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Dane szczegółowe
Właściciel:

Goofy

Kraj:

Weimarska Republika

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

śląskie

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: b.d.
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

! Sygnatury nieczytelne

Wytwórca:

! Sygnatury nieczytelne

Średnica:

24.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

(| - dwuwarstwowy, wypukło-płaski

●

orzeł

Przeznaczenie
●

urzędniczy

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-08 10:08

Plik wygenerowano ze strony www.buttonarium.eu 2022.08.15

Opis guzika btrm007596
Guzik urzędniczy Republiki Weimarskiej - wersja z herbem
© buttonarium.eu

Awers przedstawia orła bez korony o charakterystycznym rysunku (tzw. Bundesadler), którego umieszczono na poziomo szrafowanym
tle, na obrzeżu guzika występuje pojedynczy, wypukły rant.
Ciekawostka
W Buttonarium występują dwa rodzaje guzików identyfikowanych jako guziki urzędnicze Republiki Weimarskiej:
●
●

odpowiadający herbowi Republiki Weimarskiej,
w wersji Bundesadler.

Rewers sygnowany, ale sygnatury nie są czytelne.
Guzik znaleziono na polanie lasu pomiędzy miejscowościami Niegowonice a Grabowa, nieopodal Łazna, w województwie śląskim.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do urzędnika instytucji federalnych Republiki Weimarskiej i pochodzi z lat 20-tych i początku 30-tych XX wieku.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska - w wersji z herbem Republiki Weimarskiej
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska - w wersji Bundesadler
Wikipedia.pl - Herb Niemiec
Wikipedia.pl - Herb Republiki Weimarskiej
Wikipedia.pl - Republika Weimarska

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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