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CĂRŢI POŞTALE  
SEMI-ILUSTRATE. A3 SEMI-ILLUSTRATED  

FIELDPOST CARDS. 
 

    Cărţile poştale semi-ilustrate conţin elemente grafice 
ilustrative care în principiu au un rol de propagandă patriotică 
generală sau exclusiv militară. Uneori aceste elemente grafice 
sunt simple imagini ale unor conducători politici sau militari, 
alteori sunt scene de luptă sau altă activitate militară, imagine 
ale unor arme, drapele şi steme iar alteori imagini alegorice 
sau simboluri regimentale. Uneori imaginile respective sunt 
îmbogăţite cu elemente decorative, alteori sunt simple, cu sau 
fără rame ori alte elemente de sprijin.  
    Din punct de vedere al aşezării, elementele grafice ale unei 
CPM semi-ilustrate pot fi: 
1- pe aceeaşi parte cu titlul;   
2- pe partea opusă titlului;  
3- pe ambele părţi ale CPM.  
Indiferent de poziţie, o CPM semi-ilustrată se deosebeşte de o 
CP ilustrată prin faptul că titlul este întotdeauna pe partea 
opusă mesajului, în timp ce o CPM ilustrată va prezenta 
spaţiul pentru mesaj pe aceeaşi parte cu titlul.     

    The semi-illustrated post cards comprise illustrative 
graphic elements that, in principle, are meant for general 
patiotic or exclusively military propaganda. Sometimes 
such graphic elements are simple images of political or 
military leaders; at other times they are battle or military 
life scenes, weaponry, banners or arms and sometimes 
allegorical images or regimental symbols. Sometimes the 
images are embellished with decorative elements, at some 
other times they are simple, with or without frames or some 
other additions. 
    Considering the position of the graphic element(s), the 
semi-illustrated FPCs may reveal them: 
1- on the same side as the title;  
2- on the reverse side;  
3- on both sides of the FPC. Regardless the position, a 
semi-illustrated FPC will be distinctive from a picture post 
card in the fact that the title and the message will always be 
on opposite sides, while a picture post card will always 
have the title and message on the same side. 

Element grafic pe aceeaşi parte cu titlul; 
Graphic element on the title side; 

Element grafic pe partea opusă titlului; 
Graphic element on the reverse side; 

Elemente grafice pe ambele părţi; 
Graphic elements on both sides; 

   

   
SUS: CPM de propagandă generală; 
JOS: CPM semi-ilustrată regimentală; 

SUS: faţă, titlu şi bloc de text vizibile; 
JOS: element grafic vizibil pe verso; 

SUS: dreapta-titlu, stînga-element grafic;  
JOS: element grafic deasupra mesajului;  

TOP: General propaganda FPC; 
BOTTOM: regimental FPC; 

TOP: front-title and text block visible; 
BOTTOM: graphic element on back; 

TOP: right-title; left- graphic element; 
BOTTOM: graphics above message: 

    Din punct de vedere tematic, CPM semi-ilustrate se împart 
în două categorii: 1- CPM pentru propagandă patriotică 
generală, cu imagini şi uneori cu slogane patriotice şi 
mobilizatoare; 2- CPM regimentale (denumire generică), cu 
elemente de indentificare a unei unităţi militare. Uneori 
acestea sunt unităţi militare militare obişnuite iar alte ori sunt 
unităţi militare etnice, altele decât germane sau maghiare. 
     CPM semi-ilustrate pot fi fără titlu cu sau fără bloc de text 
cu indicaţii de expeditor, sau prezintă titluri într-o singură 
limbă ori în mai multe limbi, cu sau fără indicaţii de 
expeditor, de gratuitate, de editor, OPM, etc. la fel ca şi CPM 
simple. Ca şi clasificare sistematică, ele se încadrează în 
acelaş sistem de generare a codului analitic aplicat la CPM 
simple, completat cu categoriile menţionate mai sus. 
   După decesul împăratului Franz Josef la 21 Nov. 1916, 
efigia împăratului a fost înlocuită cu cea a Împăratului Karl I. 

   Topically, the semi-illustrated FPCs belong one of the 
following two groups: 1- General patriotic propaganda 
FPCs, with patriotic images and sometimes patriotic and 
mobilizing slogans; 2- Regimental FPCs (generic term), 
with identification elements of a certain army unit. 
Normally ordinary units but occasionally these are non-
German or non-Hungarian ethnic units 
     These cards may be without a title and with or without 
sender indications, with a title in one or several languages, 
with or without sender indication text block, postage-free, 
editor (i.e. publisher or printer), FPO indications etc. similar 
to the simple FPCs. Systematically, they are classified 
according to the same analytical code generating system 
applied to simple FPCs.  
   After Emperor Franz Josef's death on 21 Nov. 1916,  his 
portrait was replaced with that of Emperor Karl I's. 
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CĂRŢI POŞTALE SEMI-ILUSTRATE. A3 SEMI-ILLUSTRATED FIELDPOST CARDS. 
  
