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Dane szczegółowe
Właściciel:

rwb

Kraj:

b.d.

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: mosiądz
Wykończenie:

złocony

Sygnowanie:

! Sygnatury graficzne

Wytwórca:

! Sygnatury graficzne

Średnica:

15.1 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

(| - dwuwarstwowy, wypukło-płaski

●

siekiera

Przeznaczenie
●

straży pożarnej
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Opis guzika btrm008172
Niezidentyfikowany guzik Ochotniczej (?) Straży Pożarnej
© buttonarium.eu

Awers przedstawia poziomo ułożoną drabinę, na niej zawieszoną zwiniętą linę oraz skrzyżowane bosak z toporkiem, nad drabiną
widnieje hełm strażacki, na obrzeżu guzika umieszczono pojedynczy, wypukły rant.
Rewers bez sygnatur wytwórcy.
Przeznaczenie i datowanie
Identyczny wzór guzika był noszony przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej (Добровольное Пожарное Общество) w okresie
Królestwa Polskiego. Guziki te występują z sygnaturami polskimi, austriackimi, niezidentyfikowanymi oraz bez sygnatur.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Podobne guziki na stronie Исторические пуговицы
Kustowski W. - POLSKIE GUZIKI REGULAMINOWE NIEWOJSKOWE od 1918 roku, Kraków 2014
Magirus C. D. - CATALOGUE GENERAL DE LA FABRIQUE DE MATERIEL D'INCENDIE, 1900
Wikipedia.pl - Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku
Wikipedia.pl - Ochotnicza straż pożarna
Wikipedia.pl - Straż pożarna
Wikipedia.pl - Warszawska Straż Ogniowa
www.muzeum.przeworsk.pl - Pożarnictwo
www.straz.gov.pl - Historia Straży Pożarnej

Wytwórca: ! Sygnatury graficzne
Część wytwórców sygnowała swoje guziki różnego rodzaju motywami graficznymi. Bogactwo i różnorodność tych motywów jest bardzo
duża. Można wśród nich wyróżnić
●
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motywy listków lipy (Czechosłowacja),
motywy solarne (w większości przypadków UK),
motywy greckie (w większości przypadków UK),
motyw kotwicy i gorejącego granatu (Francja),
motywy roślinne,
tzw. esy-floresy,
gwiazdki,
inne.

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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