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Nr.  AX-4 / 4 CPM de 8 Heller folosită pentru corespondenţă civilă. 8 Heller FPC used for  civilian mail 

TITLU tip / TITLE type:                   - 

 - CPM cu marcă de 8 Heller pentru utilizate 
în teritoriile ocupate, supratipărită cu text şi în 
monedă poloneză, pentru corespondenţă 
civilă. 

- 8 Heller postal stationery card for use in the 
occupied territory, overprinted with Polish 
text and currency for civilian use. 

 AX-11 = R 
 

Nr.  AX-4 / 5 CPM de 8 Heller folosită pentru corespondenţă civilă. 8 Heller FPC used for  civilian mail 

TITLU tip / TITLE type:                   - 

 - CPM dublă cu răspuns plătit, cu marcă de 8 
Heller pentru utilizate în teritoriile ocupate, 
supratipărită cu text şi în monedă poloneză, 
pentru corespondenţă civilă. 

- Double, reply-paid 8 Heller postal stationery 
card for use in the occupied territory, 
overprinted with Polish text and currency for 
civilian use. 

 AX-12 = R 
 

 
Mausoleul de la Mărăşeşeti.                            The Mărăşeşti Mausoleum. 
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AX-5  -   ROMÂNIA 
   Utilizarea CPM după război a avut un regim mult mai simplu şi 
pe o perioadă scurtă deoarece România avea deja propriile sale 
efecte poştale ale căror utilizare a fost extinsă în întregul teritoriu al 
României Mari în câteva luni după terminarea războiului. Totuşi 
multe efecte poştale imperiale au fost acceptate pentru uz poştal 
local până în 1920 (excepţional, după 1920) iar câteva din vechile 
ştempluri ale poştei maghiare se întâlnesc utilizate chiar şi în 1924, 
de cele mai multe ori cu dată modificată conform standardului 
European utilizat şi în România (zi-lună-an). 
   În Banat a avut loc o scurtă ocupaţie sârbească urmată de 
înlocuirea trupelor sârbeşti cu cele ale armatei române şi de 
prezenţa unor trupe-tampon franceze, s-au menţinut în uz 
întregurile şi mărcile poştale ale Ungariei mai mult decât în restul 
teritoriului; la Timişoara a avut loc supratipărirea mărcilor 
maghiare în două emisiuni locale. 
     În Bucovina efectele poştale şi ştemplurile austriece au fost 
menţinute în uz o scurtă perioadă de timp. Efectele poştale au fost 
foarte repede înlocuite cu cele româneşti dar ştampilele s-au 
menţinut în uz încă o vreme. 
    În Transilvania, datorită ocupării treptate a teritoriului de către 
armata română şi adeseori prin luptă cu trupele regimului lui Bela 
Kun, efectele poştale au ajuns treptat. Au avut loc supratipăriri ale 
efectelor poştale maghiare, între care şi a unei cărţi poştale militare. 

AX-5  RUMANIA 
   The use of the FPCs after the war enjoyed a simpler and shorter-
lived use because Rumania already issued postal stationery whose 
use was soon extended to the whole area of Greater Rumania în a 
few months after the war. But many imperial postal effects were 
accepted for local postal use until 1920 (exceptionally, after 1920) 
and some of the obsolete Hungarian postal cancellers were kept in 
use even as late as 1924, most of the times with modified date 
device according to the European standard in use in Rumania (day-
month-year). 
   In Banat a short Serbian occupation was followed by the Serbian 
troops' being soon replaced by the Rumanian army in the presence 
of a buffer of French troops. The Hungarian effects were in use 
somewhat longer than in the rest of Rumania; in Timişoara, the 
Hungarian stamps were overprinted in two local issues. 
   In Bukowina, Austrian the postal items and the cancellers were 
kept in use for a short time. Postal material was replaced very soon 
with Rumanian cards but the cancellers were kept in use for some 
time.  
   In Transylvania, due to the gradual advance of the Rumanian army 
in the territory and sometimes in combat against the Bela Kun 
regime troops, the postal cards were introduced gradually as well. 
Overprinting of the Hungarian postal cards occurred, including a 
fieldpost card.  

