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Stavanger. Muzeum. 

Throndhjem. Muzeum Starożytności i mo-

net miejskie. 

Dania . 

Aalborg. Muzeum. 

Aaarhuus. „ 

Hjörring. „ 

Kölding. „ 

Kopenhaga. Królewskie Muzeum Staro-

żytności. 

Odensee. Muzeum. 

Randers. „ Starożytności. 

Rönne . „ „ 

Viborg. „ „ 

Greeya. 

Ateny. 1; Archeologiczne Central - Mu-

zeum. 

2) Muzeum T-wa Archeologicz-

nego. 

3) Institut archéologique de la 

France. 

4) American archeological In-

stitut, 

5) Deutsches Archaeologisches 

Institut. 

Delphi. Muzeum miejscowe. 

Eleusis. Muzeum miejscowe. 

Olympia. „ „ 

Sparta. „ „ 

f l iszpania . 

Barcelona. Museum Martorel. 

Bonette. Serrano Gomez (prywatne). 

Madryt. National Museum. 

Sevilla. Sanchez D. Ed. (prywatne). 

Portugal ia . 

Lizbona. Muzeum królewskie. 

Porto. Muzeum miejskie. 

— Muzeum sztuk pięknych. Na umyślnem posiedzeniu magistratu m. 

Warszawy rozważano sprawę projektu budowy gmachu dla umieszczenia 

w nim muzeum sztuk pięknych, sali rysunkowej, gabinetu figur gipso-

wych i t. d. 

Sprawa ta była komunikowana do opinii p. kuratora okręgu nauko-

wego, a ponieważ poglądy p. kuratora różniły się w niektórych punktach 

od wniosków magistratu, mianowicie co do samodzielnego zarządu mu-

zeum przez władzę miejską, połączenia muzeum ze szkołą rysunkową i t. d., 

zatem projekt łącznie z wnioskami p. kuratora przyszedł powtórnie pod roz-

poznanie magistratu. 

Po naradzie magistrat uznał za stosowne postawione przez p. kura-

tora wnioski i dopełnienia w zupełności przyjąć. 

Według zmienionego projektu muzeum przechodzi pod zawiadywanie 

magistratu na warunkach następujących: magistrat wybuduje odpowiedni 

gmach na muzeum, a zanim to nastąpi, najmie dla muzeum i gabinetu figur 

gipsowych osobne pomieszczenie; muzeum będzie zarządzane przez komi-

tet, w którym będą brali udział i profesorowie uniwersytetu; gabinet figur 

gipsowych będzie pozostawał pod osobnem zawiadywaniem uniwersytetu. 

{„Kur. War S3.u Nr. 100, 12 kwiet. 1899 г.). ^ 
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— W „ Warsz. Dniewn." czytamy, co następuje: „Wskutek prośby ma-

gistratu o asj'gnowanie z funduszów miejskich potrzebnej sumy na założe-

nie i urządzenie w Warszawie muzeum, ministeryum spraw wewnętrz-

nych nie uznało możności przyznania żądanego kredytu z tej przyczyny, 

że założenie w Warszawie zamierzonego muzeum posiada znaczenie dla 

całego kraju, tworzenie przeto tej instytucyi wyłącznie z funduszów miej-

skich nie wydaje się chyba rzeczą pożądaną Nadto uniwersytet nie odda 

swych zbiorów miastu na zupełną własność, lecz pragnie je tylko tymcza-

sowo pomieścić w specyalnym gmachu, którego budowę magistrat projek-

tuje dla muzeum. Wobec tego przedewszystkiem jest rzeczą konieczną, aby 

rozstrzygnąć w duchu twierdzącym sprawę oddania zbiorów uniwersyteckich 

na własność przyszłemu muzeum. Dalej ministeryum uznaje za rzecz mo-

żliwą, aby miasto ze swej strony wzięło częściowy tylko udział w wydat-

kach na urządzenie, pomieszczenie i przechowywanie w całości zbiorów 

muzealnych." {„Kur. Warss." Nr. 242. 2 wrześ. 1899 г.). 

- P. Ad- Piwkowski ofiarował do zbiorów T-wa Ludoznawczego we 

Lwowie siekierkę krzemienną, znalezioną na polach w Krasnem, w gub. 

Łomżyńskiej; inwent. Nr. 131. („Lud." t. V. z. 4, str. 391.). 

— Wzrost zbiorów Muzeum etnograficznego w Paryżu w r. 1898. 

Kolekcye afrykańskie, amerykańskie iz Oceanii powiększyły się o 2,155 oka-

zów; najwięcej przybyło z Ameryki. 

Z pośród ofiarodawców wyróżnia się hr. de La Vaulx (1356 okazów), 

pp. Labadie (354), F^errieri (169). Zaczyna się odczuwać dotkliwy brak 

miejsca. 

Zbiory Muzeum przy Towarzystwie Antropologicznem w Paryżu 

w roku 1898-ym powiększyły się o 1,246 numerów. Przeważnie są to 

czaszki. I tutaj najpokaźniejszy dar zawdzięcza Muzeum hrabiemu de La 

Vaulx, który ofiarował piękny zbiór antropologiczny z Patagonii, obejmujący 

10 całych szkieletów, 98 czaszek, 11 miednic i 276 kości różnych. Wśród 

innych darów, do najciekawszych należy 17 czaszek Czukczów i Eskimo-

sów, 30 czaszek z kurhanów i grobów przedhistorycznych z Rosyi oraz 

Syberyi, przywiezionych przez barona De Baye'a, oraz 4 czaszki z nad jeziora 

Tanganyika, 7 narzędzi kamiennych paleolitycznych, typu St. Acheul z Pen-

sylwanii i 2 strzałki'kamienne, zebrane niegdyś przez naszego sławnego 

rodaka, Davida, w pustyni Gobi. 

Rozkopywania, dokonywane na wyspie Cyprze pod protektoratem 

cesarza niemieckiego, Muzeów berlińskich oraz Instytucyi Rudolfa Virchowa, 

wydały zdumiewająco bogate rezultaty. Pomnożyły one zbiory o tysiące 


