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ról, /felügyel és ellenőrzi a. munkák kiviteléi. 
Teljesiti a telepeknél a szén, fa s egyéb anya-
gok átvételét, gondoskodik a fogyasztási 
naplói• pontos vezetéséről és azokat ellenőrzi. 
Készíti a magánvizvezetéki bekapcsolásokat; 
vizára beállításokat, felülbírálja és engedé-
lyezi a magánvizvezetéki berendezéseket a 
vízvezetéki szabályrendelet értelmében. Az 
osztályhoz t'artozó összes létesítményeket 
törzskönyvileg és térképileg nyilvántartja. 
Felügyel és nyilvántartja a vízhasználati 
engedélyeket, 

A leszámolásokra vonatkozó intézkedé-
sek a gépészeti hivatal által (teljesített mun-
kálatokra is alkalmazandók. 

A gépészeti hivatalt vezető főmérnök és 
gépészmérnök minősítése a budapesti királyi 
műegyetemen kelt vagy honosított gépész-
mérnöki oklevél és két évi gyakorlat; a mii-
szaki segédtiszti (gépészeti felügyelő és fő-
gépész) felsőipariskolai végzettség, vagy 
kondenzációs és elektrikus gépészi szakvizs-
ga mellett három évi gépészi gyakorlat, a 
műszaki segédtiszté a középiskola négy osz-
tályának elvégzése, 

A latszámnak i,gy történt változása a 
megfelelő fizetési osztályokba a megfelelő 
Mnevezésekkel bevezetendő lesz. Ugyanitt a 
főmérnököknél a jegyzett rovatban fölveen-
dő, hogy velük a megállapított fizetésen és 
lakbéren kivííI a közgyűlés jogosítva van kü-
lön egyezség utján tiszteletdíj iránt szerző-
dést .kötni. Ez a tiszteletdíj azonban a vég• 
kielégítési és nyugdíj összegbe be nem szá-
mit ha tó. 

A mérnöki hivatal ilyen átalakításának 
költségeihez szükséges: 'a gépészeti főmérnök 
fizetése 5600 korona, lakbér-e 1440, összesen 
7040 korona, egy mérnök vagy építész fize-
tése 4000 korona, lakbére 1170, összesen 5170 
korona, egy gépészmérnöknél a különbség a 
fizetésben 700 korona, lakibérben 420 korona, 
összesen 1120 korona, egy műszaki tiszt (fő-
gépésznél) különbség fizetésben 100 korona, 
lakbérben 210 kor-on-a, összesen 310 korona, 
egy irnok fizetése 1400 korona, lakbére 720, 
összesen 2120 korona, egy szolga fizetése 700 
korona, lakbére 200, összesen 900 korona; he-
lyiségre és dologi kiadásokba átalányban 1000 
korona, végösszegben 17560 korona évi ki-
adás. 

Ennek az összegnek az 19(14. évTe ese-
dékes részlete az illetményeknél mutatkozó 
megtakarításból a következő évek szükségle-
te pedig az évi költségvetésben volna fedez-
hető. A külön tételben föl nem sorolt vál-
tozásoknál a fedezetről azért nem szükséges 
gondolkodni, mert ezek az állások ideigle-
nesen ma is be vannak töltve s fizetéseik ma 
is födözve vannak, 
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A bejetente-liivatal elvégezte 
az összeírást 

(Saját tudósítónktól.) A bejelentő hiva-
tal a megfelelő előkészületek után a lakos-
ság összeírását május 11-én kezdette -meg, a 
mely általánosságba® 10 napig tartott. A 
város 50 kerületre volt beosztva ós az össze-
írást tisztán a rendőrség közegei végezték, 
mig a felügyeletet a bejelentő hivatal négy 
segédnyiivántartója eszközölte. 

Beérkezett kerekszámban 44,298 bejelen-
tési lap az állandó lakosságról és 400-nyi az 
ideiglenesen tartózkodókról. A bejelentési la-
pok felülvizsgálata és azoknak a lajstromo-
zás alá, szoros abc -szerinti szétszedése során 
még mintegy 5000 bejelentési lap érkezett be 
s igy a földolgozó anyagot közel 50,000 lap 
szolgáltatta. Ezen lapoknak a belajstromo-
zása junius hó 3-ig naponkint délelőtt 8 órá-
tól 2 óráig, délután 4 órától 7 óráig, tehát 
naponkint 8 órán át teljes 1184 órán keresz-
tül tartott, ami majdnem 50 teljes napnak 
felel meg, a napokat 24 órával számitiva. A 
lajstromozást a hivatal személyzete és a ka-
pitányi hivataltól a délutáni órákra beosz-
tott személyzet végezte. 

