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valaki a tanács tagjai közül és ha igen, ki 
lesz az. A tanács tagjai hosszas eszmecsere 
u'án, értesülésünk szerint, abban állapodtak 
meg, hogy a főjegyzői állásra úr. Gaál Endre 
kaltai tanácsnok pályázik is a tanács az ő 
pályázatát támogatja csak. Ha Oaál Endrét 
megválasztja az októberi közgyűlés főjegyzővé, 
megüresedik egy tanácsnoki állás, amelyre rög-
tön kiírják a pályázatot, ugy hogy már a 
novemberi közgyűlés megej'heti a tanácsnok-
választást. -» 

A tanács tagjai Oaál Endre megválasztását 
bizonyosra veszik. Abban az esetben, ba a 
tanács terve sikerül és a kullurszenátor föl-
cseréli hivatalát a főjegyzői hivatallal, a jelen-
legi ügybeosztás változásokon megy keresztül. 
Hogy ki lesz dr. Oaál Endre utóda, azt 
egyelőre nem árulta el a polgármester, való-
színűnek látsz k azonban, hogy a kulturügyek 
intézése az egyik fiatalabb tanácsnok kezébe 
kerül. 

A föjegyzöválasztás margójára. 
Az októberi közjyülés főjegyzőt választ él a 

titkos szavazás eredményétől függ, hogy ki 
nyeri el a legközelebbi lisztujilásig Taschler 
Endre örökét, a közigazgatás legdíszesebb tiszt-
ségét. Megindult a verseny a torony alatt — a 
pálmáért, vagy ha jobban tetszik, mert népies 
zamaíu: a nagyobb darab kenyérért; de hogy 
ki lesz a verseny győztese, azt ebben a pilla-
natban senki sem mondhatja meg, mert isme-
retlenek az erőviszonyok és csak félig ismerő-
sek azok az érdekkapcsolatok és érdekláncola-
tok, amelyek a választás hevében egyik-másik 
felölt személye köré fonódnak. Akárkire esik 
azonban a töriényhitósági biio'tság választása, 
akárki jut is a pályázók közül Tasctter Endre 
elárvult Íróasztala mellé, a közgyűlés nem mond-
hatja el büszke öntudattal, hogy löké etes mun-
kál végzett. (Nem akar ez a mondat bántás 
lenni egyetlen pályázó személye ellen sem, 
csak általános jellegű és szomorú ténymegálla-
pítás. Nem a pályázókban van a hiba, hanem 
az időben és az áldatlan körülményekben.) 

Ha végignézzük a pályázók — valószínűleg 
hosszura nyúló — tisztáját, akaratlanul is meg 
kell állapítanunk a következőket. A tanács tá-
mogatásával pályázó szenátor évtizedek óta áll 
a város szolgálatában. Együtt indult el Balogh 
Káro'lyal és Taschler Endrével, az utóbbi év-
tizedek várospolitikájának legmarkánsabb alak-
jaival. Sokban hasonlít hozzájuk és ha műkö-
dését nem mindenkor Ismerte el és méltányolta 
is a kritika, eddigi munkája azonban nem volt 
értéktelen. De — szolgálatba lépése óta — sok 
idö elmúlt és még kiránni sem lehet tőle, 
hogy gyorslépésben haladjon az uj idővel. 
Pedig a város közönségének az lenne a kíván-
sága és érdeke, hogy a városi ügyek intézése 
friss erők, Ígéretes jövöja fia'alabbak kezébe 
kerüljön, olyan kezekbe, amelyek már elárul-
ták, hogy van erő is tehetség bennük az Irá-
nyításra. 

Itt kapcsolódnak azután az ügybe a többi 
pályázók, a fiatalok és idősebbek egyaránt. 
Aki ismeri a város mai közigazgatását, szomo-
rúan kell megállapítania, hogy a szegedi város-
házán ma nincsenek tgiretes fiatalok is nin-
csenek olyan kipróbált kizipkoruak sem, akik 
eddigi müködisük alatt kiváltak volna a szürke 
sablónokból — ha a szorgalom és kölelesség-
tudás kifogástalanul meg is található bennük —, 
akik erőt is különös tehttsiget árultak volna 
el a városi ügyek irányításához. A szegedi vá-
rosháza az elmúlt szomorú és sivár évtized 
vetéséből egyetlen o'yan erőt sem termelt ki, 
amely uj vért, uj irunyt, uj szellemei, uj lükte-
tést vihetne a közigazga'ás tespedt és unalmas 
vágányokon döcögő éleiébe. 

