Złotówka Koronna 1795 r

2019-08-20

Złotówka Koronna 1795 r
Kolekcja:

Numizmatyka Sap

Muzeum:

TuniaRadom

Właściciel:

TuniaRadom

Datowanie:

1795

Stan eksponatu:

Dobry

Materiał:

Metal

Producent:
Numer/sygnatura
producenta:
Waga:
Nominał:
Nakład:
Awers:
Rewers:
Rant:
Mennica:
Obieg:

Mennica
M. V.

5.0 gram
4 grosze (złotówka)
233tys 900szt
STANISLAUS AUG. D.G. REX POL.M.D.L
84 1/2 EX MARCA PURA COLON: 4.GR. 1795 M.V.
Karbowany skośny
Królewska
Cały 1795 rok

Wartość:

3.800zł

Surowiec:

Srebro

Próba:
Stempel:

.
Zwykły

1

Złotówka Koronna 1795 r
Rzadkość:
Emitent:
Opis:

2019-08-20

R4
Król Stanisław
Ostatnia Złotówka Rzeczpospolitej Królewskiej z roku 1795 - Król Stanisław August
Poniatowski 1764-1795 , R4 Srebro - waga 5.0gram - średnica 26mm ,Stan zachowania około
3+ , rant skośny - 84½ sztuk z grzywny kolońskiej czystego srebra, - Moneta w ładnym stanie
zachowania , miły egzemplarz , Awers - lekki obieg widoczny na portrecie Króla , małe ryski
pod brodą lekka patyna na obrzeżach napis otokowy - Rewers małe wytarcia w obiegu na
tarczy herbowej + justunek w okolicach herbu , patyna otokowa - jest to najrzadsza moneta z
tego rocznika , wręcz wystepuje tylko pare sztuk tej monety , nakład 233 900 sztuk - R4 od
121sztuk do 600 egzemplarzy w stopniu rzadkości , obecnie znajduje sie ok 6 sztuk tej monety
,, moje dwa egzemplarze , z aukcji rosyjskiej , z wcn , z wag-online , i w zbiorach P. Czapskiego
mnk#
Rear Silver - Weight 5.0gram - Diameter 26mm, Preservation Condition about 3+, Angle of
Cut - 84½ pieces of fine Cologne Pure Silver, - Coin in nice condition, aversion - light
circulation seen in the King's portrait, small drawings under the beard light patina on the
perimeter of the inscription - reverse small cut in circulation on the heraldic shield +
justification in the vicinity of the coat of arms, patina - this is the rarest coin of this vintage,
even occurs Only a few pieces of this coin, 233 900 pieces - R4 from 121 pieces to 600 copies
in rare degree, currently there are about 6 pieces of this coin, my two copies, from the
Russian auction, from wcn, from wag-online, and collections P Czapski mnk#
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Złotówka Koronna 1793 r

2019-08-20

Złotówka Koronna 1793 r
Kolekcja:

Numizmatyka Sap

Muzeum:

TuniaRadom

Właściciel:

TuniaRadom

Miejsce pochodzenia:
Stan eksponatu:
Opis:

Polska
Dostateczny
Złotówka Rzeczpospolitej Królewskiej z roku 1793 - Król Stanisław August Poniatowski
1764-1795 , Srebro - waga 5.1gram - średnica 26mm ,Stan zachowania Agonalny , rant skośny
- 83½ sztuk z grzywny kolońskiej czystego srebra , moneta dość mocno powycierana z obu
stron widoczne częściowe napisy otokowe oraz słabą date wybicia
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