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CĂRŢI POŞTALE MILITARE CU 
MARCĂ FIXĂ A5 STATIONERY FIELDPOST POST 

CARDS 
 

   Cărţile poştale militare cu marcă fixă (abreviere utilizată: 
CPMF) sunt CPM cu mărci poştale fixe (imprimate) similare 
celor de poştă civilă. Ele s-au folosit mai ales în teritoriile 
ocupate pentru corespondenţa populaţiei dar şi cea a  armatei. 
   În acest scop a fost imprimată o carte poştală specială cu 
nominal de 8 Heller şi de asemenea s-au supratipărit cărţi 
poştale cu marcă fixă utilizate de administraţia poştală din 
Bosnia-Herţegovina. Prin supratipărire s-a aplicat o structură 
grafică ce cuprinde un titlu de tip FELDPOST, o indicaţie de 
gratuitate, indicaţii de expeditor şi uneori o indicaţie a 
editorului. 
   S-au realizat CPMF simple sau închise. De asemenea se 
cunoaşte un întreg de tip plic cu structură bilingvă. 

 The Stationery fieldpost cards (abbreviation used: SFPC) 
are FPCs with imprinted postage stamps, like the regular 
stationery cards. They were used mostly in the occupied 
territory by the population and also by the army. 
  For this purpose, special stationery card of 8 Heller was 
issued and also some stationery cards used in Bosnia-
Herzegovina were overprinted. The overprinting process 
applied a graphic structure comprising a FELDPOST type 
title, a postage-fee concession indication, sender indications 
and sometimes a printer's imprint. 
  Simple SFPCs and lettercards were printed. Also, a bi-
lingual postal entire of the envelope type is known. 
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COD    
A51 CPMF SIMPLE ŞI DUBLE SIMPLE AND DOUBLE SFPCs 

   

511 CPMF cu valoare nominală de 8 Heller 
944 

The 8 Heller SFPC 
512  CPMF pentru Bosnia-Herţegovina tip               

"Stemă", supratipărite 
Overprinted SFPCs for Bosnia-Herzegovina, 
               "coat-of-arms". 

5121    CPMF cu supratipar oblic 
946 

  SFPC with oblique overprint. 
5122    CPMF cu supratipar orizontal   SFPC with horizontal overprint 

5122-1  CPMF cu valoare nominală de 5 Heller SFPC, denomination 5 Heller 
  Titlu (supratipar) FELDPOST 

947 
  Title (overprinted) FELDPOST 

  Titlu (supratipar) FELDPOSTKARTE 951   Title (overprinted) FELDPOSTKARTE 
5122-2 CPMF cu valoare nominală de 10 Heller 952  SFPC, denomination 10 Heller  

513 CPMF pentru Bosnia-Herţegovina tip 
"Moschee", supratipărite 952 Overprinted SFPCs for Bosnia-Herzegovina, " 

Mosque". 
    

A52  CPMF ÎNCHISE LETTERCARD SFPCs 
   

521 CPMF închise, cu supratipar orizontal SFPC with horizontal overprint. 
5211   CPMF cu valoare nominală de 6 Heller 

953 
  SFPC, denomination 6 Heller 

5212    CPMF cu valoare nominală de 10 Heller 953   SFPC, denomination 10 Heller 
    

A53 ÎNTREG POŞTAL TIP PLIC 954 STATIONERY, ENVELOPE TYPE 
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CPMF SIMPLE  ŞI DUBLE A51 SIMPLE AND DOUBLE SFPCs 
 

511 - CPMF 8 Heller / 8 Heller SFPC 513 - CPMF tip "Moschee" / "Mosque" SFPC 

  
 

512 - CPMF supratipărite tip "Stemă"  /  "Coat-of-arms" overptinted SFPC 

   
5121 - st. oblic / oblique ovpt. 5122 - supratipar orizontal  /  horizontal overprint 

 

CPMF CU NOMINAL DE 8 HELLER A511 THE 8 HELLER SFPC  
 

CPMF fără titlu sau altă structură grafică, cu marcă fixă 
imprimată în dreapta sus, reprezentând stemele reunite ale 
Austriei şi Ungariei. Tariful de 8 Heller a fost introdus în 
Austro-Ungaria la data de 1.10.1916. 

SFPC without title and other graphic strucure, imprinted 
stamp upper right, representing the reunited coats-of-arms of 
Austria and Hungary. The 8 Heller postage fee was 
introduced in Austro-Hungary on 1.10.1916. 

 

Nr.  A511 / 1.1 CPMF fără indicaţii. SFPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:                   - 

 

- CPM simplă, cu marcă fixă de 8 Heller, fără structură    
  grafică imprimată; 
NB: culoare carton: crem; 

- Simple SFPC with imprinted stamp of 8 Heller, without 
    printed graphic structure; 
NB: paper colour; cream; 

 A5-01 / 1.1 = 50  p 
 

  1.2 - carton de culoare gri; paper colour: grey A5-01 / 1.2 x 1,5 

  1.3 - carton de culoare albă; paper colour: white A5-01 / 1.3 x 2 
 

- idem, CP supratipărită cu tarif 9 Centesimi pentru  
 teritoriile ocupate din Italia; 

- ditto, overprinted for the 9 Centesimi postage fee  
 applicable in the occupied Italy. 

  1.4 

  A5-01 / 1.4 = 250 p 
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CPMF CU NOMINL 8 HELLER     8 HELLEF SFPC A511 
 
 

Nr.  A511 / 2.1 CPMF dublă cu răspuns plătit, fără 
indicaţii. 

Double, reply-paid SFPC without 
indications. 

TITLU tip / TITLE type:                   - 
 

- CPM dublă cu răspuns plătit, cu marcă fixă de 8 Heller, 
fără structură grafică imprimată, culoare albă, albicioasă 
ori uşor gălbuie; 
 
NB: la partea de sus apare o cifră romană astfel; 
- pe jumătatea pentru mesaj apare cifra romană I; 
- pe jumătatea pentru răspuns apare cifra romană II; 
 
Culoare carton: crem; 

 

 

- Double, reply-paid SFPC with imprinted stamp of 8 
Heller, without printed graphic structure, on white(ish) to 
yellowish card; 
 
NB: at top, a Roman numeral appears as follows: 
- I on the message half; 
- II on the reply half; 
 
Paper colour: cream; 

A511 / 2 -M ( I ) = 50 p A511 / 2 -R ( II ) = 80 p 

NB: - CP completă ( I + II); - Complete FPC (I + II); = R 

  2.2 - carton de culoare crem; - paper colour: cream A5-01 / 2.2 x 1,5 
 
 
 

Exemple de utilizare în teritoriile ocupate Exemplification of use in the occupied territory 

   

Italia   Italy Muntenegru   Montenegro Polonia   Poland 

   

Serbia   Serbia 
 
 
 


