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Dane szczegółowe
Właściciel:

wujo

Kraj:

Rosja Carska

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

●

Materiał rewersu: mosiądz

●

Wykończenie:

nakładany

Sygnowanie:

BUCH = БУХЪ

Wytwórca:

BUCH = БУХЪ (Санкт-Петербург)

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

(| - dwuwarstwowy, wypukło-płaski

●

korona [zamknięta]
napisy na awersie
tarcza

Przeznaczenie
●

urzędniczy
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Opis guzika btrm006630
Rosyjski guzik urzędniczy gubernialny
© buttonarium.eu

Awers (w formie nakładki) przedstawia herb Guberni Wołogodzkiej (ros. Вологодская губерния) z Wielką koroną cesarską Rosji
powyżej, całość umieszczono w podwójnym, dębowym wieńcu zwieńczonym szarfą z napisem: ВОЛОГОДСКОЙ, na obrzeżu guzika
występuje pojedynczy, wypukły rant.
Rewers sygnowany: БРАТЬЯ (carski dwugłowy orzełek) БУХЪ С.П.Б.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do urzędnika administracji publicznej wyższego szczebla w Imperium Rosyjskim oraz w krajach zależnych: w Finlandii i
Polsce. Gubernia istniała w latach 1780-1929, ten wzór herbu obowiązywał w latach 1857-1917.
Położenie stolicy jednostki administracyjnej
Stolicą guberni była Wołogda (ros. Вологда), która jest oddalona od Warszawy o ok. 1410 kilometrów w linii prostej (azymut: 49°).
Google Maps - Wołogda
Ciekawostka
Jeśli chodzi o Królestwo Polskie, to 7 marca 1837 roku wprowadzono w 8 guberni (w miejsce dotychczasowych 8 województw). Od dnia 1
stycznia 1845 roku wprowadzono nowy podział Królestwa na 5 guberni - zniesiono część guberni, łącząc je z innymi, a części zmieniono
nazwę. Zgodnie z reformą administracyjną z 1867 roku dokonano nowego podziału Królestwa na 10 guberni - większe gubernie
podzielono na mniejsze, z 2 guberni utworzono 3 gubernie. Jeśli chodzi o Imperium rosyjskie, to pierwsze gubernie powstały w 1708
roku (8 guberni).
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska - Królestwo Polskie
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska - Imperium Rosyjskie
Podobne guziki na stronie Исторические пуговицы - Царство Польское
Podobne guziki na stronie Исторические пуговицы - Российская империя
Wikipedia.pl - Gubernia
Wikipedia.pl - Gubernia wołogodzka
Wikipedia.pl - Imperium Rosyjskie
Wikipedia.pl - Podział administracyjny Imperium Rosyjskiego w 1914 roku
Wikipedia.pl - Podział administracyjny Królestwa Polskiego
Wikipedia.pl - Wielka korona cesarska Rosji
Wikipedia.pl - Wołogda (miasto)
Wikipedia.ru - Губерния
Wikipedia.ru - Список губерний
www.runivers.ru - Вологодская губерния

Wytwórca: BUCH = БУХЪ (Санкт-Петербург)
Buch = БУХЪ, fabryka guzików należąca do braci Buch (Бухъ), została założona w Petersburgu w 1816 roku. W 1829 roku fabryką
zarządzali kupcy Transzel (Траншель) i Buch. W spisie wystawy przemysłowej w Petersburgu w 1833 roku figurują jeszcze obaj
właściciele, natomiast na wystawie w 1843 roku w Moskwie jako właściciele fabryki są wymienieni tylko bracia Buch. W 1890 roku
fabrykę przejął kupiec Fryderyk Karłowicz Gutchejl (Ф.–К. А. Гутхейль), jednak nadal produkował on guziki pod marką braci Buch, co
najmniej do roku 1913 (ostatni zapis w książce adresowej Petersburga).
*) Opis wymaga uzupełnienia:
sprawa spółki BUCH - NORBLIN Warszawa,
oraz sprawa spółki BUCH - RÜKERT.
Spółka Buch & Rukert mieściła się w Warszawie na ul. Długiej nr 557.
Kamienica nr 557 należała do Jakuba i Teofila Piotrowskich (wg. danych z 1852 roku). Panowie byli członkami Delegacji Miejskiej
powołanej w 1861 roku.
Proszę o pomoc w uzupełnieniu tego opisu
Źródła
Dubrowska M., Sołtan A. - Wytwórnie guzików w dziewiętnastowiecznej Warszawie i ich produkcja, Almanach Muzealny 3,
Warszawa 2001
Wikipedia.pl - Zakład Platerniczy Norblinów
www.ipsb.nina.gov.pl - Spółka Akcyjna Fabryk Metalowych - Fabryka "Norblin, Bracia Buch i T. Werner" w Głownie - widok ogólny

na zakład
www.madein.waw.pl - Spółka Akcyjna Fabryk Metalowych P.F. „Norblin, B-cia Buch i T. Werner” w Warszawie
www.pugoviza.ru - БР. БУХ
www.pugoviza.ru - БУХ
www.pugoviza.ru - БУХ - поставщик двора ЕИВ
www.pugoviza.ru - ТРАНШЕЛЬ и БУХ
www.sciezkimniejszosci.waw.pl - Spółka Akcyjna Fabryk Metalowych p.f. „Norblin, Bracia Buch i T. Werner”
www.zw.com.pl - Dziwne dzieje Norblina
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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