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Titlu:  FELDPOSTKARTE A3111-3 Title:  FELDPOSTKARTE 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  3 3 

Nr. A3111-3121 /  G331-1B-3 / 1 CPM cu indicaţie editor. FPC with publisher's indication. 
TITLU tip / TITLE type:                      G331-1B-3 

 

Ilustraţie în stânga: paradă militară, text: 
 

"Acasă, în patrie ne vom revedea" 

- linie de separaţie verticală completă, simplă;  
- trei linii pentru adresă destinatar; 
 indicaţie editor dreapta jos în afara ramei, or. 
verticală: 

 
editor: "Blanka Mill", Wien IX (Austria) 

NB: ramă decorativă pe 3 laturi, tipar litografic; 

 Illustration on left: military parade, caption: 
"Back home, we shall meet again." 

- vertical separation line: complete, simple; 
- three lines for destination address;  
 publisher's indication lower right outside frame, see 
above; 
NB: decorative frame on 3 sides; lithographic print; 

 
 

 

A3-041 = 150 p 

 vezi şi >  Titlu / Title "FELDPOST" <  see also 
 

  1D- SERIF  BOLD, "E" TIP 2                                                                                                = tip / type G331-1D- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1 1 

Nr. A3111-3121 /  G331-1D-1 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:                      G331-1D-1 

 

Ilustraţie în stânga: conducători naţiuni, M W 
FJ, slogan în ilustraţie:  

"EINIGKEINT MACHT STARK" 
"UNIREA FACE PUTEREA" 

- linie de separaţie verticală completă, ondulată;  
- patru linii pentru adresă destinatar, linia 3 dublă; 

 Illustration on left: national leaders, M W FJ,  
slogan in the illustration: 

"EINIGKEIT MACHT STARK" 
"UNION MAKES STRENGTH" 

- vertical separation line: complete, simple; 
- four lines for destination address, line 3 double;  

 A3-042 = 40 p 
 

  
Infanterie otomană.              Ottoman infantry. Cavalerie otomană.              Ottoman cavalry. 
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Titlu:  FELDPOSTKARTE A3111-3 Title: FELDPOSTKARTE 
 

  2A- SANS-SERIF                                                                                                                      = tip / type G331-2A- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1 1 

Nr. A3111-3121 /  G331-2A-1 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 

TITLU tip / TITLE type:                      G331-2A-1 
 

Ilustraţie în stânga: conducători naţiuni, M W FJ, 
slogan în ilustraţie: "EINIGKEINT MACHT STARK" 

"UNIREA FACE PUTEREA" 

- linie de separaţie verticală completă, simplă;  
- patru linii pentru adresă destinatar, linia 3 dublă; 

- ramă cu colţuri patrate, formată 
din puncte rotunde: 

 

 
 Illustration on left: national leaders, M W FJ,  

slogan in the illustration:  
"EINIGKEIT MACHT STARK" 

"UNION MAKES STRENGTH" 
- vertical separation line: complete, simple; 
- four lines for destination address, line 3 double;  
- frame with rectangular corners, made of circular dots;  

A3-043 = 40 p 

 vezi şi >  Nr. A3111-3121 /  G331-1D-1 / 1   ( …)  <  see also 
 

- ramă cu colţuri rectangulare, formată din puncte 
pătrate; 
NB: linia de separaţie verticală ondulată; 

- frame with rectangular corners, made of square dots; 
NB: vertical separation line: wavy; 

  1.1 

 

 
 

 
 

 A3-043 / 1.1 x 1,5 
 

- ramă cu colţuri rectangulare, formată din puncte 
pătrate; 
NB: linia de separaţie verticală ondulată; 

- frame with round upper corners, made of square 
dots; 
NB: vertical separation line: wavy; 

  1.2 

 

 
 

 
 

 A3-043 / 1.2 x 2 
 

Nr. A3111-3111 /  G331-2A-1 / 2 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 

TITLU tip / TITLE type:                      G331-2A-1 
 

Ilustraţie în stânga: conducători naţiuni, W M FJ, 
deviză sub ilustraţie: "VIRIBUS UNITIS" 

- linie de separaţie verticală 
completă, simplă;  
- patru linii pentru adresă 
destinatar, linia 3 dublă;  

 Illustration on left: national leaders, W M FJ,  
slogan under the illustration: "VIRIBUS UNITIS" 

 
- vertical separation line: complete, simple; 
- four lines for destination address, line 3 double;  

 
A3-044 = 50 p 
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Titlu:  FELDPOSTKARTE A3111-3 Title: FELDPOSTKARTE 
 

  3-  GOTICE /  GOTHIC (FRAKTUR)                                                                                      = tip / type G331-3- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1 1 

Nr. A3111-3121 /  G331-3-1 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 

TITLU tip / TITLE type:                      G331-3-1 
 

Ilustraţie deasupra titlului: conducători naţiuni,  
W F M FJ, slogan sub ilustraţie; 

- linie de separaţie verticală 
completă, simplă;  
- patru linii pentru adresă 
destinatar, linia 3 dublă;  

 indicaţie de gratuitate 
stânga jos, în ramă;  

 Illustration above title: national leaders, W F M FJ, 
slogan under the illustration; 

- vertical separation line: complete, simple; 
- four lines for destination address, line 3 double;  
 postage-free indication lower left, in frame, se 
above detail;  

A3-045 = 50 p 

 Fără indicaţii expeditor: vezi >  Nr. A3-031 <  see: No sender indications; 
 

  4B- ORNAMENTAL MAJUSCULE / CAPITALS                                                                  = tip / type G331-4B- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1 1 

Nr. A3111-3121 /  G331-4B-1 / 1 CPM cu indicaţie de gratuitate. FPC with postage-free indication. 
TITLU tip / TITLE type:                      G331-4B-1 

 
Ilustraţie deasupra titlului, Franz Josef în medalion. 

- linie de separaţie completă, simplă;   
- trei linii pentru adresă destinatar, linia 3 groasă; 

indicaţie de gratuitate în stânga 
titlului:  

 Illustration above title, Franz Josef in medallion. 
- vertical separation line: complete, simple; 
- three lines for destination address, line 3 thick;  
 postage-free indication on left of  the title, see 
above detail;  

A3-046 = 60 p 
 
 

Mitralior 
belgian. 

 
 

 
Belgian 

machine-
gunner. 

  

Armentieres, 
1916 - într-o 

tranşee 
franceză. 

 
 

 
Armentieres 
1916 - in a 

French 
trench. 

 
 


