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El P. Furgus a Oriola.

Seguint les seves investigacions tocant a Oriola, el P . Furgus ve omplint el seu inte-

ressant museu del colegi dels PP . Jesuites (Fig. i .f . Després d' haver explorat el Cerro de
San Antonio, sembla que 's proposa

fer excavacions a la ladera de Callosa.
Continúa trobant els enterraments ab

les grans àmfores cineraries sense pin-

tar. Els pochs vasos sencers y frag-
ments ibèrichs pintats són de simples

cèrcols concèntrichs . Abunden els ob-

jectes en os treballat v armes ja de

ferro . El P . Furgus té publicats dife-

rents treballs sobre les seves entusias-

tes investigacions ; per(') repetint en

tots ells les mateixes opinions, llistes

d'objectes y fins els mateixos fotogra-

vats '1 ) . El senvor Rubio de la Serna,

en la Revista de la Asociacic;n Artis-
tico-Anqueolt ;gica Barcelonesa, Abril-Setembre 1907 . publica un article sobre «El Mu-

seo del Colegio de Santo Domingo de Orihuela» . ps . 361 V 430.

Fig .,14 . - Museu del Coleg dels PP. Jesuites . a Oriola.

Fragments romans trobats a Catalunya.

Apareix a casa d'un antiquari de Barcelona un capitell romà trobat a Montjuich,

d'època molt baixa . Està una mica destruit y li manquen les volutes . Desapareix, com-

prat per uns extrangers . quan feya per adquirirlo la Junta de Museus.

Aquest any apareixen varies noves làpides romanes a Catalunya . A Besalú, D. Carles

Aulet, proprietari de les ruines de Santa María, fa excavacions en la que fou cripta dels

abats, trobanthi alguns fragments romans : un relleu ab un cap, un tros d'estatua, de

baixa època, ab ropatges y aquest tros d' una inscripció :

Dues ne publica, en el Boletín de la Real Academia de la historia (2', D . Angel del

Arco, com trobades a Tarragona en uns enterraments :
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(1) Veusaquí la llista bibliogràfica de lo publicat pel P . Furgus : Historia de Orihuela, por Ernesto Gis-

bert, tomo I1, apèndix III, anònim, del P . Furgus la part arqueològica . Estudis en : Ratón y Fe, de Ma-

drid, números de Setembre de 1902 y Mars y Abril de 1903 ; Annales de la Sociétt' d'Archéolob ié de Bruxel-

les, livraison 3 & 4, 1905 ; Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias naturales, Desembre de 1906.

(2) Tomo LI, pàg . 385. Copia aquestes làpides també la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos .
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