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TITLU ÎN LIMBA UCRAINIANĂ A16    TITLE IN UKRAINIAN 
 

    CPM ALE LEGIUNII UCRAINIENE din armata 
imperială, cu titlu pe un rând, amplasat deasupra adresei 
destinatarului, cu sau fără indicaţii de expeditor, cu sau fără 
alte indicaţii tipărite, elemente grafice ornamentale sau detalii 
ale expeditorului imprimate în regim privat. 
   Legiunea ucrainiană s-a format încă de la începutul 
războiului, ca unitate etnică distinctă în cadrul armatei K.u.K., 
având sediul comandamentului stabilit în Viena. Participarea 
la război contra trupelor ruseşti a fost entuziastă şi înfrângerea 
trupelor ruseşti pe Carpaţi se datorează în bună măsură şi 
acestei legiuni de voluntari în rândul cărora luptau chiar şi 
tinere fete. Există un număr destul de redus de piese poştale 
pentru această legiune, toate fiind bilingve sau trilingve. Dar 
cantitatea tipărită a fost destul de mare, multe din ele fiind 
destinate propagandei. 

FPC FOR THE UKRAINIAN LEGION in the imperial 
army, with title on one line, placed above the addressee 
details, with or without sender's indications, with or without 
other printed indications, ornamental elements or sender's 
details privately printed. 
    The Ukrainian Legion was formed from the very beginning 
of the war, as a distinct ethnic unit within the K.u.K. army, 
with the seat of the Command in Wien. The participation by 
Ukrainian volunteers in war against the Russian troops was 
enthusiastic and the Ukrainian Legion also contributed to the 
defeat of the Russians in the Carpathians, with volunteers 
including young girls. There is a rather low amount of postal 
items in circulation for this legion, all being bi- or tri-lingual. 
But the printed amounts was fairly large, many of these being 
meant for propaganda. 

 

CUPRINS SUMMARY 
    

COD TITLU pag. TITLE 
    

A161 (U1) TITLU: ЛИСТІВКА 740 TITLE: ЛИСТІВКА 
- A 1612  titlu în două limbi (UkGe)   title in two languages (UkGe) 
   - A1612-1 - titlu în lb germană: FELDPOST 

741 
- title in German: FELDPOST 

A162 (U2) TITLU: ПОЛЕВА ЛИСТІВКА 742 TITLE: ПОЛЕВА ЛИСТІВКА 
 - A 1622   titlu în două limbi (UkGe)   title in two languages (UkGe) 
   - A1622-11  Ge: FELDPOST - KARTE 

743 
 Ge: FELDPOST - KARTE 

 - A 1623   titlu în trei limbi(UkGeHu)   title in three languages (UkGeHu) 
   - A1623-11  Ge: FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE  Ge: FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE 
  Hu: TÁBORI POSTAI LEVELEZŐLAP     

744 
 Hu: TÁBORI POSTAI LEVELEZŐLAP     

    
 
 

Titlu:   ЛИСТІВКА A161 
(U1)    Title:   ЛИСТІВКА 

 

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 U12- 

limbi / languages: UkGe > Titlu 1:   FELDPOST    =  tip / type UG1-12- 

/ 2B    Font:  SANS-SERIF BOLD  = tip / type UG1-12-2B- 

UG1-12-
1B-1  

   

 

A venit şi la 
marinari 

Crăciunul… 
 
 
 

The Christmas 
came for the 
sailors too… 
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Titlu:  ЛИСТІВКА A161 Title:  ЛИСТІВКА 
 
 

 Titlu în 2 limbi (UkGe) A1612 Title in 2 languages (UkGe) 

 Titlu în lb. germană tip 1: FELDPOST A1612-1 Ttile in German type 1: FELDPOST 
 Fără stemă A1612-11 Without coat-of-arms 

 Cu stemă, amplasare în stânga A1612-12 With coat-of-arms, placed on left 

 
Indicaţii expeditor în stânga,  

orientare orizontală 
A1612-121 Sender indications on left,  

horizontal orientation. 

 Indicaţii expeditor în 1 limbă A1612-1211 Sender indications in 1 language 
 

  2B - SANS-SERIF BOLD                                                                                                    = tip / type UG1-12-2B- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1621-1211 / UG1-12-2B-1 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:          UG1-12-2B-1 

 

 
- linie de separaţie 
verticală completă, 
simplă; 
- patru linii pt. adresă 
destinatar, linia 3 dublă; 
NB: stemă heraldică 
simplă în stânga jos; 

 

 

- vertical separation line complete, simple;  
- four lines for destination address, line 3 double; 
NB: simple heraldic coat-of-arms lower left;  

A1-1136 = 180 p 
 

 


