FELJEGYZÉSEK.
Ritka madártani jelenség. Nagy
László, a múzeum ügybuzgó ma
dártani munkatársa egy ritka kék
vércse példánnyal gazdagította a
muzeumot. A vércse hermaphrodita,
amit tollazata árul el. A him tiszta
tollazata sötét palaszürke, a nőstény
nél a szárnyak és 'farkok fehéren fol
tosak. Ennél a példánynál ez a két
tulajdonság együtt van : szárnyában
és farkában palaszürke és fehér foltos
tollak váltakoznak egymással. A kir.
Magy. Madártaniintézet megállapítá
sa szerint ez az eset a legnagyobb
ritkaság és a múzeum madárgyüjteményének ornithologiai szempontból
igen becses szerzeménye. A madarat
Nagy László Dinnyésen lőtte júli
us 1-én.
Árpádkori éremlelet. Bossányi I.
szfvári lakos egy kis ezüstérmet adott át
a múzeumnak, melyet Attila u. 23. szám
alatti háza kertjében talált. A fillér
nagyságú kis ezüstérem felirata sze
rint Aba Sámuel korából való (C. N.
H. I. 10). Ugyaninnen már egy V.
László korabeli (C. N. H. II. 171 )
aranyforintosunk is vau (Szfehérvári
Szemle, 1933, 64. 1 ). Az érmek lelő
helyén csontvázak is kerültek elő. Va
lószínű a kis ezüstérem a csontváz
melléklete volt. Rajta ugyanis két lyuk
van, ami azt mutatja, hogy felvarrva

ruhadiszként szerepelt, lelőhelye pedig
középkori temető volt
Néprajzi gyűjtőút Szabadbattyán
községben. A céhemlékek rendezése
közben arra a meggyőződésre jutottunk,
hogy a fejérmegyei céhek irataiból még
okvetlen kell be nem szolgáltatott anyag
nak lennie a megye egyes községeiben.
Lévén Szabadbattyán a sármelléki cé
hek középpontja, ide vezetett első
utunk. F. é. aug. 24. én felkerestük
Harmati István közs. főjegyzőt, kinek
utánjárására Makk Alajos egykori ta
kácsmesterhez látogattunk, akinél a
sármelléki takács-céh ládáját meg is
találtuk A láda maga erősen meg
viselt, egyszerű keményfaláda, tartal
mát (céhpecsét, jegyzőkönyvek, artikulusok) azonban kiemeltük és a mú
zeumba el is hoztuk. Ugyanakkor a
padláson megtaláltuk a sármelléki ta
kácscéh zászlaját, három igen szép fes
tett rokkát és egy szétszedett, de min
den darabjában egész szövőszéket.
Ezekből a zászlót behoztuk a múze
umba, egy rokkát kiválasztottunk szin
tén a múzeum részére, a szövőszék
re pedig ígéretet kaptunk, hogy alka
lomadtán behozzák és idebenn össze
állítják Ugyanonnan régi cserép-tész
tasütőt hoztunk be, míg egy sajátszö
vésű len abroszt és régi cselédgatyát
csere-vétel utján szereztünk meg a
múzeumnak.

Hivatalos tudósítások.
A Muzeumegyesület közgyűlése 1934. jún. 3.
Titkári jelentés.
a Fejérvármegyei és Székesfehérvári Muzeumegyesület 1933. évéről.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Amikor egy idegen szemlélő kö
rültekint egy városban és keresi azt a
szellemet, mely annak múltjából, mint
örökké jelenvaló ott lebeg az ódon
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emlékek látszólag hideg kövei és az
ősi kultúrák maradványainak tárlókin
csei között ; ott lebeg csendben, né
mán a régi templomok szárnyaló bolt-

