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ziajstwa i Lesowodztwa." zesz. Ш , t. IX-go (Warszawa, 1896), znajduje 
się rozprawa p. N. Krisztafowicza, p. n. „Potrzeciorzędowe formacye 
w okolicach Nowej-Aleksandry i," str. 149—216. 

Treśó jej jest następująca: Naprzód autor zaznajamia czytelnika 
z badaniami geologicznemi zajmującej go okolicy, podejmowanemi przez 
jego poprzedników. Dobrze obeznany jest z literaturą geologiczną pol-
ską, poczynając od Staszyca aż do czasów najnowszych; włącza też do 
swej pracy notatkę geologiczną o tej okolicy prof. К. Malewskiego. Na-
stępnie p. K. przytacza wyniki badań własnych i opisuje szczegółowo 
pod względem geologicznym: I. Wyżyny prawego brzegu doliny rzeki 
Wisły. II. Wschodnie stoki wyżyny lewego brzegu doliny rz. Wisły. 
III. Dolinę rz. Wisły. Tu podano też wyniki wierceń, uskutecznionych 
w dziesięciu miejscach. W zakończeniu swej pracy autor omawia ślady 
kultury człowieka przedhistorycznego, odnalezione w badanej przez nie-
go miejscowości; są to mianowicie narzędzia krzemienne i kawałki kości 
różnych zwierząt; narzędzia są bardzo pierwotne, z kształtu sądząc, były 
to noże, skrobacze i szydła; wiele jest drobnych narzędzi, których prze-
znaczenia bliżej określić trudno; G. Ossowski, który znajdował podobne 
w grotach ojcowskich, sądził, że służyły do rzeźbienia na kości. Znale-
zione przez siebie narzędzia krzemienne, jako ślady istnienia człowieka 
w badanej miejscowości, p. K. porównywa ze znajdowanemi w okolicach 
Ojcowa i stwierdza nadzwyczajne podobieństwo, jeżeli nie tożsamość 
charakteru, sposobu i stopnia obrobienia narzędzi ojcowskich do nadwi-
ślańskich z okolic Puław. Do rozprawy autor dołączył mapę geologiczną 
badanej miejscowości, profil geologiczny lewego brzegu Wisły i tablicę 
z wyobrażeniami dwudziestu kilku narzędzi krzemiennych. 

H. Ł. 
— Muzeum p. Skarżyńskiej. W pismach kijowskich zamieszczoną 

była niedawno wiadomość o tem, że znajdujące się w pobliżu m. Lubna 
Muzeum archeologiczno-etnograficzne,będące własnością p. Skarżyńskiej, 
zostało przez nią ofiarowane jednej ze stołecznych instytncyj naukowych. 
Z innego znów źródła („Южн. Край") dowiadujemy się, że p. Skarżyń-
ska, chcąc spotęgować publiczne znaczenie muzeum, oświadczyła goto-
wość ofiarowania go instytucyi publicznej lub rządowej z zastrzeżeniem, 
że pomieszczone ono będzie w m. Lubnie. Mamy nadzieję, że ta druga wia-
domość okaże się prawdziwszą, gdyż cenne muzeum p. Skarżyńskiej, ma-
jąc znaczenie czysto miejscowe, po przeniesieniu do stolicy, w znacznie 
mniejszym stopniu mogłoby się przyczynić do oświaty, niż gdyby zostało 
ną miejscu. W chwili obecnej sporządzany jest opis części archeologicz-
nej tego muzeum. 


