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Dane szczegółowe
Właściciel:

muchaleon

Kraj:

Prusy

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

zachodniopomorskie

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

MAEDICKE

Wytwórca:

MAEDICKE J.C. (Berlin)

Średnica:

25.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

( - jednowarstwowy, wypukły

●
●
●
●

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

Przeznaczenie
●

urzędniczy
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Opis guzika btrm005169
Pruski guzik urzędniczy
© buttonarium.eu

Awers przedstawia orła w koronie zamkniętej, z monogramem FR (Fridericus Rex), którego umieszczono na tarczy herbowej z koroną
zamkniętą, na obrzeżu guzika występuje pojedynczy, wypukły rant.
Ciekawostka
W różnym okresie, na piersi orła występowały różne monogramy:
●
●
●

monogram R (w zasadzie powinno być splecione RF, ale widać tylko literę R) - początek XIX wieku,
monogram FR - połowa XIX wieku,
monogram RW II - lata 1889-1918(?).

Ciekawostka
Tego typu guziki występują również w wersji z trąbką pod tarczą herbową (tylko z monogramem FR).
Rewers sygnowany: ✶ I . C. MAEDICKE ✶ BERLIN.
Guzik znaleziono w okolicach Szczecina w województwie zachodniopomorskim.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do urzędnika Królestwa Prus, najprawdopodobniej szczebla państwowego lub urzędnika służb państwowych i pochodzi z
połowy XIX wieku.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska - wersja bez trąbki
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska - wersja z trąbką
Wikipedia.pl - Fryderyk I Pruski
Wikipedia.pl - Cesarz niemiecki
Wikipedia.pl - Królestwo Prus

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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