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Dane szczegółowe
Właściciel:

wladcamarcin

Kraj:

Francja

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Sygnatury nieczytelne

Wytwórca:

! Sygnatury nieczytelne

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

koszyczek

Rant:

●--|

Profil:

( - jednowarstwowy, wypukły

●
●

napisy na awersie
tarcza

Przeznaczenie
●

wojskowy
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Opis guzika btrm000101
Francuski guzik wojskowy medyczny
© buttonarium.eu

Awers przedstawia tarczę rycerską z dwoma skrzyżowanymi włóczniami, dookoła nich umieszczono dwa wawrzynowe wieńce oraz
napis: INFIRMIERS MILITAIRES, czyli dosłownie pielęgniarze (rodzaj męski od pielęgniarki) wojskowi.
Ciekawostka
Wawrzyn, zwany również laurem, symbolizuje głównie: zwycięstwo, bohaterski czyn, chwałę, sławę i triumf.
Rewers sygnowany, ale sygnatury nie są czytelne (????? PARIS).
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do żołnierza francuskich, wojskowych służb medycznych, najprawdopodobniej było to coś w rodzaju wojskowych zespołów
(plutonów, sekcji) ratowników medycznych. Ten wzór guzika został wprowadzony 7 lipca 1875 roku, 7 marca 1890 roku wprowadzono
dodatkowo guziki złote dla adiutantów w stopniu sierżanta oraz dla dowódców plutonów (sekcji), obydwa rodzaje guzików obowiązywały
do roku 1914.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Fallou L. - Le Bouton Uniforme Francais, Colombes 1915 - patrz strona 27
Krupop D. - GUZIKI MUNDUROWE 1792-1945 tom 1, Łódź 2011
Wikipedia.fr - Service de santé des armées

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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