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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 A1213-131 Sender indications above title 

 
Indicaţii expeditor în stânga,  

orientare verticală A1213-132 
Sender indications on left,  

vertical orientation. 

 Indicaţii expeditor în 1 limbă A1213-1321 Sender indications in 1 language 

 Stemă poştală tip 1   A1213-1321-1 Postal coat-of-arms type 1 
 Stemă poştală tip 4 A1213-1321-4 Postal coat-of-arms type 4 

 Stemă poştală tip 5 A1213-1321-5 Postal coat-of-arms type 5 

 Indicaţie editor fără an A1213-1321-11 Printer's indication without year 

 Indicaţie editor cu an A1213-1321-12 Printer's indication with year 
 

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

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  2a 2a 

Nr.  A1213-1321-11 / H131-1E-2a / A1-1 CPM cu indicaţie tipograf. FPC with printer's indication. 

TITLU tip / TITLE type:               H131-1E-2a 
A tip 1 (vezi tabelul de mai jos) 

- linie verticală de separaţie completă, simplă;  
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 4 groasă; 
 indicaţie editor (fără preţ vânzare sau an ediţie) 
stânga jos: 

 
NB: două linii pentru expeditor;  
- indicaţie pe linia 1: Czim; 

A type 1 (see table below) 
- vertical separation line complete, simple; 
- four lines for destination address, line 4 thick; 
 printer's indication (no selling price or year) 
lower left, see detail on left; 
NB: two lines for sender's address;  
- indication on line 1: Czim; 

 

 
A1-1064 = 5 p 

 

"A" în titlu: tipuri diferite.    /         "A" in title: different types. 

tip 1: A normal 

type 1: A normal 
 

 
 

 

tip 2: bara 
orizontală sau 
intreaga literă, 

înclinate 
type 2: horizontal 
bar or complete 

letter, tilted 
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Elemente variabile de poziţie.    /    Variable position elements. 

  
Titlu în raport cu linia verticală; Linia de sub indicaţia de poştă militară faţă de titlu; 

Title vs.vertical line; The line under the fieldpost mail indication vs. title; 

  
Distanţă variabilă între indicaţiile din stânga jos şi linia 4 de adresă. Linia 4 de adresă faţă de titlu; 

Variable distance between the indications on lower left and address line 4. Address line 4 vs. title; 
 

Poziţia varaiabilă a stemei poştale în raport cu titlul.  /   The variable position of the postal coat-of-arms vs. title. 

 
În poziţia extremă spre dreapta, ciucurii ornamentali de sub goarnă se află la stânga literei A din POSTAI. 

În poziţia extremă spre stânga, ciucurii se află la dreapta faţă de litera L din LEVELEZO.  
În the extreme position to left, the ornamental tassels of the posthorn are to left of the letter A in POSTAI. 

In the extreme position to right, the tassels are to right of the letter L in LEVELEZO. 
 

Defecte  ale  goarnei  poştale  /   Post  horn  flaws 

    
A- B- C- D- 

Stema normală. Goarna tăiată. Goarna defectă. Pâlnie plină. 
Normal coat-of-arms. Post horn cut. Post horn damaged. Full horn. 

 


