
CRÓNICA DE LA SECCIÓ ARQUEOLÓGICA

algun d'ells trobat a l 'entorn de l'antiga Ausa ; una creu de doble travesser d'aram del
sigle xIII ; una arquilleta pera joyes, ab cuyros y ferros de finals del sigle xv ; una imatge

de Sant Joan Evangelista, ab policromia del sigle xiv ; altre de Santa Magdalena, del sigle

següent ; una capceta pera Sants Olis, de la setzena centuria ; una corona de llum . de ferro
forjat, d'igual època ; un guadamacil català, ab 1'imatge del Precursor, de finals del 15oo;

una safata d 'açofar flamenca ; un llit vigatá bellament esculpit ab motius informats per

l'art francés del temps de Lluis XV ; varis objectes de ceràmica catalana y valenciana y

un n-is . català dels sigles xiv y xv, ab les curiosíssimes ordinacions de la confraría de

Sant Miquel de sabaters y cuyracers de Pons, escrit ab bella lletra rodona y donant a

entendre '1 pas que va desde la primitiva associació piadosa a l ' agremiació per defensar

y afavorir el treball . També 'I mateix Museu pogué ferse seu l'original de la primitiva

redacció del poema L'Allànlida de Mossén Jacinto Verdaguer, en cinch parts, la primera

de les quals està mancada de principi y les altres que porten els epígrafs de L'Hort de les
Hespérides . Gibraltar obert, La batuda dels Gegants y Hesperia . Aquest interessant au-

tògraf, que dona la gènesi « del poema . fou escrit mentres en Verdaguer estudiava en el

Seminari de Vich y porta al marge algunes notes de Don Manel Milà y Fontanals.

Biblioteca-Museu Balaguer de Vilanova y Geltrú.

BIBLIOTECA .—A principis d'any aumentà ab més de 5oo volums llegats per l'escrip-

tor D . Joseph Güell y Mercader . Entre les corporacions extrangeres qu'han enviat llurs

publicacions, figuren la Biblioteca Nacional de Chile, el Bureau of Education y la Smith-

sonian Institution de Washington, 1'Academia Rumana, les Universitats de Lund v

d'Amsterdam, l'Associació dels Jochs Florals de Colonva, etc . Entre les nacionals, els

Ministeris d'Instrucció Pública, Hisenda y Estat, l'Institut de Reformes Socials, la So-

cietat Geogràfica, varies Reyals Academies y les Universitats de Madrid v de Barcelona.

els editors barcelonins Srs . Sopena, Ossorio, Gili, Henrich y C . a, Martín y altres, moltes

empreses periodístiques de Barcelona y altres ciutats espanyoles, força autors v particu-

lars nacionals y extrangers y la gran majoria dels vilanovins residents a Ultramar, por-

tant a 39 .000 el nombre de volums a disposició del públich.

MusEu . — El medallari argentí, format ab els donatius de D . Isidro Solà y Sans,

qu'actualment consta de 1 .300 exemplars, ha rebut doscentes peces de plata, metall blanch

y bronze regalades per aquest protector vilanoví resident a La Plata . — En el .Alonetari ge-
neral y secció extrangera han ingressat bastants exemplars, essent els niés notables 57

monedes xinesques . 14 japoneses, 2 annamites y 2 coreanes, dels anys 618 a 1901, do-

natiu del numismata anglo-cubà Sr . Ramsden . — La secció d ' Escultura ha sofert a de-

rrers d'any una complerta transformació, pera deixar el lloch que pertoca als models de

les colossals figures del Monument al Doctor Robert donats pel llur autor, D . Joan Lli-

mona.

Museu Municipal de Manresa.

Al pis superior de la Casa de la Ciutat, aont està instalat l'Arxiu municipal . en per-

fecte ordre y comoditat pera la consulta, s'ha començat un Museu, al que van afluint

recorts històrichs y objectes antichs de Manresa y de les comarques vehines

Hi ha pintures barroques de poch valor, alguns objectes de ferro d' us domèstich y

de distintes èpoques, restes arquitectònichs romànichs y gòtichs, algunes làpides mo-

dernes, un enterrament d'estil gòtich, de pedra, procedent de l'antigua Seu y reproduc-

cions en guix d ' altres dos, un qu' encare 's conserva a dita iglesia y altre, interessantís-

sim, de Sant Benet de Bages .
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