A lajstromozás ideje alatt beérkezett 
anyag feldolgozása junius Ihó 4-től 15-ig tar-
tott, amely idő alatt a kellőleg ki nem állí-
tott és a meg-felelő adatokat nem tartalmazó 
bejelentési lapok adatainak nyomozáls utján 
való beszerzése is foganatosítást nyert; ez 
időtől kezdve már a bejelentő hivatal a 
nagyközönség rendelkezésére állott és a tuda-
kozódási lapck kiadásával rendszeresen meg-
adta a kért adatokat. 

Az összeírást a tavaszi időbon végezték, 
amidőn egyrészt a külvárosi népek egész 
családjukkal kenyérkeresetük miatt kint tar-
tózkodnak -a földeken és csak késő este éj-
jelre jöttek lakásaikba, /másrészt pedig mint 
tégla verők és egyéb munkások vidéken tar-
tózkodnak és esak majd ősszel térnek vissza, 
ezeknél fogva az összeírás teljesen befeje-
zettnek nem tekinthető; a bejelentő hivatal 
feladala ezen körülményit figyelembe venni 
és annak idején a kellő időben az összeírást 
ezen egyénekre is foganatosítani. 

A rendőrségi közegekkel végeztetett ezen 
nagy munka terjedelménél fogva és az ily 
munkálatok természetéhez képest- minden 
egyént illetőleg pontosan keresztül nem hajt-
ható és előfordulhat, bogy egyesekről lapok 
kitöltve nem lettek, ezért a fölkéri a bejelen-
tő hivatal a közönséget, bogy amiennyiben az 
összeíró valakinél bejelentési lapot ki nem 
állított volna vagy a kiállított lapot el nem 
hozta volna, a lap kiállítása végett a beje-
lentő hivatalban vagy pedig bármely rend-
őri aktanyában jelentkezzék. 

Különös gondot kell fordítani a cseléd-
változás ki- és bejelentésére -és a Szegeden 
ideiglenesen tartózkodók bejelentésére. 

-— AZ IDŐJÁRÁS. A meteorológiai in-
tézet jelentése szerint: IAnyegtelen hőválto-
zá.s és helyenkint eső vagy zivatar várható. 
— Siirgönyprognózis: Enyhe, elvétve csapa-
dék, zivatarok. — Déli hőmérséklet 22.2 Cel-
zius. 

- Egy ember, aki dolgozik. Az ember, 

aki dolgozik, véletlenül Szegeden van és pe-
dig épen -a városi hatóság kebelében. A bizo-
nyítékot a mai tanácsülés szolgáltatta, ahol 
arról voit szó, bogy miikor kezdje el a város 
az uj kórház épitését? A kórházhoz tudvale-
vőleg egy millió kétszázezer koronát ad az 
állam, de miivel az ország költségvetése ala-
posan .meg van terhelve, a belügyiminiszter 
csak az 1916. évtől kezdve folyósíthatja az 
államsegélyt. Már most csak egészen termé-
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1. Pathé Újság. 
Aktualitások. 

2. Kósa Mancika. 
A legdivatosabb kuplékkal. 

3. Az összeesküvők. 
Mozgókép, 

4. Kuruc nóták. Jássz leány. Énekli: 

Vajda Frigyes 
a budapesti Népopera tagja. 

5. Pezsgős pohár. Falusi jegyző. Kerekes-/ 
vén cigány. Sárga Mimóza. Előad)' 

V. Tóth Mariska 
kabaré-müvésznő. 

6. A korhely nótája. Tovaszáló felhők. 
bőgős szerelme. A nagyságos ur. j 
moros egyveleg. Zongoro kísér 
Előadja: 

Varjas Antal 
a budapesti Royal Orfeum tagja-

1. Lótenyésztés N o r m a n d i á b 3 1 1 ' 

Szines mozgókép. 

2. Kósa Mancika 
Kuplékkal. 

3. Kretin későn jön haza-
Mozgókép. 

4. Varjas Antal 13 
Rácz Laci utánnzattal. Vak w d a | 
Horvát; lány. Népdalok. Cigány0" 
kisérettel. 

5. Cow-boy szerelem. 
Mozgókép. . 

6. V. Tóth Mariska és V a r j a ® 
varos mulató jelenetek, 

banda kisérettel. 
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