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az 1876 September havában a Budapesten tartott nemzetközi ős-
történelmi Congressus tárlatára az erdélyi múzeum régiségtá

rából felküldött tárgyaknak, 
A. Kőkori tárgyak: 

1. Obsidian mag, találták Horvátiba szántás közt. 2. Hasonló 
kisebb, Nagy-Almás. 3. Kőfejsze, mészmárgából, Oláh-Nyires. 4. Ha
sonló, porphyritből, Markod. 5. Kalapácsszerű töredék traehytbó'l, Kő-
farka, 6. p. oDsidian penge, q. r. s. tűzkő szilánkok, Kőfarka. a. 
obsidian penge, b. véső töredék kova palából, c. cl. csonttöredékek, e. 
equus sp. fog, / . átfúrt kőkorong, g. h. orsó gombok, i. ezüst fibu-
la, k. I. ezüst fibula töredék, m. bronz nyílhegy, n. félhold alakú dí-
szítmény rézből, o. üveg darab*) Kolozsvárt vasút építés "alkalmával 
egy sírszerü üregben, u. v. Tűzkő szilánkok, w. hasonló jáspisból y. 
hasonló quarzból, x. t. z. zz. zzz. hasonlók opálosodott homokkőből, 
Fel-Őr. 7. Kalapács szarvas agancsból, 8. Agancs töredék, 9. Kis 
cserép csésze. Kolozsvár Házsongárd, 10. Szilánkok különböző kőne-
mekből, 19 darab; két egész és egy töredékes kőgyöngy,' ,4 da
rab kővéső, 11—15. 5 darab többé kevésbé töredékes kővéső, 16— 
18. 3 darab átfúrt kőszerszám töredék, 19. Parittyakő, Girolt 1870. 
20. 29 darab szilánk különböző kőnemből, 7 darab cserép töredék, 
21. a. hoszszu vékony kővéső, b. c. átfúrt kőszerszám töredék, cl. e. 
I. m. ii-. cseréptöredékek, / . cserépkorong, g. i. kőgyöngyök, h. agyag
gyöngy, k. kőszerszám töredék, 22—26 Átfúrt kőkalapácsok és tö
redékek, 27—31. Kővésők és töredékek, 32—34. Parittya kövek, 35. 
Orsógomb cserépből, 36. Kis cserép-csésze, Kudu és Csicsó-Keresztur 
határán útcsinálás közben 1870—71. 37. Durva kővéső, 38. Cse
rép töredék, Bethlen. 39. Kővéső töredék, Záprocz. 40 — 41. Kővésők, 
42—43. Kőszerszámok töredékei, 44—49. Cseréptöredékek, Borzas, 
50. Töredezett kővéső, Fel-Ór. 51. Kővéső, 52 — 55. Cseréptöredékek, 
56. a. kőtű, b. c. d. kőkorongok, e. f. agyaggombolyékok, g. isme
retlen rendeltetésű agyaggyurás, h. i. k. ló és tulok fogak, Patakfal-
falva. I. csontsíp, m. kőgyöngy, n. cseréptöredék; Apa-Nagyfalu. o. 
kőbalta p. q. bronz sodrony töredékek, Kutyfalva. 

(Folytatása köv.) 

Az erdélyi múzeum gyűjteményei számára f. évi Június, 
Július és Augusztus nőnapokban beérkezett adományok. 

I. K ö n y v e k s k é z i r a t o k : A \ Í J . tud. Akadémiától nyom
tatványaiból 37 köt. és 92 füz. — Budapest városa statistikai hi
vatalától, Körösi József, Pest város halandósága 1872, 1873, Bu
dapest 1876 és Körösi József 1873—4 évi budapesti építkezések, 
Budapest 1876.— A felső-magyarországi múzeum-egylettől, Év-

*) Az n. és o. alatt elősorolt két darab alkalmasint újkori és csak vé
letlenségből sülyedett az üregbe, a melyben különben még egy Mária Terézia 
krajczár is volt. 


