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Dane szczegółowe
Właściciel:

czarnula308

Kraj:

Rosja Carska

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

MS

Wytwórca:

MS

Średnica:

25.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●---

Profil:

( - jednowarstwowy, wypukły

●
●
●

monogram [cyryl-Р]
numer [cyfra_1; 1]
siekiera

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm000850
Rosyjski guzik wojskowy
© buttonarium.eu

Awers przedstawia dwa skrzyżowane topory oraz powyżej nich cyfrę i literę 1.Р., brak wypukłego rantu na obrzeżu guzika.
Ciekawostka
Guziki tego typu można spotkać w siedmiu różnych kombinacjach, zawsze występują na nich dwa skrzyżowane topory oraz:
●
●
●
●
●
●

●

powyżej i poniżej nie występuje nic,
powyżej występuje gorejący granat,
powyżej występuje gorejący granat, a poniżej litera У,
powyżej występuje cyfra (tylko od 1 do 6),
powyżej występuje litera lub litery (К, Л, Р, У, ГР, ФС, РС, ИА),
powyżej występuje kombinacja cyfr i liter (1З, 2З, 1К, 2К, 1КП, 1ОП, 2ОП, 1П, 2П, 3П, 4П, 5П, 6П, 1ПП, 2ПП, 1Р, 2Р, 3Р, П1Б, П2Б,
П3Б, Р2Б),
poniżej występuje liczba - guziki tego typu zostały wprowadzone w 1855 roku dla kompanii formowanych z aresztantów.

Rewers sygnowany: M S ULICA NALEWKI W WARSZAW: 2242.
Przeznaczenie i datowanie
Ten wzór guzika był przeznaczony dla żołnierzy/oficerów służących w batalionach saperów (piechota) lub pionierów (jazda), został
wprowadzony do użytku w 1829 roku i obowiązywał do roku 1862. Guzik należał do oficera 1. rezerwowego batalionu saperów
(Резервный Саперный Батальон).
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Podobne guziki na stronie Исторические пуговицы
Krupop D. - GUZIKI MUNDUROWE 1792-1945 tom 1, Łódź 2011
Низовский А. - Русские форменные пуговицы 1797-1917 гг., Mocква 2008
Wikipedia.pl - Armia Imperium Rosyjskiego
Wikipedia.pl - Organizacja pułków Imperium Rosyjskiego
Wikipedia.pl - Pionier (wojsko)
Wikipedia.pl - Saper
Wikipedia.pl - Wojska inżynieryjne
Wikipedia.ru - Сапёр

Wytwórca: MS
Numer 1812 jest to numer hipoteczny nieruchomości w dziewiętnastowiecznej Warszawie, temu numerowi odpowiadała nieruchomość
przy ulicy Franciszkańskiej, będąca w Cyrkule IV. Obecnie działka ta znajduje się na skrzyżowaniu ulic Bonifraterskiej i
Franciszkańskiej. Według Taryffy domów miasta stołecznego Warszawy i przedmieścia Pragi według nowego podziału - Warszawa
1832, nieruchomość ta należała do K. Gebharta.
Numer 2242 jest to numer hipoteczny nieruchomości w dziewiętnastowiecznej Warszawie, będąca w Cyrkule IV. Temu numerowi
odpowiadała miejsce pomiędzy obecnymi ulicami: Ludwika Zamenhofa i Władysława Andersa, a dokładniej pomiędzy Pałacem
Mostowskich, a ulicą Władysława Andersa.
Według Taryffy domów miasta stołecznego Warszawy i przedmieścia Pragi według nowego podziału - Warszawa 1832, nieruchomość
ta należała do Franciszka Brzezińskiego.
Źródło
http://www.polona.pl/item/516874/15/
Ciekawostka
Według Skorowidza mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 - Warszawa 1854, nieruchomość ta należała do
Tobiasza Laternera.
Źródło
http://www.przodkowie.com/warszawa/index.php?dom=2043&view=item
Według Skorowidza mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 - Warszawa 1854, nieruchomość ta należała do
Banku Polskiego.
Źródło:

http://www.przodkowie.com/warszawa/index.php?dom=2506&view=item
Opis nieruchomości z 1827 roku:
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=25680
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