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Dane szczegółowe
Właściciel:

ArtBo

Kraj:

Rosja Carska

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

●

Materiał rewersu: mosiądz

●

Wykończenie:

srebrzony

Sygnowanie:

BUCH = БУХЪ

Wytwórca:

BUCH = БУХЪ (Санкт-Петербург)

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

drut

Rant:

●---

Profil:

C| - dwuwarstwowy, zdecydowanie
wypukło-płaski

●

korona [zamknięta]
orzeł
tarcza

Przeznaczenie
●
●

urzędniczy
wojskowy
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Opis guzika btrm007618
Opis guzika czeka na opracowanie, chcesz pomóc - napisz co wiesz na jego temat w komentarzu
Awers przedstawia dwugłowego cesarskiego orła Romanowów, brak wypukłego rantu na obrzeżu guzika.
Ciekawostka
Profil poprzeczny guzika jest zbliżony do kuli.
Rewers sygnowany: BUCH БУХЪ.
POPROSIĆ WŁAŚCICIELA O
zmierzenie średnicy
podanie miejsca znalezienia

Wytwórca: BUCH = БУХЪ (Санкт-Петербург)
Buch = БУХЪ, fabryka guzików należąca do braci Buch (Бухъ), została założona w Petersburgu w 1816 roku. W 1829 roku fabryką
zarządzali kupcy Transzel (Траншель) i Buch. W spisie wystawy przemysłowej w Petersburgu w 1833 roku figurują jeszcze obaj
właściciele, natomiast na wystawie w 1843 roku w Moskwie jako właściciele fabryki są wymienieni tylko bracia Buch. W 1890 roku
fabrykę przejął kupiec Fryderyk Karłowicz Gutchejl (Ф.–К. А. Гутхейль), jednak nadal produkował on guziki pod marką braci Buch, co
najmniej do roku 1913 (ostatni zapis w książce adresowej Petersburga).
*) Opis wymaga uzupełnienia:
sprawa spółki BUCH - NORBLIN Warszawa,
oraz sprawa spółki BUCH - RÜKERT.
Spółka Buch & Rukert mieściła się w Warszawie na ul. Długiej nr 557.
Kamienica nr 557 należała do Jakuba i Teofila Piotrowskich (wg. danych z 1852 roku). Panowie byli członkami Delegacji Miejskiej
powołanej w 1861 roku.
Proszę o pomoc w uzupełnieniu tego opisu
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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 14:45

Plik wygenerowano ze strony www.buttonarium.eu 2023.01.07

