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CĂRŢI POŞTALE CU TITLU  

" TÁBORILEVELEZŐLAP " 
A3112-4 

(H34) 

FIELDPOSTCARDS WITH TITLE 

" TÁBORILEVELEZŐLAP " 
 

 

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 H342- 
limbi / languages: HuGe > Titlu 1:  FELDPOSTKARTE   =  tip / type HG1-342- 

/ 4A    Font:  ORNAMENTAL  = tip / type HG1-342-4A- 

a 

 

  

b 

 

  HG1-
342-4A-1 

c 

 

  

 

 Titlu în 2 limbi A3112-42 Title in 2 languages 
 Titlu în limba germană şi maghiară (GeHu) A3112-421 Title in German and Hungarian (GeHu) 

 
Titlu în limba germană tip 1:  

FELDPOSTKARTE  A3112-4211 
Title in German type 1:  

FELDPOSTKARTE 

 
Indicaţii expeditor în dreapta, 

deasupra titlului. A3112-4212-1 Sender indications on right, above title 

 Fără indicaţii expeditor A3112-4212-10 Without sender indications 

 Indicaţii expeditor în 3 limbi A3112-4212-13 Sender indications in 3 languages 
 

  4A-   ORNAMENTAL                                                                                                        = tip / type HG1-342-4A- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1b 1b 

Nr.  A3112-4212-10 /  HG1-342-4A-1b / 1 CPM cu indicaţie OPM destinatar. FPC with addressee FPO indication. 
TITLU tip / TITLE type:             HG1-342-4A-1b 

 

Ilustraţie în stânga  - Franz Josef 
- linie de separaţie verticală completă, simplă; 
- patru linii pentru adresă destinatar, linia 3 dublă; 
 indicaţie OPM destinatar pe linia 4; 
NB: text laudativ (poem) sub ilustraţie; 

- editor: Brassoi Lapok, Braşov, Romania; 

Illustration on left - Franz Josef 
- vertical separation line complete, simple; 
- four lines for destination address, line 3 double; 
 addressee FPO indication on line 4; 
NB: praising text (laudative poem) under illustration. 

 A3-131 = 60 p 
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TÁBORILEVELEZŐLAP A3112-4 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1c 1c 

Nr.  A3112-4212-10 /  HG1-342-4A-1c / 1 CPM cu indicaţii editor şi OPM 
destinatar. 

FPC with publisher and addressee 
FPO indications. 

TITLU tip / TITLE type:             HG1-342-4A-1c 
 

Ilustraţie în stânga  - Franz Josef 
- linie de separaţie verticală completă, simplă; 
- patru linii pentru adresă destinatar, linia 3 dublă; 
 indicaţie OPM destinatar pe linia 4; 
 indicaţie editor, stânga jos:  

 
editor: Brassoi Lapok, Braşov, Romania. 

NB: text laudativ (poem) sub ilustraţie; 
Illustration on left - Franz Josef 

- vertical separation line complete, simple; 
- four lines for destination address, line 3 double; 
 addressee FPO indication on line 4; 
 publisher's indication lower left, see above detail, 
NB: praising text (laudative poem) under illustration. 

 
 

 A3-132 = 80 p 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1c 1c 

Nr.  A3112-4212-10 /  HG1-342-4A-1c / 1 CPM cu indicaţii editor şi OPM 
destinatar. 

FPC with editor and addressee FPO 
indications. 

TITLU tip / TITLE type:             HG1-342-4A-1c 
 

Ilustraţie în stânga  - Franz Josef 
- idem, indicaţia editorului diferită (fără semne 
grafice între cuvinte);  
- ultimele 4 litere din Brassói deplasate pe verticală; 

 
editor: Brassoi Lapok, Braşov, Romania. 

NB: text laudativ (poem) sub ilustraţie; 

Illustration on left - Franz Josef 
- ditto,  editor's indication differring (without graphic 
marks between words); 
- the last 4 letters in Brassói shifted vertically; 

 
 

 A3-133 = 80 p 
 

Zâmbind către aparatulde fotografiat: o 
partidă de cărţi într-o zi aproape normală, 

înainte de următorul atac… 
 
 
 

Smiling to the camera: a game of cards in an 
almost normal day, until the next attack… 
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A3112-4 TÁBORILEVELEZŐLAP 
 
 

 Titlu în 2 limbi A3112-42 Title in 2 languages 
 Titlu în limba germană şi maghiară (GeHu) A3112-421 Title in German and Hungarian (GeHu) 

 
Titlu în limba germană tip 1:  

FELDPOSTKARTE  A3112-4211 
Title in German type 1:  
FELDPOSTKARTE 

 
Indicaţii expeditor în dreapta, 

deasupra titlului. 
A3112-4212-1 

Sender indications on right,  
above title 

 Fără indicaţii expeditor A3112-4212-10 Without sender indications 
 Indicaţii expeditor în 3 limbi A3112-4212-13 Sender indications in 3 languages 

 Aliniere la stânga A3112-4212-131 Alignment to left 

 Ordine: A3 = AFP tip 2 
 

A3112-4212-131  / A3b +2 

Order: A3 = AFP type 2 

 

  4A-   ORNAMENTAL                                                                                                      = tip / type HG1-342-4A- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1a 1a 

Nr.  A3112-4212-131  / A3 +2 /  HG1-342-4A-1a / 1 CPM cu indicaţie gratuitate şi OPM 
destinatar. 

FPC with postage-free and 
addressee FPO indications. 

TITLU tip / TITLE type:             HG1-342-4A-1a 
 

Ilustraţie în stânga  - Franz Josef vizitând un 
spital 

 

- linie de separaţie verticală completă, simplă; 
- patru linii pentru adresă destinatar, linia 4 dublă; 
 indicaţie specială de gratuitate deasupra 
ilustraţiei; 
 indicaţie OPM destinatar pe linia 4; 
NB: două linii pentru indicaţii expeditor; 
- editor: Brassoi Lapok, Braşov, Romania; 

Illustration on left -  Franz Josef visiting hospital 
 

- vertical separation line complete, simple; 
- four lines for destination address, line 4 double; 
 special postage-free indication above title; 
 addresse FPO indication on line 4; 
NB: two lines for sender's address; 

 

 A3-134 = 60 p 
 

 

"Unsere 
Stabskompagnie…" 

 
O companie de 

comandament, cu trenul 
regimentar. Încărcarea 

bagajelor… 
 

A commandment 
company with the 
regimental train. 

Loading the luggage… 

 


