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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,

36


