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Karta katalogowa guzika btrm005721

Dane szczegółowe
Właściciel:

wojtas7534

Kraj:

Prusy

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: b.d.
Wykończenie:

złocony

Sygnowanie:

ASSMANN

Wytwórca:

ASSMANN F.W. (Lüdenscheid)

Średnica:

24.0 mm

Typ uszka:

b.d.

Rant:

●-|/

Profil:

(? - dwuwarstwowy, wypukło-brak danych

●
●
●

korona [otwarta; 3-pałki]
napisy na awersie
orzeł

Przeznaczenie
●

innego transportu
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Opis guzika btrm005721
Guzik pruskiej żeglugi parowej ze Szczecina, awers przedstawia herb Szczecina oraz napis: BALTISCHER LLOYD STETTIN, rewers
sygnowany: ASSMAN & SOEHNE LUDENSCHEID. Firma Baltischer Lloyd Stettin dyponowała piecioma transatlantykami (pływali do
Nowego Jorku), z których trzy szybko zatonęły. Guzik pochodzi z końca XIX wieku.
https://de.wikipedia.org/wiki/Baltischer_Lloyd

Wytwórca: ASSMANN F.W. (Lüdenscheid)
Firma F. W. Assmann & Söhne została założona w 1826 roku przez Friedricha Wilhelma Assmanna w miejscowości Lüdenscheid. Po
jego śmierci firma była zarządzana przez syna Eugena Assmanna (????-1929). Kolejnym jej właścicielem był syn Eugena - Rudolf
Assmann (????-1940).
Ciekawostki:
● Jeżeli guzik posiadał na rewersie sygnaturę RZM, to znaczy, że był on przeznaczony dla funkcjonariuszy NSDAP. Skrót RZM oznacza
Reichs Zeug Meisterei der NSDAP - w Rzeszy Niemieckiej była to nazwa urzędu kontroli jakości wyrobów mundurowych
przeznaczonych dla NSDAP i SA.
● Firma produkowała guziki również na rynek rosyjski o czym świadczą napisy reklamowe typu: 1 СОРТЪ.
● Czasami w sygnaturze pojawiały się litery DRGM, czyli Deutsches Reichs Gebrauch Muster, czyli Wzór Użytkowy Rzeszy Niemieckiej.
● Czasami w sygnaturze pojawiał się napis: GES. GESCH. który jest skrótem od: GESETZLICH GESCHÜTZT, co oznacza Prawnie
Chroniony
Źródła:
● Assmann & Söhne - KATALOG
● Historia firmy ASSMANN
● Kody RZM 1
● Kody RZM 2
● Kody RZM 3
● Kody RZM 4
● Loga wytwórców
Przy opracowaniu opisu wykorzystano informacje od użytkowników oraz wnioski z analiz guzików w Buttonarium.

Jeśli chciałbyś coś zmienić lub dodać do tego opisu, to napisz poniżej komentarz. Nie zapomnij podać źródeł informacji.
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