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ATE TIPURI DE CORESPONDENŢĂ A8 OTHER MAIL TYPES 
 

      Corespondenţa oficială a administraţei civile a fost scutită 
de taxă poştală dar pe acest tip de CP era necesar ca să se  

    The official mail of the civilian administration was 
exempted from postal charges but, on this kind of postcards,  

justifice dreptul la gratuitate; de regulă 
aceasta se făcea prin aplicarea pe 
corespondenţă a ştampilei oficiale 
administrative a expeditorului.  

the right to exemption had to be 
documented; usually that was made by 
striking the official administrative 
cachet of the sender on the mail item. 

În cazul corespondenţei militare, această era ştampila unităţii 
militare legată de structura guvernamentală respectivă sau 
cea a unităţii civile milizarizate. În continuare ele aveau 
regim de corespondenţă militară până la destinaţie. 

In the case of fieldpost mail, the due cachet was that of an 
army unit related to a governmental office or that of a 
militarized institution. Such mail then enjoyed fieldpost mail 
status up to its destination. 
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CPM ALE ADMINISTRAŢIEI OFICIALE A81 OFFICIAL ADMINISTRATION FPCs 
 

Nr.  A81 / 1 CPM oficială gratuită  
- AUSTRIA 

Official postage-free postcard  
- AUSTRIA 

TITLU tip / TITLE type:                   - 
 

 - CP oficială a administraţiei imperiale, 
scutită de taxă poştală; 
- tipar în limba germană sau în mai multe 
limbi; 
- utilizare  de tip K.u.K. FELDPOST, cu 
ştampilă OPM şi a unităţii militare. 

- Official postage-free card of the Imperial 
administration; 
- print in German or in more than one 
language; 
- used as  K.u.K: FELDPOST mail, with FPO 
cancel and army unit cachet; 

 A8-1 = 35 p 
 

Nr.  A81 / 2 CPM oficială gratuită  
- UNGARIA 

Official postage-free postcard  
- HUNGARY 

TITLU tip / TITLE type:                   - 
 

 - CP oficială a administraţiei imperiale, 
scutită de taxă poştală; 
- tipar în limba maghiară sau în mai multe 
limbi; 
- utilizare  de tip K.u.K. FELDPOST, cu 
ştampilă OPM şi a unităţii militare. 

- Official postage-free card of the Imperial 
administration; 
- print in Hungarian or in more languages; 
- used as  K.u.K. FELDPOST mail, with FPO 
cancel and army unit cachet; 

 A8-2 = 40 p 
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ALTE CĂRŢI POŞTALE  A82 OTHER POSTCARDS 
 

    Au existat unele cărţi poştale care care aveau imprimate 
diferite vignete care dovedeau utilizarea lor pentru colectarea 
de fonduri  în sprijinul armatei sau a crucii roşii şi care s-au 
utilizat pentru corespondenţa militară dar şi ca civilă în 
aceeaşi măsură. Totuşi acestea nu au un titlu de tip 
FELDPOST şi nu se pot încadra în grupele prezentate 
anterior în catalog.   
     De asemenea, multe alte materiale imprimate de tip carte 
poştală serveau în mod explicit propagandei militare dar de 
asemenea sunt lipsite de un titlu relevant în acest sens.  
     Piesele de mai jos ilustrează acest tip de material poştal. 

   There were post cards which had different vignettes 
printed on them proving their fund-raising purpose for the 
army or of the Red Cross and which were both used for 
fieldpost and civil mail. Yet they do not produce a title of 
the FELDPOST kind and cannot be fitted into any of the 
groups introduced above in the catalogue. 
     Also, some cards of this kind were printed post cards 
explicitly serving the military propaganda but also lacking a 
relevant title in this respect.  
     The items reproduced below illustrate that kind of postal 
material. 

  
  

  
 

 
Frontierele noilor state propuse la sfârşitul războiului.      The borders of the new states advanced at the end of the war. 

 


