Sprehod skozi mesto – Breg
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ID=8090314

Breg, okrog leta 1900. Prvotni, leseni most nad Cankarjevo enajsto
šolo so po zaslugi tovarnarja Franca Kotnika iz Verda, leta 1888
zamenjali za litoželeznega in ga v čast 40-letne vladavine Franca
Jožefa, poimenovali po cesarju.

Osrednji vrhniški trg leta 1903. Vsako prvo sredo po Veliki noči je
bil nekoč pred Sv. Lenartom na Bregu sejem, na katerem so nabavljali in izmenjevali najrazličnejše blago Vrhničani in okoličani.

ID=7976650
Leto 1907; središče kraja s cerkvijo sv. Lenarta v ozadju. Prva stavba na desni je trgovina z mešanim blagom Rutner, za katero ljudski glas še vedno pravi, da si v njej dobil vse.

ID=7850186
Glavni trg, danes Cankarjev, okrog leta 1929. Na levi spredaj viden
del znamenite furmanske gostilne Mantova, ki je med drugim slovela po najboljšem golažu daleč naokoli.

ID=7981770
Trg Ivana Cankarja okrog leta 1960. Na levi še stoji furmanska domačija Mantova, ki so jo po 120 letih uspešnega delovanja podrli
leta 1963. Še prej, v 18. stoletju, je na njenem mestu stal pranger
– sramotilni steber.

ID=7984330
Trgovec Rudolf Rutner je založil celo serijo razglednic z motivom
njegove trgovine na Bregu. V neposredni soseščini so še gostilna Jurca, Stara pošta in most čez Ljubljanico, pod katerim je znamenita
»enajsta šola«.

ID=7982282
Leto 1930. Razglednica prikazuje trg pred cerkvijo sv. Lenarta. Vodilni arhitekt tistega časa na Kranjskem Candido Zulliani, je okrog
leta 1750 v baročnem stilu prezidal gotsko kapelo, okrog katere je
bilo pokopališče.

ID=8067018
Leto 1970, pogled s Tržaške ceste. Desno je železnina, ki se ji še
vedno reče Pri Malavašič, zadaj stara sodnija, s kamnitim portalom
z letnico 1554. Trg zaključuje cerkev sv. Lenarta, nad katerio se
dviga Klanec s Cankarjevo hišo.

ID=7978698
Razglednica z dvema zimskima prizoroma Brega je bila z Vrhnike
odposlana 22. 8. 1906 in je naslednji dan prispela v Hotel Mosser
v Beljak. Na levi je novo zgrajeno poslopje posojilnice in ljudska
šola, desno pa trg pred cerkvijo sv. Lenarta.

ID=7981514
Okrog leta 1910 so se Malavašičevi slikali pred svojo trgovino na
Bregu. Krojač Anton Malavašič je v zadnjih letih 19. stol. odprl
trgovino s cenejšimi, že izdelanimi oblekami. Trgovski posel je
odlično uspeval tudi njegovim potomcem.

ID=7982026
Leta 1930 je pred Jelovškovo-Špeharjevo hišo že stal kiosk, katerega ponudba je bila raznolika: časopisi, srečke, cigarete, sladkarije,
ob plačilnih dneh pa tudi spodnje perilo, predpasniki, rute… Vse
do srede 60-ih let se je tu ustavljal mlekar, s katerim si se lahko
odpeljal v Ligojno ali Podlipo.

ID=8024522
Leto 1998, trške stavbe na Bregu: Črni orel, Sodnija, v sklopu katere so bili tudi sodni zapori, osnovna šola Ivana Cankarja, zgrajena
l. 1904 kot Ljudska šola, Stara pošta - domnevno zgrajena v 15 stol.
in Občinska stavba, zgrajena kot Kmetska posojilnica leta 1906.
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