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Fig. 3. - Destrals y altres objectes de bronzo, procedents d'Oriola
(Col. Rnbio de la Serna)

que hi reculliren nombrosos restes
de l'home prehistórich; mes alguns
socis del «Club Montanyench» en sa
missió d'explorar tots els esquerda-
ments y escletxes, penetraren per
una d'uns 30 centírnetres no més
d'amplada, descubrint una nova
cambra, d'uns 20 me tres de llar-
gada, no explorada encara, aon tro-
baren molts ossos humans y d'ani-
mals y moltíssims troces de terrissa,
ab decoració gravada.

Actualment s'estan explorant
per la mateixa entitat algunes co-
ves, en les que s'han trobat indicis
induptables d'haver sigut habita-
des per l'horne prehistórich. Les
excavacions se porten baix la di-
recció de l'eminent geólech D. Lluis
M.a Vidal.

Els últims treballs del P. Furgus a Oriola
La mort inesperada del P. Furgus ens excita a publicar els grabats dels últims objectes

trobats per en en la ribera ele Callosa y les fotografies dels quals va facilitarnos D. J oan Rubio
de la Serna (Figs. 1 a 3). La semblansa
el'aquestes estacions d'Oriola ab les pri-
meres descubertes pels germans Siret y
ilustrades tan dignament per llur obra
monumental Las primeras edades del me-
tal en España, se pot veure ab la coinci-
dencia ele la forma deIs objectes d'os, ele
les destrals ele bronzo y ele les grans olles
pels caelavres, y les demés circunstan-
cies de la cerámica menuela. Al P. Furgus
li déu I' arqueología espanyola, quan t
menys, l'haver extés fins a noves comar-
q ues ele la provincia ele Murcia, I' area
d'estacions neolítiques que tenien fms
ara el seu centre principal més conegut
en la regió ele la provincia el'Almeria,
explorada pels senyors Siret.

Crónica de les excavacions
d'Empuries

Durant els anys 1909 y 1910 han
prosseguit els treballs d'exploració ele la
ciutat grega el'Empuries portats a terme
per la Junta ele Museus de Barcelona ab
fonelos que ha posat a la seva disposició
la Diputació provincial.

L'esforc principal ele l'any 1909 ha
consistit en desembracar el front de la
porta y les torres y murs inmediats y

Fig. 4. - Cuya de plom den llae de canana da d'aigua
(Fot. Gandia )


