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Dane szczegółowe
Właściciel:

marek250

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: II Rzeczpospolita (Polska)
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: mosiądz
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Sygnatury nieczytelne

Wytwórca:

! Sygnatury nieczytelne

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

drut

Rant:

●-|-

Profil:

(( - dwuwarstwowy, wypukło-wklęsły

●

monogram [latin-L; latin-M]

Przeznaczenie
●

policyjny
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Opis guzika btrm005840
Polski guzik Milicji Ludowej z okresu II RP
© buttonarium.eu

Awers przedstawia dwie duże litery M.L., na obrzeżu guzika występuje pojedynczy, wypukły rant.
Rewers sygnowany, ale sygnatury nie są czytelne.
Ciekawostka
Jak dotąd, guziki te znane są z tylko jedną sygnaturą: ✡ 1 GATUNEK ✡ R i B.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do funkcjonariusza Milicji Ludowej, która powstała w oparciu o członków Pogotowia Bojowego PPS - Frakcji Rewolucyjnej.
Dnia 5.12.1918 roku rząd uznał Milicję Ludową za oficjalną formację policyjną, ale ponieważ nie udało się jej całkowicie podporządkować
władzom państwowym, dlatego uległa całkowitej likwidacji na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku. Część funkcjonariuszy wcielono
do służby w Policji Państwowej, część do wojska, zaś najbardziej rewolucyjnych milicjantów aresztowano.
Ciekawostka
Komentantem Głónym Milicji Ludowej kpt. Ignacy Boerner, późniejszy minister poczt i telegrafów w kilku rządach II RP.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Kustowski W. - POLSKIE GUZIKI REGULAMINOWE NIEWOJSKOWE od 1918 roku, Kraków 2014
Wikipedia.pl - Ignacy Boerner
Wikipedia.pl - Milicja Ludowa
Wikipedia.pl - Milicja Ludowa PPS
Wikipedia.pl - Policja (Polska)
Wikipedia.pl - Policja Państwowa
www.policjapanstwowa.pl - Policja Państwowa

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.
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