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Titlu:   POLNÍ POŠTA A135 
(Cz5)   Title:   POLNÍ POŠTA 

 

CUPRINS SUMMARY 
    

COD TITLU pag. TITLE 
    

135 Titlu: POLNÍ POŠTA Title: POLNÍ POŠTA 
1352 TITLU ÎN DOUĂ LIMBI TITLE IN TWO LANGUAGES 

1 Titlu în limba cehă şi germană (CzGe) Title in Czech and German (CzGe) 
1352-11 Ge: FELDPOST 

716 

Ge: FELDPOST 
1352-12 Ge: FELDPOSTBRIEF 718 Ge: FELDPOSTBRIEF 

    
 
 

SINTEZA TITLURILOR:   /   TITLE SYNTHESIS: 
 

Nr crt. 
Item no. 

TITLU 
TITLE 

Nr crt. 
Item no. 

TITLU 
TITLE 

1 2 1 2 

TITLURI ÎN DOUĂ LIMBI  /  TITLES IN TWO LANGUAGES = tip / type Cz52... 
limbi / languages: CzGe > Titlu 1:  FELDPOST =  tip / type CzG1-52- 

/ 1B    Font:  SERIF BOLD   = tip / type CzG1-52-1B- 

CzG1-
52-1B-1 

 

  

/ 2B    Font:  SANS-SERIF BOLD   = tip / type CzG1-52-2B- 

CzG1-
52-2B-1 

 

CzG1-
52-2B-3 

 

CzG1-
52-2B-2 

 

  

limbi / languages: CzGe > Titlu 2:  FELDPOSTBRIEF =  tip / type CzG2-52- 
/ 2B    Font:  SANS-SERIF BOLD   = tip / type CzG2-52-2B- 

CzG2-
52-2B-1 

 

  

 

 

Înzăpeziţi... 
 
 
 

Blocked in the snow... 
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 Titlu:  POLNÍ POŠTA A135 Title:  POLNÍ POŠTA 
 

 Titlu în 2 limbi A1352 Title in 2 languages 
 Titlu în limba cehă şi germană (CzGe) A1352-1 Title in Czech and German (CzGe) 

 
Titlu în limba germană tip 1:  

FELDPOST A1352-11 
Title in German type 1:  

FELDPOST 

 Indicaţii expeditor în stânga sus, în ramă. A1352-111 Sender indications upper left, in frame 

 
Indicaţii expeditor în stânga,  

orientare orizontală. 
A1352-112 Sender indications on left, 

 horizontal orientation. 

 Indicaţii expeditor în 1 limbă A1352-1111 Sender indications in 1 language 
 Indicaţii expeditor în 2 limbi A1352-1112 Sender indications in 2 languages 

 

  2B - SANS-SERIF BOLD                                                                                                  = tip / type CzG1-52-2B- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1352-1111 / CzG1-52-2B-1 / 1 CPM cu indicaţii de gratuitate 
şi OPM destinatar. 

FPC with postage-free and 
addressee FPO indications. 

TITLU tip / TITLE type:        CzG1-52-2B-1 
- ramă incompletă 
în formă de colţ, 
din linie simplă;  

 

- patru linii pt. adresă destinatar; 
 indicaţie OPM destinatar pe linia 4; 
 indicaţie de gratuitate sub titlu, în paranteză; 
NB: detalii destinatar în liniile de adresă; 
- incomplete frame as a corner, simple line; 
- four lines for destination address; 
 addressee FPO indication on line 4; 
 postage-free indication below title, in 
parantheses; 
NB: sender's details in the address lines; 

 A1-1108 = 40 p 
 

 Indicaţii expeditor în 2 limbi A1352-1112 Sender indications in 2 languages 

 Ordine G2 = OA A1352-1112 / G2 Order G2 = OA 
 

  2B - SANS-SERIF BOLD                                                                                                   = tip / type CzG1-52-2B- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  2 2 

Nr.  A1352-1112 / G2 / CzG1-52-2B-2 / 1 CPM cu indicaţii de gratuitate 
şi OPM destinatar. 

FPC with postage-free and 
addressee FPO indications. 

TITLU tip / TITLE type:        CzG1-52-2B-2 

 

- ramă incompletă, colţ din linie dublă;  
- patru linii pt. adresă destinatar; 
 indicaţie OPM destinatar pe linia 4; 
 indicaţie de gratuitate sub titlu, în paranteze; 
NB: detalii destinatar în liniile de adresă; 
- incomplete frame as a corner, double line; 
- four lines for destination address; 
 addressee FPO indication on line 4; 
 postage-free indication below title, in parantheses; 
NB: sender's details in the address lines; 

 A1-1109 = 40 p 
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 Titlu:  POLNÍ POŠTA A135 Title:  POLNÍ POŠTA 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  3 3 

Nr.  A1352-1112 / G2 / CzG1-52-2B-3 / 1 CPM cu indicaţii de gratuitate şi 
OPM destinatar. 

