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Dane szczegółowe
Właściciel:

MałpaLca

Kraj:

Prusy

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

dolnośląskie

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny

●
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korona [zamknięta]
monogram [latin-F; latin-R]
orzeł
tarcza
trąbka

Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Sygnatury nieczytelne

Wytwórca:

! Sygnatury nieczytelne

Średnica:

17.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●---

●

Profil:

| - jednowarstwowy, płaski

Ostatnia aktualizacja: 2017-10-24 15:03
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Przeznaczenie
pocztowy
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Pruski guzik pocztowy
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Awers przedstawia ukoronowaną tarczę herbową na której umieszczono orła w koronie zamkniętej, z monogramem FR na piersi
(Fridericus Rex), z regaliami w łapach, poniżej widoczna jest trąbka pocztowa (skierowana na wschód), na obrzeżu guzika występuje
pojedynczy, wypukły rant.
Ciekawostka
Większość guzików tego typu występujących w Buttonarium ma trąbkę skierowaną na wschód, a mniejszość na zachód.
Rewers sygnowany, ale sygnatury nie są czytelne.
Guzik znaleziono w okolicach Legnicy w województwie dolnośląskim.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do pruskiego urzędnika pocztowego i pochodzi prawdopodobnie z początku XIX wieku.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska - wersja z orłem na tarczy herbowej
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska - wersja bez tarczy herbowej
Wikipedia.de - Deutsche Postgeschichte
Wikipedia.de - Geschichte der Post
Wikipedia.pl - Poczta
Wikipedia.pl - Poczta konna
Wikipedia.pl - Urząd pocztowy
www.pocztapruska.pl - Poczta na ziemiach zachodnich do 1867
www.wasser.de - Preussische Postabzeichen

Wytwórca: ! Sygnatury nieczytelne
Sygnatury nieczytelne - wiadomo (lub wręcz częściowo widać), że guzik był sygnowany, ale nie można odczytać, ani chociaż
zidentyfikować sygnatur.
Najczęstsze przyczyny takiego stanu rzeczy, to:
- wytarte lub słabo wybite sygnatury,
- zabrudzony rewers,
- rewers częściowo skorodowany.
Może jednak ktoś potrafi wskazać wytwórcę, wszelkie sugestie proszę wpisać w komentarzu do danego guzika, może to ułatwić
identyfikację.
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.
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-15 10:31
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