


Z M U Z E Ó W . 227 

— 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 
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pierwszorzędnej piękności przedmiotów, naukę zaś wzbogacił}' mnóstwem 

bardzo cennych spostrzeżeń nad przeddziejową kulturą mieszkańców Cypru. 

Wyspa ta okazała się najwspanialszym łącznikiem w rozwoju kultury 

ludów aryjskich i semickich, łącznikiem między południową i wschodnią 

kulturą. Naukowe znaczenie wyspy jest ogromne, a będzie jeszcze wzrastało 

wobec zamierzonego W dalszym ciągu jej badania przez pierwszorzędnych 

specyalistów niemieckich. Obszerne sprawozdanie o tych wykopaliskach 

zamieścił Ohnefalsch-Richter w „Zeitschrift f. Ethnologie", (rok 1899, zeszyt 

1, 2. 3 i 4, z mnóstwem rycin przedmiotów najciekawszych). m. 

Do zbioru zabytków przeddziejowych E. Majewskiego, prócz wielu 

przedmiotów krajowych, przybyło ostatniemi czasy nieco okazów obcych. 

Z Muzeum Brytańskiego w Londynie otrzymano narzędzia krzemienne 

z hr. Icklingham i Yorku, oraz siekierkę jadeitową z Nowej Kaledonii. 

Z Muzeum królewskiego w Kopenhadze dwadzieścia kilka typowych 

narzędzi kamiennych neolitycznych, duńskich. 

Z Muzeum kantonalnego archeologicznego w Lozannie piękna kole-

kcya typów narzędzi kościanych z siedzib palowych w Chevoux na jeziorze 

Neuchatelskiem. Jest w niej 8 szydeł kościanych szczupłych, 8 szydeł gru-

bych, 1 harpun, 1 igła, 2 płaskie narzędzia zaostrzone do gładzenia, 4 dłuta 

kościane i rogowe, odznaczające się bardzo starannem wykończeniem, 1 kieł 

dzika, używany jako narzędzie do gładzenia. 

Z Muzeum Archeologicznego w Hawrze: 

17 okazów narzędzi krzemiennych paleolitycznych, należących do 

epoki musterjeńskiej z następujących miejscowości: Radepont pod Hawrem 

(2 okazy), St Cier (Blaye) (1 okaz), Briqueterie de Gainneville (3 ок.), Pla-

teau d'Yport (8 ок.), Criquebeuf près Yport (2 ок.), St Laurent (1 ок.), 

ostatnie cztery grupy z kolekcyi Vacossin'a. 

Z Muzeum starożytności w St Germain pod Paryżem narzędzie paleo-

lityczne typu szeleńskiego z Kongo *) oraz parę narzędzi krzemiennych 

z typowej stacyi Moustière (Dordogne), pochodzących z poszukiwań E. Lar-

teta, de Vibray'e i Hardy'ego. 

Obecnie (w końcu roku 1899) zbiór ten obejmuje między innemi: 

352 toporków kamiennych, siekierek i dłut, licząc w to nietylko całe, ale 

i uszkodzone okazją 

839 grotów do strzał, zwanych sercowatemi (à base concave), starannie 

wykończonych; 

1008 grotów dłutowatych do strzał, zupełnie wykończonych, t. j. na obu 

bokach starannie zatępionych; 

*; P. Bull. d. Soe. d'Anthropol. de Paris, str. 470, 1894 r. 


