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Duben 2018
Ro-Ku Georgswalde

15. dubna 2018 v 23:59 | muzejnik3
Reklama

Jiříkovští říkají, že se v tomhle městě kdysi vyrábělo snad všechno, a to od špendlíků až po letadla. Zní to poněkud přehnaně, ale vyrábělo se toho tady dost. Potvrzuje to mj. existence firmy Ro-Ku
Georgswalde. Firma Ro-Ku byla jednou z jiříkovských firem 1. poloviny 20. století a figuruje pod číslem 112 i v poválečném soupisu jiříkovských Firem - Soupiska podniků města Jiříkov - Státní okresní
archiv Děčín - ONV Šluknov - 1945 - 1948, jako stavba parních strojů - Kuner Arthur ´Ro-Ku´. Co tedy vlastně firma Ro-Ku, stavba parních strojů, v originále >>Dampfapparatebau<< vyráběla? Díky
dochovanému letáku víme, že Ro-Ku v tehdejším Jiříkově vyráběla "protiproudý předehřívač", kterému by se v dnešním žargonu dalo říkat "protiproudý výměník tepla" - tedy věc, kterou potřebujete i v
dnešní době a tedy přístroj značně pokrokový. I to může svědčit o dokonalosti a modernosti našich předků. Z knihy Erinnerungen an Georgswalde (titul:
Vzpomínky na Jiříkov) , tedy knihy ´Vzpomínek´, se o firmě dále dovídáme následující údaje (rok 1931): Ro-Ku Georgswalde - Karl Hollub č.p. 815,
Neusalzaer Str., tel. číslo 19. Telefonní přípojka 19 již není aktuální, ale č.p. 815 napomůže lokalizaci. Zbývá Neusalzaer Str., tedy ulice Novosalzská,
dnešní Mánesova. Jak je známo, nacházela se roku 1931 v ulici nalevo č.p. 1, 627, 629, 759, 760, 897, 815, 742, 1005, 621, 624, 721, 1002, 685, 643, 672,

121, 647, 106, 102, 661 a 842. Hledejte, najdete. 
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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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