FPC with postage-free and 
addressee FPO indications. 

TITLU tip / TITLE type:        CzG1-52-2B-3 

 

- ramă incompletă, colţ din linie dublă;  

- patru linii pt. adresă destinatar; 
 indicaţie OPM destinatar pe linia 4; 
 indicaţie de gratuitate sub titlu, în paranteze; 
NB: detalii destinatar în liniile de adresă; 

- incomplete frame as a corner, double line; 
- four lines for destination address; 
 addressee FPO indication on line 4; 
 postage-free indication below title, in 
parantheses; 
NB: sender's details in the address lines; 

 

 A1-1110 = 40 p 
 

 Titlu în 2 limbi A1352 Title in 2 languages 
 Titlu în limba cehă şi germană (CzGe) A1352-1 Title in Czech and German (CzGe) 

 
Titlu în limba germană tip 1:  

FELDPOST A1352-11 
Title in German type 1:  

FELDPOST 

 Indicaţii expeditor în stânga sus, în ramă. A1352-111 Sender indications upper left, in frame 

 
Indicaţii expeditor în stânga, orientare 

orizontală. A1352-112 Sender indications on left, horizontal 
orientation. 

 Indicaţii expeditor în 7 limbi A1352-1127 Sender indications in 7 languages 
 Aliniere la stânga A1352-1127-1 Alignment to left 

 Aliniere centrată A1352-1127-2 Alignment to centre 

 Aliniere la dreapta A1352-1127-3 Alignment to right 

 Ordine V7 = OANM A1352-1127-3 / V7 Order V7 =  OANM 
 

  1B - SERIF BOLD                                                                                                               = tip / type CzG1-52-1B- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  2 2 

Nr.  A1352-1127-3 / V7 / CzG1-52-1B-1 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:        CzG1-52-1B-1 

 

- linie de separaţie verticală completă, simplă;  
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 3 dublă; 
 
NB: bloc text: alfabet tip 3; 

- vertical separation line complete, simple; 
- four lines for destination address, line 3 double; 
NB: text block: alphabet type 3; 

 A1-1111 = 40 p 
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 Titlu:  POLNÍ POŠTA A135 Title:  POLNÍ POŠTA 
 

 Titlu în 2 limbi A1352 Title in 2 languages 
 Titlu în limba cehă şi germană (CzGe) A1352-1 Title in Czech and German (CzGe) 

 
Titlu în limba germană tip 1:  

FELDPOSTBRIEF A1352-11 
Title in German type 1:  

FELDPOSTBRIEF 

 Indicaţii expeditor în stânga sus, în ramă. A1352-111 Sender indications upper left, in frame 

 
Indicaţii expeditor în stânga, orientare 

orizontală. A1352-112 Sender indications on left, horizontal 
orientation. 

 Indicaţii expeditor în 2 limbi A1352-1111 Sender indications in 2 languages 

 Aliniere la stânga A1352-1111-3 Alignment to left 

 Ordine G2 = OA A1352-1111-3 / G2 Order G2 = OA 
 

  2B - SANS-SERIF BOLD                                                                                                  = tip / type CzG2-52-2B- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  2 2 

Nr.  A1352-1111-3 / G2 / CzG1-52-2B-1 / 1 CPM cu indicaţii de gratuitate 
şi OPM destinatar. 

FPC with postage-free and 
addressee FPO indications. 

TITLU tip / TITLE type:        CzG2-52-2B-1 

 

- linie de separaţie 
verticală completă, 
simplă;  
- cinci linii pt. adresă 
destinatar, linia 3 dublă; 

 

 indicaţie OPM destinatar pe linia 5; 
 indicaţie de gratuitate dreapta sus; 
- vertical separation line complete, simple; 
- five lines for destination address, line 3 double;  
 addressee FPO indication on line 5; 
 postage-free indication upper right;  

A1-1112 = 60 p 

 
Titlul în limba germană sugereză că ar putea fi vorba de o CPM 
 închisă; nu se cunosc  exemplare complete de acest tip. 

The title in German suggest that the illustrated FPC might 
 be a lettercard ; complete cards of this type are not known. 

 

 
Accesoriu la modă: mustaţa…   The day's fashionable accessory: a mustache… 

 