De meg kell állapítanunk azt is, hogy nem 
a fiatalokban és a középkoruakban van a hiba. 
A világbáboiu pusziló jégverése megverte ezl 
a talajt is, letörte az uj hajtásokat és vissza-
tartotta a megmaradt hajtások fejlődését. Itt is 
mutatkozik a nagy világégés keserves reakciója, 
amely hatalmába keritette az egész világot. 
Nincs alkotási kedv, munksvágy, eltűnt a kez-
deményezés szelleme és a haladás, a fejlődés 
szükségességének érzése, önmagának él az 
ember, ambiciója csak ritkán párhuzamos a 
közérdekké'. Ezért meddő az élet és ezért ki-
látástalan a jövő. 

Szomorú azután az is, hogy a közigazgatás 
uj, külső erők bekapcsolására sem számithat. 

Tudomásunk szerint a főjegyzői állásra számottevő 
külső ember sem pályázuif, mint ahogy külső 
pályázók nélkül folytak le a legutóbbi tanács-
nokválasztások is. A közigazgatási pálya ma 
már senkit sem csábit, különösen az értékesebb 
elemeket hagyja hidegen, mert — nem jelent 
már érvényesülési lehetőséget és nem ad már 
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számottevő anyagi ellenszolgáltatást sem. 
Ha valami hatalmas változás nem fordítja 

meg a mostani, veszni indult életet, — ha 
ugyan éleinek lehet nevezni ezt a valamit, ami 
inkább szimulálja csak az életet — a város 
közigazgatásából szürke emberek szürke robotja 
lesz. 
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Verseny közben berohant a nézők közé a versenyautó. 
Ötvenen sebesültek meg a nézők közül. 

Berlin, október 13. Newyorki jelentés szerint 
a detroiti autóversenyen egy Watters nevü ver-
senyző gépkocsijával beleszaladt a nézőközön-
ség soraiba. A gépkocsi fölborult és a vezetője 

kiesett a kocsiból. Watters súlyos sérüléseket 
szenvedett. A gépkocsi a nézők tömegében is 
súlyos szerencsétlenségei okozott, mert ötven 
embert megsebesített, köztük húszat súlyosa a. 

E l ő k e l ő b i c s é r d y s t á k S z e g e d e n . 
Neve: fogalom és divat. Társaságokban ugy 

beszélnek róla, ahogyan egy uj stárról szokás a 
szinjátszás egén, egy uj sportról, táncról, vagy 
társasjátékról, esetleg a bontakozó uj téli divatról. 

Blcsérdy Béla. Neve jelenti egy uj táplálkozási 
rendszer kialakulását, a balga ember visszatérését 
a hűtlenül elhagyott természethez, az őserőhöz, az 
élet diadalát az évek felett, hízást és lesoványo-
dást, preventiv eljárást a betegségek elleni küzde-
lemben, meglevő bajok enyhítését s jelenti mindazt, 
amit a szabadjára engedett lázas fantázia-játék 
hozzákapcsolhat. 

Az előzőket a rajongó, tüzesszavu, ékesen be-
szélő bicsérdysták mondják. Mert a Blcsérdy Béla 
hivei mind ilyenek. 

A magam szemével, a magam fülével győződ-
tem meg róla. 

Ki hát ez a Bicsérdy Bíla? . . . Mindenekelőtt 
erről beszéljünk, mert bizonyára sokan vannak 
Szegeden, akik még a nevét s?m hallották eddig. 
Dióhéjban adom tehát mindazt, amit olvastam, 
róla és amiket a szegedi bicsérdysták nekem mon-
dottak. 

* 

Fogarasi magyar ur. Tisztviselő-ember. Biblia-
magyarázó. Természettudós. Csillagász. Sok nyel-
ven beszélő európéer. Dilettáns orvos. Vegyész. 
Orientalista. Okkultista tudós. 

Ezeknek festi egy pesti ujságiró, Várkonyi, aki 
szemtöl-szemben állt vele kis erdélyi házában. 
Évekkel ezelőtt Bicsérdy beteg lett. Kövek rakód-
tak le izületeibe. Akkor hagyta el orvosait és kez-
dett búvárkodni a természettudományokban. így 
jött rá, hogy uj alapokra kell helyezni életmódját, 
azaz: „ki keli küszöbölni véréből azokat a mér-
geket, melyeket a húsevés vitt bele". Ezt a célt 
szolgálja a növényi táplálkozás, a napfény, levegő 
és az időszaki böjtök. 

