
Dr. Polgár Iván reálgimn. tanár, 
Rauscher Béla ny. Máv. felügyelő, 
Schmidl Ferenc vár. műszaki tanácsos, 
Streit Ferenc pápai prelátus, Dr. Tar
ján Pál Nemz. Bank igazgatója, vit. 
Dr. Szarka Géza leánygimn. tanár, 
Weichard Valdemár pénzügyi tan, 
Wertheim Pál magánzó. Számvizsgáló 
bizottság tagjai; Almássy János 
bankigazg., Manger Emil reálisk. tan , 
Polczer Qyula bankigazg. — Munka
társak: Radeczky Dezső tanító, or
nithologue, Majláti Lipót igazgató-ta
nító, lepkegyüjtő, Joachim Ferenc 
tanító, tb muzeumőr, numizmata. 

Választmányi ülések. 
A június hó 5-én tartott választ

mányi ülésen Dr. Képes János elnök
lete alatt résztvett Dr. Csitáry O. Emil, 
Marosi Arnold, Dormuth Árpád, Csikós 
Andor, Jancsó Sándor, Dr. Mészöly 
József, Polczer Qyula, Dr. Polgár 
Iván, Schmidl Ferenc, Streit Ferenc, 
Wertheim Pál és Joachim József 

Uj tagokul jelentkeztek: Wolf 
László földbirtokos (Inota-Szfvár) ; 
Dr Kende István ügyvéd, Kari Tibor 
és Dr. Tarján Pál Nemz. Bank igaz
gatója. 

A Muzeumok Orsz. Felügyelősége 
elismerését fejezte ki az egyesület 
munkája felett és a falukutatásra, nép
rajz támogatására hivta fel a figyelmet. 

Csitáry O. Emil polgármester, al
elnök a a múzeumi és városi könyv
tár egyesítése mellett szólalt fel, a 
kérdés azonban Dormuth Árpád fel
világosító szavai után nem aktuális. 

A múzeum munkálatai folyamán 
jubileumi kiállítást díszgyülést rende
zett, kiadta a „Székesfehérvári Szemle" 
1935. évi I—II. részét. — Ásatásokat 
végzett Magyaralmáson, ahol a hall-
statti kultúra nyomaira bukkantak. — 
Ezen gyűlés keretén belül történt a 
közgyűlés előkészítése, melynek dátu
mát máj. 25. illetve június 5-ében 
rögzítették meg. 

Az okt. 5-én tartott őszi választ
mányi ülésen Dr. Képes János elnök
lete alatt jelen voltak; Marosi Arnold, 
Dormuth Árpád, Csikós Andor, Mag
dics István, Majláty Lipót, Márton 
Jakab, Dr. Polgár Iván, Radetzky 
Dezső, Rauscher Béla, Dr Tarján Pál 
és Wertheim Pál. 

Uj tagokul vétettek fel : Dr. 
Balassa Bruno tanker, kir. íőigazgató 
és Herczeg István. ->¥ i 

Marosi Arnold ismertette a mú
zeum nyáron folytatott. ásatásait. — 
Igar községben XI—XII. századi ma
gyar sírokra akadtak. Az országút 
építő munka közben Székesfehérvár 
Szárazréten szintén középkori magyar 

I temetőt tárt fel a muz. vezetősége. 
| Csór község határában ,(i Dormuth 
; Árpád egy őskori telep nyomaira 
' bukkant, mig Csákberény melletti avar 
| temetőt szel. keresztül egy iparvasut 
\ építkezése. — Ugyancsak Csór hatá-
• rában lévő Alsó-Meritő pusztához 
! tartozó Sárrétről egy a magdalén kor-
. szakból származó csontszigony, har-
| puna, került elő a tőzeg alól, mely 

páratlan enemű hazai és külföldi le
letek között 

Sokan fordultak utóbbi időben a 
múzeumhoz különböző műtárgyak 
megvételére vonatkozólag, de a vá
lasztmány mindennemű vétel elöl el
zárkózott, míg az uj épületrész nem 
adatott át hivatásának. 

Sajnálattal állapította meg a ve
zetőség, hogy a városban folyó épít
kezések ill. épületbontások alkalmával 
rendesen]későn értesítik a muzeumot. 
Ezzel kapcsolatban szükségesnek látná 
az egyesület, hogy? a város műszaki 
hivatala egy térképet fektetne fel, 
ahova minden építkezés alkalmával 
pontosan;belerajzolnák a.földben ta
lált alapfalak nyomát és méretét. Ez-
által*20—30 év^mulva többé-kevésbé 
tiszta képét nyernők a Belváros régi 
topographiájának. 

A történeti Múzeum Steppe-kiál-
lításán muzeumunk is részt vett, saj
nos azonban sehol sem történt ajki-
állitási útmutatóban erre említés. 

A múzeum új épületrészének 
munkálatai júl. 8-án megkezdődtek és 
immár lassan tető alá kerül az egész 
rész 

Bevétel volt: Államsegélyből 800, 
Városi segélyből 240. Vármegyei se
gély 2500, Első Magy. Ált. Bizt. Társ. 
adománya 50 Pengő. 

Az őszi szabadtanításra megtör
téntek az fi előkészületek, ezzel az 
ülés az új hanyag részbeni bemuta
tása után bezárult. 
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