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— Zjazdy archeologiczne w Państwie Rosyjskiem odbywały się w po-
rządku następującym: 

1869 w Moskwie. 
1871 w Petersburgu. 
1874 w Kijowie. 
1877 w Kazaniu. 
1881 w Tyflisie. 
1884 w Odessie. 
1887 w Jarosławiu. 
1891 w Moskwie. 
1894 w Wilnie. 
1899 w Kijowie. 
1901 ma się odbyć w Charkowie. 

= „Sbornik musealnej sloveoskej spoîecznosti", redagowany przez 
A. Sokolika, pomieścił, między innemi, następujące rzeczy, mające bliższy 
związek z archeologią i etnologią: 

Fr. Sasinek *). Prawiek Słowian (t. II i III). 
Szczepan Misik. Nazwy miejscowe na Spiszu (t. II i III). 
Fr. Sasinek. Czy byli Celtowie, Gotowie Skandynawscy i Obrzy na 

Słowaczyźnie (t. II). 
P. Kriśko. O nazwach miejscowych i znaczeniu ich dla starożytnic-

twa i t. d. 
P.Kriśko. Objaśnienie, jak zbierać starożytności (t. II). 
J. L. Holuby. Hradiska, wielka osada przedhistoryczna pod Podhra-

diem ziemiańskiem w Trenczyńskiem (t. III). 

— Przy robotach ziemnych około fundamentów pod dom „Kasy 
przemysłowców" w Lublinie znalazł jeden z robotników stalową buławę 
i, jako przedmiot, nieprzedstawiający żadnej wartości, sprzedał przekupnio-
wi za 5 kopiejek. Ten odstąpił z kolei wykopalisko handlarzowi za 50 
кор., a od tego ostatniego nabył pamiątkę p. Ł. za 3 ruble. Po odczyszcze-
niu przedmiotu, przekonano się, że buława posiada napisy i rączkę szcze-
rozłotą. Napisy udowodniły, że jest to robota Benvenuta Celliniego. 

(„Słowo" Nr. 79, r. 1899). 
• We wsi Rybaki gub. i pow. Łomżyńskiego na brzegu Narwi 

w piasku znajdują się noże krzemienne, strzałki i t. p. 
We wsi Miastkowo gub. i pow. Łomż. znajdują się ogromne glazy, 

które tworzą rodzaj czworoboku. Między tymi kamieniami został znale-
ziony srebrny pieniążek z czasów Wespazyana. 

*) Sędziwy h i s to ryk s łowacki . 

We wsi Kurów gub. Grodzieńskiej pow. Białostock. znajduje się 
szwedzka mogiła, którą rozkopywał p. Gloger. (Wiadomości powyższe za-
wdzięczam p, Tadeuszowi Baurewiczowi, stud. Politechn. Warsz.). 

Blizko Markuszowa za wsią Wola Przybysławska w pow. Nowo-
aleksandryjskim wznosi się wzgórze piaszczyste, zwane Kościeliskiem, 
w którem znajdują się kości i czaszki ludzkie. 

Na gruntach wsi Modryń w pow. Hrubieszowskim gub. Lubelskiej 
znaleziono przed kilku laty pięknie wykończony toporek krzemienny. (Por. 
w „Słowniku gieograficznym" t. VI, str. 572 wzmiankę o zabytkach archeo-
logicznych w Modryniu). 

H. Łopaciński. 

— Winiary, wieś w Kaliskiem, na prawym brzegu Prosny. 
W 1886 г.. robotnicy, kopiąc fundamenty pod stodołę dworską, odna-

leźli w piasku kilkanaście popielnic, z tych niektóre z pokrywami. Jedną, 
dochowaną w całości, przed kilku miesiącami oglądałem. Bez uszek, wysok. 
19 cm., obwód w miejscu najszerszem 79 cm., średnica otworu 22 cm., 
średnica dna 10 cm. Wewnątrz gładka, ciemno-szara, prawie czarna, ze-
wnątrz jeszcze gładsza, szmelcowana, koloru ciemno-żołtego. Metalu, ka-
mienia i kości, prócz piasku i'ziemi, w niej nie znaleziono. 

Dr. Bronisław Wojciechowski. 

— Kolonista Fr. Fahr z Dębskich Holendrów, w gub. Kaliskiej, na-
trafił na kupę kamieni, zakopanych w polu i systematycznie ułożonych. 

Rozkopawszy ją, znalazł bardzo stare urny, zawierające kości ludz-
kie, oraz różne ozdoby metalowe. 

Jednę urnę udało mu się wydobyć w całości, rozbiła się tylko pokry-
wa przy usuwaniu z niej kamieni. Z drugiej urny pozostały tylko kawałki. 

Urnę całą, wraz z zawartością, Fahr zachował, drugą zaś pozostawił 
.w ziemi. (Kur. Warsz. 26 września 1899 r. Nr. 266). 

— Z Wiednia. 
„W samym środku miasta na Fleischmarkt przy kopaniu nowego 

kanału p. Józef Lilia Nowalski odkrył starożytny grób rzymski. Nie pierw-
szyzna to panu Nowalskiemu; od czterech lat niestrudzenie, z zupełnem 
oddaniem się uczonego badacza, grzebie za puścizną rzymską, kryjącą się 
pod brukiem wiedeńskim i mnóstwa doniosłych doszukał się wykopalisk. 

Sarkofag, sporządzony z piaskowca i cegieł, zawiera dwa szkie-
lety, mężczyzny i kobiety, urnę, miskę glinianą, ostrze lancy i t. p. Jest to 
grób żołnierski z III wieku po Chrystusie. Na cegłach znajduje się napis 
wybity stemplem: LEG. X. G. P. 