Az ö hite szerint ilymódon néhány esztendő 
alatt meggyógyul, feloldódnak a kövek, mert már 
eddig is sokat javult. 

Ez Bicsérdy Bélának és rendszerének „történeti" 
múltja. 

* 

A szegedi Bicsérdy-láz a tavasszal kezdődött. 
Előkelő, uri családok szerezték meg könyvét és 
lettek hivei szektájának, amely a húsételek teljes 
mellőzését parancsolja és böjtöket ir elő. A nö-
vényi táplálkozást illetőleg azonban. Szegeden 
nem egyöntetű eljárást alkalmaznak. Ugyanis van-
nak igazi és fél bicsérdysták. Az igazi szekta 
nyersen fogyasztja el a gyümölcs , főzelék- és 
zöldségféléket, mig a fél-bicsérdysta ezeket a dol-
gokat megfőzve élvezi. 

Ezidőszerint mintegy ötven család él Szegeden 
Bicsérdy kosztján s állítólag 20-25 fiatalember 
igazi bicsérdysta, akik nyers főzelékekkel és gyü-
mölccsel táplálkoznak s az előirt böjtöket is be-
tartják. 

A szegedi Bicsérdy-hivek hamarosan egyesületbe 
tömörülnek s teljes erővel fogják propagálni az 
uj táplálkozási rendszert, amelynek — szerintük 
— kitűnő hatása van az emberi szervezetre a 
hosszú élet és a munkabírás szempontjából egy-
aránt. 

Megjegyzem, hogy a szegedi bicsérdysták a leg-
előkelőbb társadalmi osztályból, vezető egyénisé-
gek soraiból kerülnek ki, akik azonban nem ki-

vánják nevüket a nyilvánosság előtt szerepeltetni. * 

Ebben a minden életmegnyilvánulást gazdasági 
és anyagias szemmel néző világban, önként fel-
vetődik a kérdés: vájjon a Bicsérdy Béla főztje 
és nem főztje: olcsóbb e, vagy drágább a régi 
konzervatív alapokon nyugvó, tradiciós magyar, uri 
konyhánál ? . . . 

Megkérdeztem egy előkelő szegedi uriasszonyt, 
akit minta- háziasszonynak ismernek és aki család-
jával már jónéhány hónapja él a Bicsérdy koszt-
ján. A következő felvilágosítást kaptam : 

— Nekem az a véleményem, hogy a Blcsérdy 
Béla konyhája igen drága konyha. Az olajos, tej-
feles, öt-hat fogásból álló, előétel-jellegű főzelék-
félékből összekombinált készítmények előállítása 
jóval többe kerül a polgári uri konyha ismeretes 
menüinél. 

— Ezek a változatos növényi ételek bizonyos, 
hogy a gyomrot kevésbé foglalkoztatják, mint a 
nehéz és zsíros húsfélék. Kétségtelenül észlelhető 
is bizonyos testi és lelki rugalmasság, a végső 
eredményt azonban mégis: az orvosi tudomány 
hivatása megállapítani. 

A bicsérdysta-férfiak azonban a teljes elragad-
tatás hangján nyilatkoznak. 

— Nagyszerű közérzet I Kitűnő étvágy I Kiváló 
munkabírás. Zavartalan, könnyű álom. A fizikai 
felszabadulásnak boldog, enyhe érzete. Transzcend-
rális kapcsolat a természet és az ember között. 

Igy mondják ők. 
Es a szuggesztív erő olyan vaskéz, olyan má-

gikus hatalom, amely mindenkit, eröset és gyen-
gét, boldogot és boldogtalant, egészségeset és 
beteget „a malom árkába sodor." 

* 

. . . Özvegy úrinő azon tanakodott a napokban, 
hogy mihez lehetne kezdeni egy szegény asszony-
nak, ebben a sarkából kifordult, megkergült világ-
ban ? . . . 

Itt üzenem meg: nyisson Bicsérdy-konyhát.Mert 
tudnia kell, hogy minden megy nálunk és minden 
„üzlet", ami: divat és misztikum 1 

Vásárhelyi fulia. 
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V a r g a 
kötött-, szövött és harisnya -
különlegességek üzletét 
B U D A P E S T , 

IV., Kossuth Lajos u. II. 
é» IV., Koronaherceg u. 6. 

Részletfizetésre férfi-, 

női- és 

gyermek- ruhákat 
felöltőt, átmeneti kabátokat, mindenféle szőrmé-
ket, bundákat raktárról és mérték után is szállít 
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