; 
- indication on line 1: Czim; 

 
 

 A1-1056 = 5 p 
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Poziţia variabilă a stemei poştale faţă de elementele de text: 
The variable position of the postal coat-of-arms vs. the text elements: 

    
A B C D 

TIP /  TYPE 
 

Nr.  A1213-1211-1 / H131-1E-2a / C1 CPM cu indicaţii de preţ vânzare şi 
tipograf. 

FPC with selling price and printer's 
indication. 

TITLU tip / TITLE type:        H131-1E-2a 
Poziţie stemă - TIP C;  

- fără linie de separaţie 
deasupra titlului;  
- patru linii pt. adresă 
destinatar, linia 4 groasă;  
 indicaţie preţ vânzare stânga jos; 
 indicaţie editor sub 
indicaţie preţ, fără an;  
NB: două linii pentru detalii expeditor reunite cu 
acoladă deschisă spre dreapta; 
- indicaţie pe linia 1: Czim; 

Coat-of-arms position: type C; 
- no separation line above title; 
- four lines for destination address, line 4 thick. 
 selling price indication lower left, see above; 
 printer's indication under price, without year; 
NB: two lines for the sender's details reunited by 
accolade open to right; 
- indication on line 1: Czim; 

 
 

 

A1-1057 = 5 p 
 

 
Variaţia pe verticală a poziţiei indicaţiei de preţ, comparată cu nivelul liniei 4 de adresă (vizibilă în dreapta) . 
The vertical variation of the selling price indication compared to the level of address line 4 (visible on right).  
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Nr.  A1213-1211-1 / H131-1E-2a / D1 CPM cu indicaţie de preţ vânzare şi 
tipograf. 

FPC with selling price and printer's 
indication. 

TITLU tip / TITLE type:        H131-1E-2a 
Poziţie stemă - TIP D;  

- fără linie de separaţie 
deasupra titlului;  
- patru linii pt. adresă 
destinatar, linia 4 groasă;  
 indicaţie preţ vânzare stânga jos; 
 indicaţie editor sub 
indicaţie preţ, fără an;  
NB: două linii pentru detalii expeditor reunite cu 
acoladă deschisă spre dreapta; 
- indicaţie de poştă militară dreapta sus; 
- indicaţie pe linia 1: Czim; 

Coat-of-arms position: type D; 
- no separation line above title; 
- four lines for destination address, line 4 thick. 
 selling price indication lower left, see above; 
 printer's indication under price, without year; 
NB: two lines for the sender's details reunited by 
accolade open to right; 
- fieldpost mail indication upper right; 
- indication on line 1: Czim; 

 
 

 

A1-1058 = 10 p 
 

- M în indicaţie editor rupt; 
NB: linia de subliniere a indicaţiei de poştă 
militară din segmente, lumen vizibil; 

- M in the printer's indication broken; 
NB: the line under the fieldpost mail 
indication of segments, lumen visible; 

  1.1 

 

 
 

 

A1-1058 / 1.1 x 2 
 

- T din Tabori sau a din posta în indicaţie de 
poştă militară deformat; 

- T in Tabori or a in posta  of the fieldpost 
mail indication damaged; 

  1.2 

 

   
1.3a                                           1.3b 

 A1-1058 / 1.2 x 2 
 

 
 

 


