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Dane szczegółowe
Właściciel:

radkow1

Kraj:

UK

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: mosiądz
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

SMITH & WRIGHT

Wytwórca:

SMITH & WRIGHT (Birmingham)

Średnica:

brak danych

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

(| - dwuwarstwowy, wypukło-płaski

●
●

napisy na awersie
wąż

Przeznaczenie
●

wojskowy

Ostatnia aktualizacja: 2017-11-01 17:37

Plik wygenerowano ze strony www.buttonarium.eu 2022.08.17

Opis guzika btrm004277
Brytyjski guzik wojskowy. Awers przedstawia czerwony krzyż umieszczony wewnątrz paska z klamrą i z napisem w języku francuskim:
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE - Wstyd (hańba) temu kto o tym źle myśli (widzi w tym coś nieprzystojnego) - dewiza Orderu Podwiązki
(najwyższe cywilne i wojskowe odznaczenie Wielkiej Brytanii). Całość umieszczona na ośmioramiennej gwieździe utworzonej z promieni.
Pod klamrą paska widoczny pełzający wąż. Rewers sygnowany: SMITH & WRIGHT LIMITED BIRMINGHAM. Jest to guzik Coldstream
Guards - COLDM GDS, czyli Gwardii z miejscowości Coldstream w Szkocji, najstarszego i elitarnego regimentu w armii brytyjskiej, który
powstał w Coldstream w 1650 roku i istnieje do dzisiaj. Ten wzór guzika obowiązywał w latach 1902-1932.

{radkow1+rwb}

Wytwórca: SMITH & WRIGHT (Birmingham)
Smith, Kemp & Wright Ltd, Brearley St., Birmingham (1840)
Smith & Wright - 176, 178 & 180 Brearly St.Birmingham 19. (in 1946).
Wnioski na podstawie guzików występujących w Buttonarium
Wytwórca ten prowadził swoją działalność na terenie Birmingham, a okres jego działalności zahaczył o lata 1855-1952, równie dobrze,
mógł rozpocząć przed 1855 rokiem, czy skończyć po roku 1952. Z całą pewnością firma istniała przed 1872 rokiem oraz po 1901 roku.
Źródła
www.angelfire.com - Diana's Buttons - British Button Backmarks
www.oldcopper.org - Buttonmakers Birmingham
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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