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Referaty o pierwszym tomie Światowita *). 

L'Anthropologie. Zesz. 4. 189g. Str. 46H, 

napisał Th. Volkov. (Paryż). 

Bibliot. Warsz. Kwieć., 1899 (-B3. Chamiec). 
Kwartalnik Historyczny. Lwów. Organ 

T-wa Historycznego. Zesz. 3. Str. 53«— 

541 r. 1899, napisał d-r Kłem. Bąkowski-
Mittheilungen d. Anthropol. Gesellsch. in 

Wien. Zesz. IV. 1899. Str. 170—172, 

napisał W. Bugiel. (Paryż). 

Słowo Polskie. Lwów. D. 13 czerw. 1899 

r. nap. W. Bugiel. (Paryż). 

Wiadom. Numizmatyczno-Archeol. Nr. 2 i 3 

r. 1899, napisał d-r Wł. Demetrykiewicz 
(Krakowi. 

Wista. Zesz. VII r. 1899. Str. 468—472. 

nap. Ksawery Chamiec. (Warszawa). 

Viestnik Slovanskych Starozitnosti Zesz. 

II Str. 126, 1899, napisał L. Niederle, 
(Praga). Zesz III. 1900. 

Wszechświat. Nr. 17, r. 1899. Str. 269. 

Zeitschr. f. Ethnol. Zesz. IV. 1899. Str. 

200, napisał dr. Lissauer. (Berlin) 

Od T^edeikcyi. 
Otrzymaliśmy liczne wyrazy sympatyi i życzliwości od czytelników 

„Światowita". 

Nie wszystkim mieliśmy możność podziękować listownie. Dla tego, 

na tem miejscu, wyrażamy gorące i serdeczne podziękowanie przyjaciołom 

wydawnictwa za ich pobłażliwe i łaskawe sądy, które nam będą zachętą 

i pobudką do dalszej pracy i do starań, aby rocznik nasz stawał się coraz 

bardziej tem, czem pragniemy go widzieć. 

Obecnie, przy zbyt jeszcze szczupłem kole współpracowników, nie 

możemy w sposób równomierny wypełnić całego programu. Gdy nas wię-

cej zabierze się do pracy, treść „Światowita" odpowiadać będzie lepiej po-

trzebom chwili. 

Upraszamy Szanownych współpracowników, oraz wszystkich, ktoby miał coś do 

zakomunikowania w przedmiocie wykopalisk krajowych, o wczesne nadsyłanie rękopisów. 

Do działu pierwszego nie później jak do końca s ierpnia, do działu drugiego najpóźniej 

do października 1900 r. Prace, nadesłane po tych terminach, mogą znaleźć pomieszczenie 

dopiero w roczniku następnym. 

Pragnąc rozszerzyć dział sprawozdań z literatury, zapraszamy chętnych do współ-

pracownictwa o zniesienie się z nami, zaś autorów prac z zakresu nauki naszej o nad-

syłanie nam swj'ch dzieł. 

Fotografie przedmiotów, przeznaczone do reprodukcyi powinny być wyraźne- Ry-

sunki do tekstu i tablic najlepiej wykonywać piórkiem, ale niezbyt subtelnemi liniami, 

i tak, aby w zmniejszeniu о '/'з wielkości lub o połowę, odpowiadały formatowi książki. 

*) Przytaczamy znane nam referaty. Być może, że nie wszystkie doszły do naszej 
wiadomości. 


