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Dane szczegółowe
Właściciel:

Monsun

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: Królestwo Polskie (Polska)
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

MAEDICKE

Wytwórca:

MAEDICKE J.C. (Berlin)

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

( - jednowarstwowy, wypukły

●
●

napisy na awersie
orzeł

Przeznaczenie
●

urzędniczy
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Awers przedstawia herb Torunia - fragment zamku o trzech wieżach z siedzącym na środkowej baszcie orłem (typu pruskiego?), pod
zamkiem widnieje napis: THORN, całość umieszczono na gładkim tle, na obrzeżu znajduje się pojedynczy, wypukły rant.
Ciekawostka
Tarcza herbu miejskiego była najczęściej zwieńczona koroną typu muralis, ilość baszt określała rangę (wielkość) miasta:
●
●
●

miasta mniejsze - trzy baszty,
miasta większe - cztery baszty,
miasta stołeczne - cztery lub pięć baszt.

Rewers sygnowany: I. C. MAEDICKE * BERLIN *.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik mógł należeć do urzędnika magistratu (urząd miasta), ale równie dobrze do funkcjonariusza służb miejskich lub pracownika spółki
komunalnej.
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Wytwórca: MAEDICKE J.C. (Berlin)
von J. C. MAEDICKE, Knopf und Militair Effecten Fabrik, Hoflieferant S. Maf. d. Königs, C. BERLIN C., Spandauer Str. № 46. Firma
powstała w 1795 roku i istniała prawdopodobnie aż do roku 1945.
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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