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Karta katalogowa guzika btrm001194

Dane szczegółowe
Właściciel:

sold

Kraj:

Polska

Występujące elementy

Okres historyczny: II Rzeczpospolita (Polska)
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

alpaka

Materiał rewersu: mosiądz
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Bez sygnatur wytwórcy

Wytwórca:

! Bez sygnatur wytwórcy

Średnica:

25.6 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

(( - dwuwarstwowy, wypukło-wklęsły

●

monogram [latin-E; latin-L; latin-Z]

Przeznaczenie
●

kolejowy
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Opis guzika btrm001194
Niemiecki guzik kolejowy z okresu II wś
© buttonarium.eu

Awers przedstawia uskrzydlone koło lokomotywy (uniwersalny symbol kolejarzy), powyżej umieszczono symbol silnika elektrycznego
(?) z rozchodzącymi się na boki i w dół piorunami (uniwersalny symbol elektryczności), na samej górze widnieje skrót L.E.Z, na obrzeżu
guzika występuje pojedynczy, wypukły rant.
Rewers sygnowany: GAT. MARS., ale sygnatura słabo widoczna.
Ciekawostka
Znane są też guziki tego typu o średnicy 26 mm.
Przeznaczenie i datwoanie
Guzik należał do pracownika Litzmannstädter Elektrische Zufuhrbahnen, które powstało w styczniu 1941 roku i przestało istnieć w lipcu
1944 roku. Obecnie komunikacja tramwajowa w Łodzi funkcjonujące pod szyldem Miejskiego Przedsiębiorstwao Komunikacyjnego –
Łódź.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Kustowski W. - POLSKIE GUZIKI REGULAMINOWE NIEWOJSKOWE od 1918 roku, Kraków 2014
Wikipedia.pl - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź
www.retsat1.com.pl - Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe (ŁWEKD) i powiązane

Wytwórca: ! Bez sygnatur wytwórcy
Starsze guziki nie były w ogóle sygnowane, zdecydowana większość guzików wykonanych techniką odlewu też nie posiadała oznaczeń
wytwórcy. Niektórzy producenci nie podpisywali swoich wyrobów lub tylko czasowo ich nie znakowali (np. na początku swojej
działalności). Francuskie guziki wojskowe, z okresu wojen napoleońskich, przeważnie nie były sygnowane, zwłaszcza te z uszkiem typu
koszyczek. Współczesne, cywilne guziki ozdobne w zdecydowanej większości nie posiadają żadnych oznaczeń wytwórcy. Na podstawie
braku sygnatury trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski na temat wytwórcy, czy chociażby kraju pochodzenia. Jedyną podpowiedzią jest
budowa guzika, która w pewnych sytuacjach może być pomocna w przypisaniu danego guzika do producenta, kraju, czy epoki.
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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