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Dane szczegółowe
Właściciel:

muchaleon

Kraj:

Niemcy

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

zachodniopomorskie

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: stal
Wykończenie:

złocony

Sygnowanie:

! Stylizowana litera A

Wytwórca:

ASSMANN F.W. (Lüdenscheid)

Średnica:

25.0 mm

Typ uszka:

drut

Rant:

●--|

Profil:

(| - dwuwarstwowy, wypukło-płaski

●
●

napisy na awersie
tarcza

Przeznaczenie
●

urzędniczy
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Opis guzika btrm007925
Niemiecki guzik kominiarzy
© buttonarium.eu

Awers przedstawia herb gildii później cechu niemieckich kominiarzy, nad herbem znajduje się szarfa z umieszczonym na niej napisem:
EINER FÜR ALLE, ALLE FÜR EINEN, całość tworzy imitację komina, nad którym widać pochyloną postać św. Floriana (kominiarza)
zalewającego płomienie wiadrem wody.
Ciekawostka
Napis "Einer für alle, alle für einen" oznacza "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego", od średniowiecza jest mottem kominiarzy i
podkreśla ich poczucie jedności i współpracy w gildii (cechu). Oznacza to, że kominiarze są zwykle bardzo życzliwi i pomagają sobie
nawzajem w trudnych sytuacjach. Święty Florian jest patronem kominiarzy i według legendy, ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem
wody.
Rewers sygnowany: ● HOCHFEINE (stylizowana litera A) QUALITÄT ● 24 M.
Guzik znaleziono w okolicach Szczecina w województwie zachodniopomorskim.
Przeznaczenie i datowanie
Ten wzór guzika był przeznaczony dla niemieckich kominiarzy i pochodzi z pierwszej połowy XX wieku.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Wikipedia.de - Schornsteinfeger
Wikipedia.pl - Gildia (historia)
Wikipedia.pl - Kominiarz
Wikipedia.pl - Narzędzia kominiarskie
Wikipedia.pl - Święty Florian

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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