 

 
 

Nr.  AX-5 / 1 CPM folosită pentru corespondenţă civilă, cu 
supratipar şi valoare nominală în BANI. 

FPC used for  civilian mail, with overprint 
and currency BANI 

TITLU tip / TITLE type:                   - 
 - CPM obişnuită de poştă militară K.u.k. din 
1918 supratipărită la Cluj, cu valoare nominală 
10 BANI, cu sau fără francatură de completare 
din mărci româneşti, circulată poştal. 

 
editor: Uj Világ, Cluj. 

NB: tipar uniform de bună calitate sau 
defectuos. 
 cota se aplcă pentru CP circulate efectiv 
şi cu fracatură corectă.  
 CPM necirculate, cota = 15 ... 25 p; 
  CPM cu ştampile de complezenţă = 60 p; 
- Usual FPC for K.u.k. fieldpost mail of 1918, 
overprinted in Cluj, with nominal value of 10 
BANI, with or without Rumanian stamp 
affixation for fee completion, postally used. 
printers: Uj Világ, Cluj - see above detail; 
NB: uniform print, good quality or rather 
flawed. 
 the quotation applies for correctly 
franked and genuinely circulated mail;  
 unused FPCs  = 15 ... 25 p;     CTO = 60 p; 

    
 

 
 

  
AX-13 = 250 ... 500 p 
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AX-6  -   S.H.S.   
(Regatul sârbilor, croaţilor şi slovenilor). 

 

     S.H.S. a fost creat prin unirea fostelor teritorii imperiale ale 
slavilor din sud cu Regatul Serbiei, la data de 1 Decembrie 
1918. Pe data de 13.11.1918. la S.H.S. fusese anexat şi 
Muntenegru, iar apartenenţa acestuia la S.H.S. a fost 
confirmată prin tratatele de pace de la Paris. 
     S.H.S. cuprindea următoarele teritorii: Bosnia-
Herţegovina, Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Slovenia, 
Serbia cu Voivodina (Banatul sârbesc) şi Kosovo. La 
3.10.1929 S.H.S. a fost redenumit Iugoslavia.  
      Datorită monedelor în circulaţie dinainte de creerea 
statului SHS, supratiparele se întâlnesc în următoarele 
monede: 
   A) - HALER (cf. Slovenia, Bosnia)  
   B) - FILIR    (cf. Croaţia)  
   C) - PARA    (cf.  Serbia) 

(NB: vezi şi AX-7  SERBIA) 

AX-6  S.H.S. - 
(The Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes.) 

 

    S.H.S. was formally created by the union of the ex-
imperial territories of the Southern Slavs with the Kingdom 
of Serbia on 1 December 1918. On 13.11.1918 Montenegro 
had been annexed as well and the incorporation of it into 
S.H.S. was confirmed in the Peace treaties of Paris. 
   S.H.S. comprised the following territories: Bosnia-
Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Slovenia, 
Sebia with Vojvodina (the Serbian Banat) and Kosovo. On 
3.10.1929 the country was renamend Yugoslavia. 
      Due to the former currencies in the territories previous 
to the creation of the S.H.S. state, the overprints may be 
seen expressed in the following currencies: 
   A) - HALER (ex  Slovenia, Bosnia)  
   B) - FILIR     (ex Croatia)  
   C) - PARA     (ex Serbia) 

NB: see also AX-7   SERBIA 
 

AX-60                         CPM FĂRĂ SUPRATIPAR        FPCs WITHOUT OVERPRINT 
 

Nr.  AX-60 / 1 CPM fără supratipar folosită pentru 
corespondenţă civilă. 

