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V. C o 1 e c ţ i a d e g 1 i p t i c ă 

PI1!1rRE GRAVATE 

Camee 

583· Modernă. Cap imperial. laureat, cu barbă, spre dr. Jasp 
vărgat roşu cu negru pe revers. Formă ovală. 17xl3 mm. 
Grosime 5 mm ( 1528) • 

584. Modernă. Scenă erotică, bahică. Cuplu îmbrăţişat pe o 
banchetă,. in dr. In st. un sclav toarnă vin dintr-o 
oinohoe, intr-o cupă pe care femeia o intinde cu liiÎna dr. 

Prasopal. in două straturi. Relief alb pe fond bej trans
lucid. Formă oval.ă 13 x 14 mm. Grosime 4 mm (1528). 

Geme 

585. Antică. Cap de tînăr cu taenia, spre st. Sub git, de la 
st.spre dr. probabil un şarpe. Sardonix translucid cu 
reflexe roşiatice. Formă oval.ă lo x 9 mm. Grosime 3mm 
( 1528). 
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VI. o o l e c ţ i a m ~ z e i s t i c ă 

OBIECTE - IIOJ!IEDA. 

586. Lingou rolla.Il de aur, in forlll de bară,in secţiune tra
pezoidală, p~rtind următoarele ·stampile : 

A. Stampilă dreptunghiularA, imprima.tă vertical 
<:'3.yă de lungiaea liDgoulW..); la baza ei, legenda TES. 

· :Usasupra e.cestei inscripţii, reprezentarea zeiţei Tyche 

a. oraşulW.. Thessalonica, şezind pe tron s_pre st., c~ 
coro&Dă IIIIU'8.li şi ţinînd in JdDa dr.o Nike, în st. oor
nul'abundenţei. Cadru perlat. 

B. Si;ampill dreptunghiulară, imprimată orizontal 
şi av~d ca legendă literele D D D in at., de jos in 
sua, Şi N N li' in dr., de sua in jos. Busturile din faţă, 

diademate şi drapate, de mărime inegală, ale împăraţi- / 
lor Valenti.Dian al II-lea, Graţian şi Theo,dosi~ I~Uj,~9~ 

' -· In cîmpul superior, intre p rim'le busturi, dOuă stele 
eu cite opt'raze,· intre al II-lea şi al _III-lea bust, 
o altă stea, similară. Intre. Graţian 'i The.odosiu I,la 
nivelul umerilor, sigla K •. Oadru perlat. 

O. Sta.mpiU dreptungb:l.ularl, aplicată· orizontal, 
cu următoarea legondl ·a 

FLA.vivs 
O.&LLIOPIVB 
PROJirrJ!lll!~IGi& 

Cadru r.ierlat. 

AV • DilllliDSiiUU. : lungU.a. 149,5 IJitl.l lă·~illiiU 

~.Dă.l:~iiaea 9 1'/ lllii..Greutatez 393,27\g; 'l;iţll' 
( 1635). GAsit la Fel~oara~ r.Sf.Gh.oorghe. 
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