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Dane szczegółowe
Właściciel:

qczer

Kraj:

Rosja Carska

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

mazowieckie

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: mosiądz
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

1812

Wytwórca:

1812 (Warszawa)

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

drut

Rant:

●---

Profil:

(( - dwuwarstwowy, wypukło-wklęsły

●

armata

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Awers przedstawia dwie skrzyżowane lufy armatnie.
Rewers sygnowany: МОС. D. C. w WARSZAWIE 1812.
Guzik znaleziono na terenie województwa mazowieckiego.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do żołnierza/oficera artylerii garnizonowej i polowej w armii Imperium Rosyjskiego i obowiązywał w latacj 1846-1862.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Podobne guziki na stronie Исторические пуговицы
Krupop D. - GUZIKI MUNDUROWE 1792-1945 tom 1, Łódź 2011 - patrz strony 150-154
Низовский А. - Русские форменные пуговицы 1797-1917 гг., Mocква 2008 - patrz strony 161-169
Wikipedia.pl - Armia Imperium Rosyjskiego
Wikipedia.pl - Artyleria
Wikipedia.pl - Imperium Rosyjskie
Wikipedia.ru - Артиллерия
www.artillery-museum.ru/ - История артиллерии до середины XIX в.

Wytwórca: 1812 (Warszawa)
Liczba 1812 oznacza numer hipoteczny nieruchomości w dziewiętnastowiecznej Warszawie, temu numerowi odpowiadała
nieruchomość przy ulicy Franciszkańskiej, będąca w Cyrkule IV. Obecnie działka ta znajduje się na skrzyżowaniu ulic Bonifraterskiej i
Franciszkańskiej. W 1832 roku nieruchomość ta należała do K. Gebharta[1], natomiast w 1854 roku do Tobiasza Laternera[2].
Za każdym razem sygnatura uzupełniona jest skrótem "MOC D. C.", który, jak dotąd nie został odszyfrowany.
Źródła
[1]
Taryffa domów miasta stołecznego Warszawy i przedmieścia Pragi według nowego podziału - Warszawa 1832
[2]
Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 - Warszawa 1854
Przy opracowaniu opisu wykorzystano informacje od użytkowników oraz wnioski z analizy guzików w Buttonarium.

Jeśli chciałbyś coś dodać do tego opisu, to napisz poniżej komentarz. Nie zapomnij podać źródeł tych informacji.
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