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Dane szczegółowe
Właściciel:

sold

Kraj:

Austria

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

alpaka

Materiał rewersu: mosiądz
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

BSW

Wytwórca:

SCHNEIDER (Wien)

Średnica:

15.5 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●-|\

Profil:

(| - dwuwarstwowy, wypukło-płaski

●

monogram [latin-B; latin-F; latin-K; latin-N]

Przeznaczenie
●

kolejowy
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Opis guzika btrm001197
Jest to guzik austryjackich kolejarzy. Awers przedstawia bardzo zdobny skrót: KFNB umieszczony na poziomo prążkowanym tle. Obrzeże
guzika jest w postaci ukośnych kreseczek. Rewers w postaci dwóch okręgów z kropek. Pomiędzy tymi okręgami wklęsłe napisy:
SUPEIEUR - pisane począwszy od prawej strony do lewej podstawą do środka guzika. Na górze, pomiędzy okręgami znajduje się
trójlistna koniczynka (ogonek do góry) z wpisanymi na listkach inicjałami: BSW - czyli Bracia Schneider Wiedeń. Pomiędzy koniczynką a
napisem znajdują się dwie sześcioramienne wklęsłe gwiazdki. Skrót KFNB oznacza Kaiser Ferdinands-Nordbahn, czyli Kolej Północna
Cesarza Ferdynanda (Ferdynand I Habsburg, okres panowania 1835-1848).

Więcej na temat tej kolei można przeczytać tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolej_P%C3%B3%C5%82nocna

{rwb+Dowgird}

Wytwórca: SCHNEIDER (Wien)
Bracia Schneider z Wiednia. Zakład grawerski założony ok. 1880 roku przez Roberta i Theodora Schneider, a prowadzony przez
Roberta i Hansa Schneider do roku 1944.

Najczęściej stosowaną przez Braci Schneider sygnaturą jest odwrócona trójlistna koniczyna z literami BSW na listkach
(Brüder Schneider Wien). Swoje wyroby sygnowali również B.S. oraz BSW.

Bracia Schneider wykonywali guziki wojskowe dla armii austro-węgierskiej, urzędnicze austro-węgierskie, urzędnicze i liberyjne w
Królestwie Polskim oraz guziki wojskowe dla Wojska Polskiego w okresie I Wojny Światowej (btrm003041).
Ciekawostka
Znane są również: irański guzik wojskowy (btrm005501) oraz niemiecki guzik wojskowy typu groszek z przeznaczeniem dla
Wehrmachtu (btrm002636), wykonany w 1938 roku.
Źródła
Polskie guziki wojskowe w XX wieku - Katalog z wystawy, Elbląg 1988
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.
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-17 14:49
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