FPC without overprint, used for  civilian 
mail 

TITLU tip / TITLE type:                   - 
- CPM obişnuită de poştă militară K.u.k. circulată 
cu mărci ale Croaţiei, ale Bosniei (supratipărite) 
sau Sloveniei, obliterate la oficiile poştale civile 
după data de 1.12.1918. 

  

- Usual FPCs for K.u.k. fieldpost mail, circulated 
with Croatian, (overprinted) Bosnian or Slovenian 
stamps, cancelled at a civilian post office after 
1.12.1918. 

 AX-14 = 150-250 p 
 

Nr.  AX-60 / 2 CPM fără supratipar folosită pt. coresp. civilă. FPC without overprint, used for  civilian mail 

TITLU tip / TITLE type:                   - 

- CPM obişnuită de poştă militară K.u.k. circulată 
cu mărci S.H.S. târzii, obliterate la oficiile poştale 
civile după data de 1.12.1918. 
 

- Usual FPCs for K.u.k. fieldpost mail, circulated 
with late S.H.S. stamps, cancelled at a civilian 
post office after 1.12.1918. 

 AX-15 = 50-100 p 
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AX-61      CPM SUPRATIPĂRITE CU VALOARE NOMINALĂ ÎN HALER  OVERPRINTED FPCs, CURRENCY: HALER 
 

Nr.  AX-61 / 1 CPM cu supratipar şi valoare exprimată în HALER; 
CP cu nominal = 10 Haler 

FPC with overfprint in HALER currency; 
denomination= 10 Haler. 

TITLU tip / TITLE type:                   - 

 - CPM cu supratipar în dreapta sus 
"DRJAVA S.H.S. / 10 h / BOSNA I 
HERCEGOVINA"  în ramă, şi indicaţie 
expeditor în 1 limbă. 
NB: există două subtipuri, cu supratipar în alfabet 
chirilic şi respectiv latin. 

- FPC with overprint upper right, reading  
"DRJAVA S.H.S. / 10 h / BOSNA I 
HERCEGOVINA"  in a frame, and sender 
indication in 1 language. 
NB: two subtypes exist, with overprint in Cyrillic 
and respectively in Latin alphabet. 

 AX-16 = 80 p 

 vezi şi >  cu  supratipar 15 H., vezi Nr. AX-61 / 5   with overprint 15 H,  see Nr. AX-61 / 5 <  see also 
 

Nr.  AX-61 / 2 CPM cu supratipar şi valoare exprimată în 
HALER; CP cu nominal = 10 Haler 

FPC with overfprint in HALER currency; 
denomination= 10 Haler. 

TITLU tip / TITLE type:                   - 

 - CPM cu supratipar în dreapta sus " 
KRALIEVSTVO S.H.S. / 10 h" în alfabet 
chirilic, în ramă, şi indicaţie expeditor în 1 
limbă. 

- FPC with overprint upper right, reading  
" KRALIEVSTVO S.H.S. / 10 h"  in 
Cyrillic, in a frame, and sender indication in 1 
language. 

 AX-17 = 120 p 

 vezi şi >  cu  supratipar 15 H., vezi Nr. AX-61 / 6    with overprint 15 H,  see Nr. AX-61 / 6 <  see also 
 

Nr.  AX-61 / 3 CPM cu supratipar şi valoare exprimată în 
HALER; CP cu nominal = 10 Haler 

FPC with overfprint in HALER currency; 
denomination= 10 Haler. 

TITLU tip / TITLE type:                   - 
 - CPM cu supratipar în dreapta sus " 
KRALIEVSTVO / Srba, Hrvata i 
Slovenaţa / 10 h" în alfabet chirilic, în ramă, 
şi indicaţie expeditor în 1 limbă. 
NB - CPM cu indicaţie de OPM destinatar 

- FPC with overprint upper right, reading  
" KRALIEVSTVO / Srba, Hrvata i 
Slovenatsa / 10 h" in Cyrillic, in a frame, and 
sender indication in 1 language. 
NB: FPC with addressee FPO indication. 

 AX-18 = 100 p 
  

 


