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CĂRŢI POŞTALE CU ELEMENTE 
GRAFICE PE PARTEA OPUSĂ A32 FIELDPOSTCARDS WITH GRAPHIC 

ELEMENTS ON THE REVERSE  
 

     La fel ca şi CPM semi-ilustrate pe aceeaşi parte cu titlul, 
aceste CPM se împart de asemenea în 2 mari grupe: CPM de 
propagandă generală şi CPM regimentale. Singura 
deosebire o constituie faptul că elementul ilustrativ se află pe 
partea rezervată mesajului, adică pe parte opusă titlului.  
     Astfel de CPM sunt cunoscute in număr relativ redus. 

     Like the FPCs semi-illustrated on the title side, these 
FPCs fall into 2 groups: general propaganda FPCs and 
regimental FPCs. The only difference is that the 
illustration is printed on the side usually intended for the 
message, i.e. on the opposite or reverse side from the title. 
     Such FPCs are uncommon. 
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CĂRŢI POŞTALE DE PROPAGANDĂ 
PATRIOTICĂ GENERALĂ A321 FIELDPOSTCARDS FOR GENERAL 

PATRIOTIC PROPAGANDA 
 

Nr.  A321 / 1 CPM cu ilustraţie adăugată pe CPM simple. FPC with illustration added to simple FPCs. 
TITLU tip / TITLE type:      orice tip / any type 

 

Ilustraţie în stânga- Franz Josef, 
dată: 1848 - 2. XII - 1914. 

CPM semi-ilustrată de propagandă generală, fără text sau 
elemente decorative indicând o unitate militară regulată 
obişnuită sau etnică, cu titlul într-o singură limbă sau în 
mai multe limbi în cazul regimentelor mixte.  
- Fără text care indică colectarea de fonduri; 
NB: această CPM reprezintă o varintă a unei CPM cu 
ilustraţie pe partea cu titlu. 

Illustration on left - Franz Josef,  
date: 1848 - 2. XII - 1914. 

General propaganda semi-illustrated FPC, no decorative 
elements or text indication a regular or ethnic army unit, 
title in one language or several languages in case of the 
mixed units; 
- no text indicating fund-raising purpose; 
NB: this card is a variety of a card with the illustration 
on the title side 

 

 A3-146 = 50  p 

 Ilustraţia pe partea cu titlul: vezi >  Nr. A3-096 <  see: The illustration on the title side 
 

Alte CPM de acelaş tip:    /    Other FPCs of the same type: 
 

    
Nr. ...  Nr. ... 
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A321 CĂRŢI POŞTALE DE PROPAGANDĂ PATRIOTICĂ GENERALĂ 
FIELDPOSTCARDS FOR GENERAL PATRIOTIC PROPAGANDA 

 

Nr.  A321 / 2 CPM cu ilustraţie de propagandă generală. FPCs with general propaganda illustration. 
TITLU tip / TITLE type:      orice tip / any type 

 

Ilustraţie în stânga- alegorie 
CPM semi-ilustrată de propagandă generală, fără text 
sau elemente decorative indicând o unitate militară 
regulată obişnuită sau etnică, cu titlul într-o singură 
limbă sau în mai multe limbi în cazul regimentelor 
mixte.  
- Fără text care indică colectarea de fonduri; 

Illustration on left - allegory. 
General propaganda semi-illustrated FPC, no 
decorative elements or text indication a regular or 
ethnic army unit, title in one language or several 
languages in case of the mixed units; 
- no text indicating fund-raising purpose; 

 
 

 A3-147 = 50 ... 80  p 
 

Alte CPM de acelaş tip:    /    Other FPCs of the same type: 
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CĂRŢI POŞTALE REGIMENTALE A322 REGIMENTAL FIELDPOST CARDS  
 

  CP regimentale semi-ilustrate cu elemen grafic ilustrativ 
pe partea opusă titlului sunt destul de puţin întâlnite 
deoarece majoritatea CPM de acest tip sunt de fapt CPM 
ilustrate, fiind descrise în capitolul corespunzător al 
acestui catalog. Totuşi această categorie există.  
   În cadrul acestui grup de CPM, un subgrup aparte îl 
formează CPM emise pentru anumite armate, ca de pildă 
armata de pe frontul Isonzo. Ele au caracteristicile unei 
CPM regimentale deşi armata respectivă era constituită din 
multe unităţi de arme şi specialităţi diferite.  
   Tema frontului de pe râul Isonzo a fost tratată detaliat de 
Hans Riedel în lucrarea Die Isonzo-Front von 1915 - 
1917 (ArGe Militaria Austriaca Philatelia, 1996). 

  The semi-illustrated FPCs with graphic element on the 
reverse side are rather scarce because most cards of this type 
are actually picture post cards and are described in the 
relevant chapter of this catalogue. But this particular group 
does exist in its own right. 
  Within this group, a special subgroup is formed by the FPCs 
issued for certain army groups, such as the Isonzo army. 
These display the features or a Regimental FPC although the 
army there was reuniting a large group of units of different 
weapons and specialites. 
   The Isonzo Army topic was thoroughly analysed by Hans 
Riedel in the book Die Isonzo-Front von 1915 - 1917 (ArGe 
Militaria Austriaca Philatelia, 1996). 

 

Nr.  A3221 / A1 CPM regimentale obişnuite, cu ilustraţii adăugate 
la CPM simple. 

Regular regimental FPCs, with illustrations 
added to simple FPCs 

TITLU tip / TITLE type:      orice tip / any type 
 

Ilustraţie în stânga- alegorie 
 

CPM semi-ilustrată regimentală specifică, cu 
elemente decorative şi text indicând o unitate 
militară regulată, cu titlul într-o singură limbă sau în 
mai multe limbi în cazul regimentelor mixte.  
- Fără text sau elemente grafice care indică o unitate 
etnică; 
- Fără text care indică colectarea de fonduri; 

Illustration on left - allegory. 
 

Semi-illustrated specific regimental FPC, with 
decorative elements and text indicating a regular 
army unit, title in one language or several languages 
in case of the mixed units; 
- no text or graphic elements indicating an ethnic 
unit; 
- no text indicating fund-raising purpose; 

 

 A3-148 = 60 ... 100  p 
 

Alte CPM de acelaş tip:    /    Other FPCs of the same type: 
 

  

 

 

 

 

 


