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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:

SŁAWA = СЛАВА

Wytwórca:

SŁAWA = СЛАВА

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 btrm006644
Rosyjski guzik urzędniczy gubernialny
© buttonarium.eu

Awers (w formie nakładki) przedstawia herb Guberni Kurlandzkiej (ros. Курляндская губерния) z Wielką koroną cesarską Rosji
powyżej, całość umieszczono w podwójnym, dębowym wieńcu zwieńczonym szarfą z napisem: КУРЛЯНДСКОЙ, na obrzeżu guzika
występuje pojedynczy, wypukły rant.
Rewers sygnowany: ★ СЛАВА ★ 1 СОРТЪ.
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 1795-1917, ten wzór herbu obowiązywał w latach 1857-1917.
Położenie stolicy jednostki administracyjnej
Stolicą guberni była Mitawa (obecnie nazwa miasta brzmi: Jełgawa, ros. Елгава), która jest oddalona od Warszawy o ok. 522 kilometry w
linii prostej (azymut: 18°).
Google Maps - Jełgawa
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 kurlandzka
Wikipedia.pl - Imperium Rosyjskie
Wikipedia.pl - Jełgawa
Wikipedia.pl - Podział administracyjny Imperium Rosyjskiego w 1914 roku
Wikipedia.pl - Podział administracyjny Królestwa Polskiego
Wikipedia.pl - Wielka korona cesarska Rosji
Wikipedia.ru - Губерния
Wikipedia.ru - Список губерний
www.runivers.ru - Курляндская губерния

Wytwórca: SŁAWA = СЛАВА
Металлическая фабрика офицерских принадлежностей и бронзовых изделий, czyli Fabryka galanterii oficerskiej i ozdób
z brązu. Firma została założona w roku 1907 przez kupca Jakowa Abramowicza Birszteina (Яков Абрамович Бирштейн/Берштейна) w
Moskwie, w dzielnicy Lefortowo (Лефортово), przy ulicy Irińskiej nr 51 (Ирининская улица - obecnie ulica Engelsa). W 1910 roku
fabryką zarządzał Jerachin (В.В. Ерахин). Krótko po roku 1917, po przemianach ustrojowych w Rosji, fabryka przeszła w ręce nowych
właścicieli - Braci Bowziej (Бр Бовдзей).
Źródła
● Fotoreportaż na temat rozbiórki fabryki guzików
● www.pugoviza.ru - СЛАВА
● Низовский Андрей - Русские форменные пуговицы 1797-1917 гг Mocква 2008. ISBN 978-5-903812-01-1
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