 

  CUPRINS pag. SUMMARY 
    

A31 CĂRŢI POŞTALE CU ELEMENTE GRAFICE PE 
ACEEAŞI PARTE CU TITLU 

POSTCARDS WITH GRAPHIC ELEMENTS ON THE TITLE 
SIDE. 

A311 CPM DE PROPAGANDĂ GENERALĂ 
780 

GENERAL PROPAGANDA FPCs 
 A3110   - FĂRĂ TITLU 781 - WITHOUT A TITLE 
 A3111   - TITLU ÎN LIMBA GERMANĂ - TITLE IN GERMAN 
 - A3111-1 A - titlu: POSTKARTE 

789 
- title: POSTKARTE 

 - A3111-1 B - titlu: K.K. FELDPOST POSTKARTE 791 - title: K.K. FELDPOST POSTKARTE 
 - A3111-2 titlu: FELDPOST 793 title: FELDPOST 
 - A3111-3 titlu: FELDPOSTKARTE 805 title: FELDPOSTKARTE 
 - A3111-4 titlu: FELD - POSTKARTE 841 title: FELD - POSTKARTE 
 - A3111-5 titlu: FELDPOST - KARTE 843 title: FELDPOST - KARTE 
 - A3111-6 titlu: FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE 844 title: FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE 
 - A3111-7 titlu: FELDPOST - KORRESPONDENZKARTE 860 title: FELDPOST - KORRESPONDENZKARTE 
 A3112   - TITLU ÎN LIMBA MAGHIARĂ   - TITLE IN HUNGARIAN 
- A3112-1 titlu: LEVELEZŐ - LAP 

861 
title: LEVELEZŐ - LAP 

 A3112-11  - titlu într-o singură limbă (Hu) 863  - title in one language  (Hu) 
 A3112-12  - titlu în două limbi (HuGe) 870  - title in two languages (HuGe) 
- A3112-2 titlu: LEVELEZŐ   LAP title: LEVELEZŐ   LAP 
 A3112-21  - titlu într-o singură limbă (Hu) 

875 
 - title in one language  (Hu) 

- A3112-3 titlu: TÁBORILAP title: TÁBORILAP 
 A3112-32  - titlu în două limbi (HuGe) 

876 
 - title in two languages (HuGe) 

- A3112-4 titlu: TÁBORILEVELEZŐLAP title: TÁBORILEVELEZŐLAP 
 A3112-42  - titlu în două limbi (HuGe) 

877 
 - title in two languages (HuGe) 

- A3112-5 titlu: TÁBORI  LEVELEZŐLAP title: TÁBORI  LEVELEZŐLAP 
 A3112-52  - titlu în două limbi (HuGe) 

880 
 - title in two languages (HuGe) 

- A3112-6 titlu: TÁBORI  LEVELEZŐ - LAP title: TÁBORI  LEVELEZŐ - LAP 
 A3112-61  - titlu într-o singură limbă (Hu) 

881 
 - title in one language  (Hu) 

 A3113   - TITLU ÎN LIMBA CEHĂ   - TITLE IN CZECH 
- A3113-1 titlu: DOPISNICE POLNÍ POŠTY title: DOPISNICE POLNÍ POŠTY 
 A3113-12  - titlu în două limbi (CzGe) 

882 
 - title in two languages (CzGe) 

 A3114   - TITLU ÎN LIMBA CROATĂ.   - TITLE IN CROAT. 
- A3114-1 titlu: BOJNA DOPISNICA title: BOJNA DOPISNICA 
 A3114-12  - titlu în două limbi (CrGe) 

883 
 - title in two languages (CrGe) 

 A3114-13  - titlu în trei limbi (CrHuGe) 884  - title in three languages (CrHuGe) 
- A3114-2 titlu: BOJNA POŠTA title: BOJNA POŠTA 
 A3114-23  - titlu în trei limbi (CrHuGe) 

885 
 - title in three languages (CrHuGe) 

A312 CPM REGIMENTALE 886 REGIMENTAL FPCs 
 A3121-A CPM pentru UM regulate obişnuite 888 CPM for the ordinary units 
 A3121-B CPM pentru UM etnice FPCs for the ethnic units 
 A3121-B1 - UM româneşti 

889 
- Rumanian A.U. 

