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Opis guzika btrm002160
Guzik urzędniczy Cesarstwa Niemieckiego (wzór 1871)
© buttonarium.eu

Awers przedstawia herb Cesarstwa Niemieckiego, czyli czarnego orła, zwróconego w swoją prawą stronę, z tarczą herbową Królestwa
Prus na piersi. Tarcza, stylizowana na kształt serca, otoczona jest kollaną Orderu Czarnego Orła, czyli najwyższego odznaczenia Prus,
obecnie jest to order domowy byłej panującej pruskiej i cesarsko-niemieckiej dynastii Hohenzollernów. Powyżej cesarskiego orła
umieszczono wizerunek projektu korony Cesarstwa Niemieckiego.
Ciekawostka
Korona Cesarstwa Niemieckiego nigdy nie powstała, jej projekt powstał w 1871 roku dla Wilhelma I Hohenzollerna. W 1872 roku
wykonano jedynie jej drewniany model, który przechowywany był do czasów II wojny światowej w pałacu Monbijou. W latach 1871-1918
korona Cesarstwa Niemieckiego była wykorzystywana w heraldyce niemieckiej[1].
Rewers - brak zdjęcia rewersu.
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do urzędnika Cesarstwa Niemieckiego i obowiązywał w latach 1871-1889. Nowy wzór herbu Cesarstwa Niemieckiego
został wprowadzony w dniu 3.08.1871 roku, dekretem cesarza Wilhelma I, a ogłoszony w Reichsgesetzblatt (RGBl), czyli Biuletynie
Ustaw Rzeszy pod pozycją 681[2]. Kolejny wzór herbu został wprowadzony w dniu 6.12.1888 roku, dekretem cesarza Wilhelma II.
Źródła
Podobne guziki na stronie Buttonarium Polska
Wikipedia.pl - Korona Cesarstwa Niemieckiego
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Dekret Wilhelma I z dnia 3.08.1871 roku

[2]

Wikipedia.pl - Kollana
Wikipedia.pl - Order Czarnego Orła (Prusy)
Wikipedia.pl - Cesarstwo Niemieckie
Wikipedia.pl - Godło Drugiej Rzeszy Niemieckiej
Wikipedia.pl - Biuletyn Ustaw Rzeszy

Wytwórca: ! Brak danych
Brak danych na temat producenta tego guzika.
Najczęstsze przyczyny takiego stanu rzeczy, to:
- brak zdjęcia rewersu,
- mocno zabrudzony rewers,
- rewers częściowo lub całkowicie skorodowany.
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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