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Lubię to!

Zarejestruj się, aby zobaczyć co lubią Twoi
znajomi.

Saperzy po otworzeniu tajemniczej, miedzianej tuby, zamiast materiału wybuchowego,
znaleźli dokumenty, pieniądze i gazety sprzed 130 lat.
Znalezisko wydobyli pracownicy wykonujący prace remontowe
nieopodal Teatru Polskiego w Szczecinie. Metalowa tuba ukryta
była pod ulicą Swarożyca.
Saperzy bezpiecznie otworzyli tubę. W środku jak się okazało nie
było żadnego materiału wybuchowego, były tam dokumenty
oraz pieniądze, które zostały zamurowane w tym miejscu
prawdopodobnie pod koniec XIX wieku.
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Podziel się:

Więcej

W pojemniku znaleziono gazety z 1883 roku, monety wybite w
latach 1875-1876 oraz dokumenty firmy C. Voss & Sohn - w tym
m.in. instrukcje i zdjęcia wytwarzanych przez firmę wozów
strażackich oraz dzwonów, a także akt erekcyjny budynku, który
znajdował się w tym miejscu w przeszłości.

Materiały trafiły do Państwowego Archiwum w Szczecinie, które
jest upoważnione do przechowywania tego typu dokumentów.
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