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Dane szczegółowe
Właściciel:

zbyszek3107

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: Księstwo Warszawskie (Polska)
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

srebrzony

Sygnowanie:

MUNCHHEIMER?

Wytwórca:

MUNCHHEIMER ?

Średnica:

23.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●-||

Profil:

| - jednowarstwowy, płaski

●
●

korona [zamknięta]
orzeł

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm007536
Polski guzik wojskowy z okresu Księstwa Warszawskiego
© buttonarium.eu

Awers przedstawia orła w koronie zamkniętej, z podwójnym, wypukłym rantem na obrzeżu guzika.
Rewers sygnowany: MÜNCHHEIMER WARSZAW: - sygnatura w owalu.
Przeznaczenie i datowanie
Wal. Bagiński pisze: Dla adjutantów komenderujących, adjunktów sztabów, osób składających biura Ministeryum Wojny i Dyrekcyę
żywności guziki białe (posrebrzane) z orłem (Rys. 2, 3, 4, 5). Wcześniej wyjaśnia: Charakterystyczną cechą, odróżniającą te guziki od
późniejszych z czasu Królestwa Kongresowego, jest to, że nazwisko warszawskiego fabrykanta guzików Münchheimera zamieszczone
bywa w owalu na stronie odwrotnej guzika «Münchheimer» albo «Münchheimer Vars». oprócz tego na1eży odnieść tutaj te guziki, które
mają napis «Sam (Samuel) Minchheimer» lub też samo nazwisko Münchheimer, i na koniec do czasów księstwa należą wszystkie te,
które stronę odwrotną mają gładką i nie są bite w cynie lub ołowiu.
Ciekawostka
Wal. Bagiński pisze również: Dla Jenerałów (Rys. 1). Guziki srebrne S. g. ukoronowany orzeł polski, z berłem w prawej szponie a z
jabłkiem w lewej. S. o. Napis owalny «Mvnchheimer Wars.».
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Wytwórca: MUNCHHEIMER ?
Opis tego wytwórcy jest jeszcze w trakcie opracowania.
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