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K O R ES PON D E N G Y A. 

<л 

1. 

Szmaragd starożytny i pierścień. 

Pan Konstanty Wzdulski z Korytna zakomunikował nam w wiernem 

zdjęciu fotograficznem parę bardzo intere-

sujących przedmiotów, będących w Jego 

posiadaniu, co do których pragnął zasię-

gnąć zdania znawców. Jest to pierścień 

bardzo charakterystyczny starogermań-

ski zornamentem zwierzęcym, i epoki po-

rzymskiej, oraz olbrzymi sznlaragd, na 

którego jednej płaszczyźnie wypukłej od-

powiedniemi nacięciami wyszlifowano nie-

zgrabnie nieco zagadkową postać ludz-

ką. Oba te przedmioty podajemy tutaj w 

zmniejszonej reprodukcyi wraz z podział-

ką metryczną, z prośbą do znawców o o-

kreślenie tych przedmiotów. Zwłaszcza 

cenny szmaragd, zdaje się, wschodni, z 322 
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wyrytą na nim postacią zasługuje na zdeterminowanie. Miejsce znalezienia 
tych zabytków nie jest nam znane; stanowią one dwa oddzielne znaleziska, 
mają jednak pochodzić z obszaru dawnej Rzeczypospolitej. 

Redakcya. 

2. 
Spis zabytków epoki kamienia gładzonego, znalezionych 

w gub. Wołyńskiej. 

Czyniąc zadość żądaniu Sz. Pana, ogłoszonemu na str. 76, t. I „Świa-
towita", załączam poniżej spis znajdujących się u mnie przedmiotów z epo-
ki kamiennej, zebranych przeważnie w powiatach Dubieńskim i Łuckim, gub. 
Wołyńskiej. 

Narzędzia krzemienne odbijane (łupane). 

Siekierka krzemienna, ostrze półokrągłe ostre, obuch tępy, długość 17 cm., 
szerokość ostrza 10 cm., obwód w drugim końcu spłaszczonym 15 cm., 
waga l'/4 f. Znaleziona w miasteczku Kisiel in ie, pow. Włodzimier-
skiego, w ogrodzie, przy kopaniu, razem z drugą takąż, obrobioną bar-
dzo starannie. 

Siekierka krzem., ostrze półokrągłe ma szerokości 6 cm., długość 19 cm., 
obwód tępego końca 13 cm., waga 11/9 f., obrobienie mniej staranne. 
Znalez. we wsi Żabokrsykach, pow. Dubieńskiego. 

Siekierka krzem., ostrze w połowie uszkodzone, długość 13 cm., szerokość 
ostrza 5 cm., obwód przeciwnego końca 107j cm., waga f. Znale-
ziona we wsi Słupno, pow. Dubieńskiego. 

Siekierka krzem. — ostrze odbite, szerokość jego pozostała 8 cm , długość 
12 cm·, waga '/2 f- Znalez. we wsi Buderaśu, pow. Dubieńskiego. 

Grot krzem. — odbijany, długość 8 cm., jeden koniec śpiczasty, szerokość 
drugiego końca 5 cm., boki zaostrzone. Znaleziony w Stupnicy, pow. 
Dubieńskiego. 

Grot krzem.—długość 8 cm., szerokość 5 cm., oba boki zaostrzone. Znalez. 
w Antonowcach, pow. Krzemienieckiego. 

Grot krzem., szczerbiony, w połowie odłamany. Znalez. we wsi Jelowicy, 

pow. Dubieńskiego. 
Dłuto krzem., ostrze półokrągłe ostre, drugi koniec tępy, długość 10 cm., 

szerokość 45 mm. Znalez. nad Styrem, we wsi Krasnem, pow. Du-
bieńskiego, gdzie musiała być stacya narzędzi, gdyż w temże miejscu 
znajdowały się nuclei. 


