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stol. za rok zletilosti čítal 25. rok. Podle obnoveného zřízení u šlech
tických osob ženských byl to rok 15. Sk.

□□□

A. Gnirs, Die römischen Schutzbezirke an der oberen Donau. 
Wien—Augsburg—Köln, B. Filser, 1929. Str. 16, se 4 obrazy. — 
Autor se zabývá zejména otázkou, kam položití Vanniovo království, 
zřízené pod římskou ochranou. Vychází od polohy území Hermun- 
durů, jež klade do jižních Čech, tedy jižně od Markomanů. Řeka, 
ohraničující hermundurská sídla na západě, byl by horní tok Ohře, 
solné prameny v jejím sousedství pak nynější Františkovy Lázně. 
Tacitovu zprávu o prameni Labe v území Hermundurů vykládá G. 
tím, že se přiklání k ztotožnění Vltavy s Horním Labem. Říše Van- 
niova je Gnirsem kladena mezi Dyji, Moravu a Dunaj, tedy do míst 
už staršími badateli — i Mommsenem — určených. Autor připojuje 
dále výpočet a stručný popis římských kastelů severně od Dunaje, 
sloužících jako vojenská předmostí anebo římské stanice v území 
chráněnců (Stupava, Mušov). V. G.

□□□

Ant. Gnirs, Zur Geschichte der römischen Besatzungen im Lande 
der Markomannen und der Quaden, Sudeta, V, 1929, str. 171—4. Autor 
podává dva epigrafické doplňky ke své studii Die römischen Schutz
bezirke, a sice upozorňuje, že nápis CIL VIII 916 (= Dessau 2747) 
svou zmínkou o působení Tiberia Plautia Felika jako velitele strážných 
oddílů ,aput Marcomannos' potvrzuje existenci stálých římských 
kastelů v Zadunají, zjištěných výkopy. Druhý nápis je známé elogium 
frascatské týkající se M. Vinicia a jeho úspěchů proti Quadům, 
Bastarnům, Čotinům, a j. Tento dokument byl všestranně u nás vyložen 
už Jos. Dobiášem v ČČM 1922 str. 81 nn a 213 nn, jehož práci 
Gnirs sice uvádí, ale neshoduje se s ní v umístění Cotinů, které 
klade na Moravu. — Omylem přepisuje Gnirs praenomen Tiberia 
Plautia v Titus. V. G.

ODO

V článku nadepsaném Schädelbecher (Sudeta, V, 1929, str. 
73—122) obírá se Karl Krenn obyčejem upravovati lidské lebky 
v poháry a obětní misky. Podává nejprve přehled nálezů — mnoho 
pozornosti věnuje Býčí skále — pak soustavně vykládá o způsobu, 
jímž taková úprava lebek prováděna ; připojuje i zajímavou zprávu 
o vlastních pokusech. Studii zakončuje souborem starověkých svě
dectví, tradic a obyčejů primitivních národů, pokud se vztahují
k námětu práce. V. G.

ooo

V Časopise Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci (XLI, 
1929, str. 139—152) pokračuje Jar. Böhm článkem Příspěvky k mo
ravské praehistorii v studii o šňůrové keramice a dospívá k závěru,
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že středoevropská šňůrová keramika představuje na Moravě invasi 
cizího lidu, který přišel od západu, patrně z Čáslavská. Ke konci 
neolithu byla kultura lidu se šňůrovou keramikou zasažena dvěma 
proudy : od západu lidem se zvoncovými poháry, od severovýchodu 
lidem s novými typy sekeromlatů a prvky oderské keramiky. Nastalo 
stmelení, z něhož se vytvořila moravská .únětická' kultura. — Další 
příspěvek probírá nález zvoncových pohárů v Ludéřově (okres Olo
mouc). Přidány dvě tabulky a německý výtah. (Srv. CMM Lili,
str. 237). V. G.□□□

Ojedinělé nálezy kamenných nástrojů ze západní Moravy sepsal 
Josef Skutil (Od Horáčka k Podyjí VI, 1928—29, str. 147 n.). Na
leziště jsou sestavena abecedně a je vždy citována publikace ná
lezů. Přidána jest mapka v malém měřítku. V. G.

□□□
Palaeolithická stanice ,v Kolíbkách' u Jedovnic je nadpis drob

ného článku Jos. Skutila (Časopis Vlasteneckého spolku musejního 
v Olomouci, XLI, 1929, str. 105—108), v němž podává přehled situace 
a nálezů. Přináší nové poukazy pro správnost jejího určení jako
stanice rázu maardalenského. V. G.□□□

Se zájmem o dějiny místní, zejména městské, roste počet 
prací věnovaných knihovnictví městskému na Moravě. Letos přichází 
s novou prací z tohoto oboru J. Kühndel, a to s edicí nejstarší 
městské knihovny prostějovské : Nejstarši městská knihovna prostě
jovská, Ročenka Národopisného a průmyslového musea města Prostě
jova a Hané, roč. VI., také zvi. otisk, Prostějov, 1929, str. 81. Jde 
vlastně o pouhý zlomek knihy, který v padesátých letech minulého 
století zachránil Ant. Boček, přece však o pramen, který svým 
stářím (kniha byla založena r. 1392), i svým obsahem si zasloužil 
vydání. Z doby lucemburské je tu celá řada zápisů o smlouvách mezi 
měšťany, které měly být pojaty do moravského diplomatáře, je tu 
i jedna netištěná dosud listina markraběte Jošta (z r. 1390 na 
prostějovský jarmark). Širšího významu jsou také poznámky knihy 
o drancování Prostějova v letech 1431 a 1443. Všech těchto doku
mentů a zejména také hojných topografických dat knihy užil autor 
(v literatuře po prvé) v úvodě své edice, aby na jejich základě 
sestavil pěkný obrázek starého Prostějova a života v něm i lokalisoval 
historické části města, totiž starou osadu slovanskou, osídlení vyšlé 
z německé kolonisace i ,Nové město', které se připomíná r. 1409. 
Pokud jde o popis, rozbor obsahu a edici textu knihy, vedl si autor 
méně šťastně. Popis je až příliš stručný, obsah knihy pak není podán 
dosti výstižně. Autor dí v podstatě, že vedle zápisu povahy finanční, 
které jsou v čele knihy, jsou dále odděleně zapisovány případy 
práva civilního a trestního a že později se stala kniha výhradně


