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Věc ??

6. února 2014 v 8:31 | muzejnik3
O ´Muzejní noci´ se mi dostala do rukou tahleta věc. Kovová destička nalezená na ´Skalce´ v katastru Jiříkova. Je to spíš silně znečištěné, než zarezlé. Snad litina - nejsem metalurg. Je to poměrně těžké na
svou velikost. Rozměry cca 7x11cm. Uprostřed horizontálně 3 otvory. Podél písmena, nebo čísla. nenapadá někoho, co by to tak mohlo být, tahleta věc ?? Štítek, nebo spíš ´štít´od něčeho; cedulka, nebo
něco v tom smyslu. Domovní číslo? Ano, možné to je, ale na ´Skalce´?
Reklama

9.2 - probíhá čištění ´věci´. Jde to pomalu. Nechci nic zanedbat, ani poškodit. -muz3-
27.2 - čištění prozatím nepokročilo, ale zdá se, že ta destička prošla ohněm. Až se podaří objasnit znění

nápisu, snad se i potvrdí domněnka, že té věci je alespoň 114 let, protože na základě starých spisů začínám tušit, odkud je.  -muz3-
Přidat komentář

100 let města Jiříkova

1. února 2014 v 0:01 | muzejnik3
Právě 1.2 oslavilo město Jiříkov, vulgo Georgswalde, 100 let. Před 100 lety se Georgswalde stalo městem. Jak je v místě samotném známo, napomohl tomu císařský dekret Františka Josefa I.. Toho
Františka, jehož známe tak dobře z filmů o císařovně Alžbětě, přezdívané Sissi. Jaké bylo Georgswalde před 100 lety, když byla jeho starostovi, panu
Johannu Heinemu sdělena tato radostná zpráva? Byla právě doba faschingu, soustředěného do zdejších hospod, pivnic, restaurací a hotelů. Radní obce, tedy
již města, se o události dozvěděli telegramem ve středu 9. února. O den později pak byly na mnoha domech vyvěšeny městské prapory... V březnu poté

došlo k městským oslavám... O památném stromu, jež byl tehdy vysazen se rozepíšeme někdy později...  Velká válka byla v té době pouhým snem
smělých anarchistů (došlo k ní o 5 měsíců později), lidé snili o století plném pokroku. Město se pyšnilo novou spořitelnou, začalo se hovořit o stavbě kina. 

 A jen pro srovnání: kilový chléb jste tehdy pořídili za 26 haléřů, litr mléka za 24 haléřů, kilogram kostkového cukru za 1 korunu a 8 haléřů, metr
krychlový dříví za 7 korun a metrák uhlí za korunu 80; (pro upřesnění - kilogram zlata jste mohli koupit za 3.200 korun po 100 haléřích). Jako dělníci v

místních továrnách jste si přitom mohli domů přinést 2 až 3 koruny denního platu, při více jak 10ti hodinové pracovní době.  ...
Přidat komentář
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Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
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