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Dane szczegółowe
Właściciel:

pmf1

Kraj:

Cesarstwo Niemieckie

Występujące elementy

Okres historyczny: brak danych
Znaleziono:

b.d.

Materiał awersu:

mosiądz

Materiał rewersu: g.jednorodny
Wykończenie:

brak

Sygnowanie:

MEYER

Wytwórca:

MEYER
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Guzik urzędniczy Cesarstwa Niemieckiego (wzór 1889)
© buttonarium.eu

Awers przedstawia herb Cesarstwa Niemieckiego, czyli czarnego orła, zwróconego w swoją prawą stronę, z tarczą herbową Królestwa
Prus na piersi. Tarcza 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 sygnowany: * EMIL MEYER * BRESLAU - słowo BRESLAU jest chyba wybite z błędem: zamiast trzeciej litery (E) jest odwrócona
litera Z (lustrzane odbicie).
Przeznaczenie i datowanie
Guzik należał do urzędnika Cesarstwa Niemieckiego i obowiązywał w latach 1889-1918. Ten wzór herbu Cesarstwa Niemieckiego został
wprowadzony w dniu 6.12.1888 roku, dekretem cesarza Wilhelma II i obowiązywał do czasu upadku Cesarstwa Niemieckiego, czyli do
końca I wojny światowej. Wcześniejszy wzór herbu 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].
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Wytwórca: MEYER
Opis tego wytwórcy jest jeszcze w trakcie opracowania.
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