 A3121-B2 - UM poloneze 890 - Polish A.U. 
 A3121-C CPM pentru colectare de fonduri 890 FPCs for fund-collecting 
    

A32 CĂRŢI POŞTALE CU ELEMENTE GRAFICE PE 
PARTEA OPUSĂ TITLULUI 

POSTCARDS WITH GRAPHIC ELEMENTS ON THE 
REVERSE  (OPPOSITE TO THE TITLE SIDE) 

A321 CPM DE PROPAGANDĂ GENERALĂ 
891 

GENERAL PROPAGANDA FPCs 
A322 CPM DE REGIMENTALE REGIMENTAL FPCs 
 A3221A - CPM obişnuite 

893 
-  Ordinary FPCs 

 A3221B  - CPM pentru armata de pe Isonzo 895 - FPCs for the Isonzo army  
 A3222 - CPM pentru unităţi etnice 896 - Ethnic unit FPCs 
 A3223 - CPM pentru colectare de fonduri 897 - FPCs for fund-collecting 
    

A33 CĂRŢI POŞTALE CU ELEMENTE GRAFICE PE 
AMBELE PĂRŢI 898 POSTCARDS WITH GRAPHIC ELEMENTS ON BOTH 

SIDES 
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CĂRŢI POŞTALE CU ELEMENTE GRAFICE 
PE ACEEAŞI PARTE CU TITLU A31 FIELDPOSTCARDS WITH GRAPHIC 

ELEMENTS ON THE TITLE SIDE 
 

CĂRŢI POŞTALE DE PROPAGANDĂ 
PATRIOTICĂ GENERALĂ A311 

FIELDPOSTCARDS  FOR  GENERAL 
PATRIOTIC  PROPAGANDA 

 

  Una din ilustraţiile cele mai comune ale CPM de propagandă 
generală îi reprezintă pe şefii de state (3 la început şi apoi 4) ai 
alianţei Puterile Centrale: Kaiser Wilhelm II al Germaniei, 
Kaiser Franz Josef al Austroungariei, Sultanul Mehmet sau 
Mehmed V Reşad (sau Reşed) al Imperiului Otoman şi - din 
Octombrie 1915- Ţarul Ferdinand al Bulgariei. Portretele 
respective sunt combinate în diverse moduri ca ordine, fiind 
uneori însoţite de elemente decorative, rame, slogane. Din 
Noiembrie 1916, portretul lui Franz Josef a fost înlocuit cu cel 
al noului Kaiser, Karl I care era în acelaş timp şi rege al 
Ungariei sub numele Karoly IV precum şi al Boemiei sub 
numele Carol III.   
   Există un număr redus de clişee diferite care au fost reluate 
pe mai multe modele de CPM semi-ilustrate. 
   S-au conceput CPM cu grupuri de 2, 3 sau 4 portrete ale 
liderilor şi chiar până la 5 portrete ale altor conducători 
militari (in principal generalii conducători ai armatelor). 
   Deoarece portretele apar în ordine variabilă, se codifică tipul 
de  combinaţie, cu ajutorul iniţialelor celor patru conducători, 
respectiv W= Wilhelm, M = Mehmed, F = Ferdinand, FJ = 
Franz Josef şi, mai târziu, K = Karl. 

  One of the commonest illustrations on the propagada cards 
shows the (3 at first and 4 later on) Leaders of the nations  
of the Central Powers alliance: Kaiser Wilhelm II of 
Germany, Kaiser Franz Josef of Austro-Hungary, Sultan 
Mehmet or Mehmed V Reshad (or Reshed) of the Ottoman 
Empire and - from October 1915 - King Ferdinand of 
Bulgaria.  The various portraits are combined in several 
ways in respect of their order, being sometimes completed 
with decorative elements, frames, slogans. In November 
1916, the portrait of Franz Josef was replaced with Karl I's 
who was also King of Hungary as Karoly IV as well as of 
Bohemia as King Carol III. 
  There is a small number of different designs that were 
used repeatedly on several semi-illustrated FPC models. 
   Designs were made for groups of 2, 3 or 4 portraits of the 
nation leaders and even up to 5 in case of other military 
leaders (mainly generals, army leaders.) 
  Since the order of the portraits is variable, a code system 
inidcates each combination according to the initials of the 
four leaders, i.e.: W = Wilhelm, M = Mehmed, F = 
Ferdinand, FJ = Franz Josef and, later on, K = Karl. 

   
Grupul celor 3 lideri iniţiali din 1914. 

The group of the 3 initial leaders of 1914. 
Grupul celor 4 lideri din 1915-1916.   

The group of the 4 leaders in 1915-1916. 

   
Ordine / Order: : M W FJ F Ordine / Order:  W F M FJ. Ordine / Order: W F M K 

   
Ordine/ Order:  M W FJ F Ordine / Order:  W M F FJ Ordine / Order: W M F K 

 

Obuzier otoman de 15, 5 
cm în Palestina. 

 
 

 

Ottoman howitzer of 15.5 
cm in Palestine. 

 
 

 


