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barnás festenyzés mutatkozott és a hasűri szervek sokszorosan ősz-
szenó've találtattak: annálfogva elfogadhatóbbnak tartja azon felvételt 
hogy ezen hashártyai eehinococcusok nem helyben elsődlegesen kifej
lődött burkonyébrényekből származtak, hanem egy nagyobb burkony-
tömlő felrepedése folytán a hasűrbe jutottak és odanőttek. Ezen nézet 
mellett szól, hogy egyes 0-2 mm. nagyságú elmeszesedett burkony-
szemcsében 3—4scolex koszorút talált s etetési kísérletek szerint az em-
bryokból kifejlődő burkonyok tetemesb. borsó egész diónyi nagyságot 
érnek el, míg bennük scolexek fejlődnek. Az alakra nézve a leirt has
hártyai burkony echinococcus granulosus szemcsés burkony névvel je-
ló'lendők. Eef.) 

aoneisioi, 

J e g y z é k e 
az 1876 September havában a Budapesten tartott nemzetközi ős-
történelmi Congressns tárlatára az erdélyi múzeum régíségtá-

rából felküldött tárgyaknak, 
A. Kőkori tárgyak: 

57. Csiszolókő, 58. Kofejsze töredék, Tordán római sírban, 
59. Kőbalta, Bardócz. 60. Hasonló, Ercsény.*) 61. Átfúrt kofejsze, 
62. Átfúrt kis márványfejsze, Zsobok. 63. Átfúrt kőcsákány, Sárom-
berke. 64. Hasonló, Rigmány. 65. Hasonló Budvár. 66. Hasonló, Sik
lód. 67. Hasonló, Székelyföld. 68. Hasonló, Nagy-Ajta. 69. Hasonló, 
Maros-Ujvártt. 70. 71. Nagy kőfejszék töredékei u. o. 72. Átfúrt kő-
kalapács. 73. Átfúrt kőcsákány töredékek. 74. Átfúrt kalapács töre
dékek, Szent-Gericze. 75. Átfúrt kofejsze, Koloz'svár. 76. Buzogány-
fő töredéke, 77. Átfúrt kofejsze, Mája. 78. Átfúrt kofejsze, Teczel. 
79. Kofejsze töredék, Sóvárad. 80. Kofejsze töredék, Vályereu, Dilu-
Viál rétegben. 81. Kőszilánk. 82. Kofejsze töredék, Kőhalom. 83. Kis 
kofejsze; Hunyad vármegye. 84. Kőkalapács-töredék, Csákiján. 8-5. 9 
dvb cserép töredék, 1 agyag gyöngy, 1 vas nyíl hegy, Csáklyán. 86. 
a.—g. 7 cserép töredék, h. agancs töred. a koponya egy részében, 
i. kőkalapács, Apa-Nagyfalu. 87. a. Megszenesedett fa, b. csonttö-
redók, c. d. Kőkarikák, e. agyagkarika, g. h. vasdarab, f. i. cserép
töredék, Al-Doboly. 88. Cserép-edény, Maros-Gezse. 89. 90. Két tö
redezett csupor, Patakfalva. 91. Egy cserép csésze, Gernyeszeg. 92. 
Egy hoszszú nyakú csupor, u. o. 93. Egy durva cserép csésze, Szé
kely-Udvarhely. 94. Egy kis csuporszerű edény fedővel, Vízakna, 95. 
Egy csupor forma edény, Gernyeszeg. 96. Egy hoszszuka keskeny csup-
rocska, Angyalos. 97. Egy csinosan díszített széles karimájú csupor, 
Vályereu, 98, Egy vízmérő csuprocska, Boicza. 99. Egy röstöllő for
ma kis edény, V.-Hunyad. 100. 101. Két köny csupor, Ercsény. 
102. Egy cserép kanta , Ágostonfalva. 103. Egy nagy cserép urna 
töredéke, u. o. 104. Egy cserép szobrocska feje, Alvincz. . 

*) Az alábbi ercsényi leletekkel együtt. 
Nyomatott Stein János m. kir. egyetemi nyomdásznál Kolozsvárt. 


