Nghề Xưa ở Việt Nam (2)

Một quán bán đồ ăn dạo.

Gánh trầu cau bán dạo.

Sạp đồ gốm ở ven đường tại Hà Nội xưa.

Một gánh phở rong.

Một người làm nghề thu tiền. --- một xưởng làm giấy --- Người thợ săn tại Nam Kỳ xưa với vũ khí tự chế.

Lấy ráy tai dạo tại Hà Nội.

Hớt tóc dạo ở Sài Gòn xưa.

Thợ mộc xẻ gỗ ở một xưởng mộc.

Một thiếu phụ bên khung dệt.

Xưởng thợ rèn làm từ căn nhà tranh.

Dàn nhạc biểu diễn ở Nam Kỳ...

Những thước ảnh quý giá này đang được lưu truyền rất nhiều trên mạng xã hội, giúp cho giới trẻ Việt Nam
hiểu rõ hơn về nghề nghiệp ngày xưa của ông cha. Phần lớn các tấm hình này đã được chụp từ cuối thế kỷ
thứ 19 hay đầu thế kỷ thứ 20. Chúng hầu hết đã thuộc về lịch sử, không còn bản quyền và được lưu trữ tại
nhiều nơi ở nước Pháp như trong lưu trữ của mỗi cục, bộ của chính quyền Pháp, ở Thư Viện Quốc Gia Pháp,
ở Sở Ðịa chính Paris và nhiều nhất là ở Trung tâm dữ liệu thuộc địa ở Aix-en-Provence.

... và ở Hà Nội xưa.

Đoàn xe chở thư từ Sài Gòn về Cần Thơ.

Xe đưa thư chuyến từ Sài Gòn về Tây Ninh.

Xưởng làm đồ bạc trên phố Hàng Bạc.

Đoàn vận chuyển thư và bưu chính bằng chân.

Họ nghỉ đêm ở một chỗ trú chân giản đơn.

Một phụ nữ thầy bói ở chợ chụp vào năm 1921.

Một cửa hàng ở phố Hàng Thiếc, Hà Nội.

Một cụ già làm nghề in tranh.

Một xưởng thuộc da.

Một cửa hàng bán cân tiểu ly.

Nghề làm bánh đa.

Một họa sĩ ở làng tranh

Diễn viên Hồ Quảng

Một quán nước tại Hà Nội

Cửa hàng bán đồ đồng thau ở Bắc Kỳ xưa

Nghề đan nón rơm.

Thợ khảm tại Bắc Kỳ ngày xưa.

Thợ làm cửa Hàng

Một cửa hiệu sửa và bán giầy dép làm thủ công.

Lớp dạy nghề khảm ở trường dạy nghề Hà Nội

Một phụ nữ thầy bói ở chợ chụp vào năm 1921.

Một cửa hàng ở phố Hàng Thiếc, Hà Nội.

Đan phên trên phố Hàng Mành.

Nhà bán lọng.

Nghề phơi tằm.

Hai người phơi gạch.

Phu kéo xe.

Thợ vẽ và thợ thêu ở Bắc Kỳ xưa.

Ngày xưa, ở Đông Dương, những chiếc xe kéo có mặt tại Hà Nội vào năm 1883 do được đem từ Nhật qua.
Sau đó gần 15 năm, xe kéo mới có mặt tại Sài Gòn.

