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CĂRŢI POŞTALE REGIMENTALE A312 REGIMENTAL FIELDPOST CARDS 

 

   Denumirea "carte poştală regimentală" este o denumire 
generică folosită pentru orice CPM emisă cu datele de 
identificare a unei unităţi militare din armata K.u.k. Practic, se 
poate considera că aproape orice unitate militară a armatei a 
beneficiat de astfel de CPM.  
   Ele pot fi grupate în două mari categorii: 
1- CPM regimentale specifice; pe acestea apar imprimate 
elemente de identificare a unei unităţi militare: denumire 
oficială, număr, tipul de armă căreia îi aparţine, eventual un 
nume sau supranume asociat, o deviză şi uneori alte elemente 
grafice sugestive: simboluri militare, siluete sau imagini de 
soldaţi, alte elemente decorative.  Scopul acestor CPM poate 
fi general, de promovare a imaginii şi a spiritului de 
camaraderie în rândul trupelor, sau de comemorare a unor 
fapte de arme. 

  The name "regimental postcard" is a generic term 
applicable to any FPC printed on with the identification 
data of a K.u.k. army unit. Practically, almost any unit of 
the K.u.k Army might have had such FPCs. 
   They may be grouped into two large groups: 
1- Specific regimental FPCs; these will produce printed 
elements identifying a certain army unit: offical name, 
number, weapon type, maybe an associated name or 
surname, a motto and sometimes other suggestive graphic 
elements: military symbols, soldier silhouettes or images, 
other decorative addition.  
   The aim of such cards may be general, promoting the unit 
image and that comradship esprit de corps among the 
troops or commemorating certain military feats. 

CPM regimentală specifică. 
Emisă pentru Batalionul de vânători de rezervă Nr 4 
(Reserve Jager-Bataillon nr 4). 
La partea de sus, simbolul armei: un trofeu vânătoresc. 
La bază, deviza unităţii:  

 

 

Specific regimental FPC. 
Issued for the Reserve Hunter Batallion Nr 4 (Reserve 
Jager-Bataillon nr 4).  
At top, a symbol of the army type - a hunter's trophy. 
At bottom, the motto of the unit, see above detail. 

   2- CPM regimentale pentru colectare de fonduri; acestea 
prezintă în plus un text relevant din care rezultă caracterul lor 
de colectare a unor fonduri, destinaţia acetosr fonduri care este 
aproape întotdeauna acela de sprijinire a invalizilor, văduvelor 
şi orfanilor militarilor respectivei unităţi militare, şi uneori 
preţul de vânzare sau suprataxa percepută (de regulă 2 ... 10 
heller).  Uneori pot apare elemente grafice suplimentare, 
inclusiv numele editorului.  Majoritatea cărţilor poştale 
regimentale cunoscute aparţin acestui grup. 

2- Fund-raising regimental cards; such cards produce a 
supplementary text or message revealing their fund-raising 
purpose, the destination of such funds which are almost 
invariably meant to sustain the invalids, widows or orphans 
of the specific unit's soldiers, and sometimes the selling 
price or some extra charge (usually 2 ... 10 heller). 
Sometimes, supplementary graphic elements are provided, 
which may include the editor's name. Most of the known 
regimental cards belong to this group. 

CPM regimentală pentru colectare de fonduri. 
Emisă pentru Regimentul de puşcaşi Nr 6. Sub titlu, text cu 
date de identificare a unităţii militare; în stânga, ilustraţie 
conţinând la partea de sus un text mobilizator; în dreapta 
jos, text menţionând scopul de colectare fonduri: 

 

 

Fund-raising regimental FPC. 
Issued for the 6-th Rifle Regiment. Under the title, text with 
identification data of the army unit; on left, illustration 
comprising patriotic text at top; lower right, text revealing 
details on the fund-raising purpose of the card, see above 
detail. 

Alte indicaţii privind colectarea de fonduri: Other indications regarding the fund-rasing feature: 

  

Indicaţie bilingvă pe CPM regimentală a Rgt. Infanterie nr 6. /  Bi-lingual indication on regimental FPC of Inf. Rgt. Nr 6. 
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Regimentul de Infanterie nr 23  /    Infantry Regiment nr 23 

 

 
Rgt. Infanterie nr 52. 

 
Batalionul etnic polonez de 

infanterie nr 4 din regimentul nr 30. 

 
 

Rgt. Infanterie nr 8. 

    Practic, se poate considera că pentru fiecare unitate militară 
de forţa unui regiment s-a tipărit cel puţin o CPM regimentală. 
Dar există astfel de CPM emise de şi de unităţi militare mult 
mai mici. Numărul CPM de acest fel este foarte mare, 
probabil de ordinul multor sute de CPM diferite, şi probabil că 
ar merita să facă obiectul unui catalog distinct. 

  Practically, we may consider that each army regiment had 
at least one regimental card printed. But such cards were 
also issued for smaller units. So, the number of the cards of 
this type is fairly high, perhaps in the order of many, many 
hundreds of different cards, which suggests they should 
deserve a separate catalogue.  

 Elemente de structură grafică: Ca structură, CPM 
regimentale nu se deosebesc de alte CPM semi-ilustrate, 
conţinând aceleaşi elemente grafice: titlu în una sau mai multe 
limbi, indicaţii de expeditor, spaţiu pentru adresa 
destinatarului, eventual indicaţii de gratuitate, OPM expeditor 
şi / sau destinatar şi ilustraţia relevantă în care sunt cuprinse 
elemente de identificare a unităţii militare. 

Graphic structure elements: in respect with the card 
structure, the regimental FPCs will not differ from the other 
semi-illustrated cards, producing the same graphic 
structure: title in one or more languages, sender's 
indications, destination address lines, maybe indications of 
postage fee concession, sender's and / or addressee FPO and 
a relevant illustration where the army unit identification 
elements are visible. 

În fine, o ultimă observaţie: între aceste CPM se remarcă prin 
interes şi raritate CPM regimentale aparţinând unităţilor 
etnice.  Dacă CPM ale legiunii ucrainiene au fost tratate în 
cadrul CPM simple căreia le aparţin de drept, alte astfel de 
CPM aparţin grupei de CPM semi-ilustrate regimentale. Un 
astfel de exemplu este prezentat mai jos în secţiunea de 
catalog. 

At last, a final point: among such specific regimental cards, 
remarkably interesting and rare are the cards of the ethnic 
army units. If the FPCs of the Ukrainian Legion have been 
described in the catalogue section of simple cards where 
they rightfully belong, other similar cards fall in the semi-
illustrated regimental cards group. Such a case is illustrated 
further on, in the catalogue section. 

Selecţie de titluri ale CPM regimentale: A selection of regimental postcard titles. 

  
 

  

   
Majoritatea titlurilor sunt în  limbile germană sau maghiară, 
dar există titluri şi în alte limbi: cehă, croată, poloneză, 
ucrainiană. Ele apar în general la CPM cu titluri în mai multe 
limbi. 

Most of the titles appear to be in German or Hungarian but 
other titles are also noticed: in Czech, Croat, Polish, 
Ukrainian. These seem to appear with the multi-lingual title 
FPCs. 

Titluri bilingve Bi-lingual titles. 

   

   
 
 


