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A munkásság és a katonaság békés tüntetése a 
forradalom vívmányainak a megóvása érdekében. 
A nép Balogh Károlgt és Nekich Richárdot eltávolította á l lásából . -

(A közélelmezési hivatalbán.) (Saját tudósít ónktól.) impozáns utódán, 
nyilvánult meg hsétfőn^déieiőtt a nép akarata. 
A szegedi munkásság és katonaság olyan ha-
talmas demonstrációt rendezett Balogh Ká-
roly városi tanácsos és dr. Nekich Richárd 
miutikáshiztosifó pénztári igazgató ellen, a 
mely a nép akaratát érvényre juttatva, annak 
a mindenki előtt tudott ténynek a megdönt-
hetetlei megál apitását is eredményezta, ihogy 
a forradalom vívmányait csak ugy lehet biz-
tosítani, ha a nép akarata, a rygi rendszer for-
maságaitól menten, mindért mellékes körülmé-
nyem keresztiül gázolva, nyílegyenes 'irány-
ban halad kitűzött célja felé, amely minden-
kinek szent kell hogy legyen. 

Szükség volt a inai békés tüntetésre, 
szükség volt arra. hogy a munkásság (meg-
mutassa félelmetes erejét, kellett ez a demon-
stráció azért is. hogy bizonyságot szolgáltas-
son a szegedi munkásság és katonaság ember-
uöiöttli fegyelmezettségéről és akaraterejéről, 
amelynek senki és semmi sem állhat az út-
jába. Az a' Munkásság, amelyik ilyen önura-
lom-mai és ilyen határozottsággal képes kí-
vánságainak súlyt adni. méltán megérett ar-
ra, hegy átvegye azt a vezetőszerepet, ame-
lyet eleddig gyenge akaratú és maradi gon-
dolkodásit bábuk bitoroltak. 

Erről a nagyjelentőségű és Szegeden a 
maga nemében páratlan eseményről, amely-
nek esak jelentéktelen és egyáltalán nem fon-
tos epizódja Balogh és Nekich eltávolítása, a 
Déünagyas\ország munkatársa a következők-
ben számol be: 

<"•Gyülekezés a Mmtkásoiíkon előtt j 

Dé'eíőtt tiz óra után -mintegy ötezer fő-
nyi tömeg gyűlt össze a Munkásotthon előtt 
és a.közeli utcákban. Szolkatlan; látványt nyúj-
tott a tüzérség és a géppuskások fetoomí.ása. 
Két gyu és két gépfegyver is állott a Munkás-
otíihon előtt, ahol WaÜisch Ká lmán, a szociál-
demokrata párt titkára/a következő beszédet 
intézte az egybegyűltekhez: 

— A Munkástanács elhatározta, hogv Ba-

logh. Káró y tanácsnoknak, — aki a közéleír > 

• mezés ügyeit hozzá nem értéssel, ridegséggei 

és antiszociális érzelmekkel vezette, — a hi-

vatal éléről való el távoli tását fogja követelni 

A Munkástanács határozatához képest küldött 

sóg ment a kormánybiztoshoz, akiinek előad-

tuk sérelmeinket és a Munkástanács határo-

zatát. amely -íBa'ogh Károly 24 órán. belül 

való eltávolítását követelte. A Munkástanács 

látja, hogy még mindig meg akarják hagyni 

állásában Balogh Károlyt, amit a Munkásta-

nács nem tűrhet. A Munkástanács határoza-

tának érvényt kell szerezni és ezért gyűltünk 

össze, hogy ezt a határozatot végre is hajt-

suk. Most el fogunk menni a közélelmezési hi-

vatalihoz, ahol a pártvezetőség két szuronyos 
kütőnával föl fogja keresni Batpgh Károlyt és 
föl fogja szólítani, hogy nyámbati hagyja el 
hivatalát. A .tüntetést a legnagyobb rendben 

vigyük végbe, ugv amint az öntudatos, fe-

gyelmezett és hatalrr.ukat is ismerő szocialis-

tákhoz ülik. 

— A közélelmezési hivataltól a Munkás-

biziü.-itó pénztárhoz fogunk menni Nekich Ri-

chárdhoz, aki többször jelét adta. hogv ellen-

sége a szociáldemokráciának. iNeteich eltávolí-

tását is követelte a Munkástanács, határozatát 

azonban nem hajtották végre. A Munkásta-

nács itt is érvényt fdg szerezni hedárpeatámk. 

— A Munkásbiztositó pénztártól a városhá-

zára fogunk menni a pénzügyi divataiba, az-

után küldöttségileg bejelentjük a polgármes-

ternek és kormánybiztosnak el járásunkat 

Wallisch ezután felkérte a munkásakat, 

katonákat és a hozzájuk csatlakozott rend-

őröket, hogy fegyverüket csak a legvégső 

esetben használják, mert békés utó® is ira-
spcnálóan megnyilvánulhat a nép akarata. 

Pár #ere»»l tizenegy után ért a tömeg a 

közélelmezési hivatalhoz., ahol a legpéldásabb 

rendben ál lott fel a munkásság és a katona-

rág. A k i járatokat szuronyos örök állották 

el, mig Szabó J após, a szociáldemokrata párt 

elnöke és Wallisch K á l m á n pártt i tkár Ba-

logh hivatal i helyislégébe mentek, ahol Fe-
rencz-y Béla, a hivatal helyettes vezetője kö-

zölte a küldöttekkel, ihogy Balogh nincs a hi-

vatalába®. Wallisch közölte Berenczyvel, 

hogy a ÍMkmkástanáes határozata alapján Ba-

logh nak távoznia kell állásából, mert annyi 

hibát és bünt követett cl, liogy ott rieg nem. 

maradhat, ma jd igy folytatta: 

iKijöttünk ezt a határozatot végrehajtani. 

A formákhoz nem ragaszkodunk és ha itt, 
lenne Balogh, kivezetnénk innen és megmon-
danánk, hogy itten többet keresnivalója nin-
csen. Mivel azonban eltávozott, közöljék vele 
a munkásság és katonaság nevében. hogy 
többet ebbe a. hivatalba be ne tegye a lábát, 
mert különben nem, felelünk a testi épségéért. 

Miu t án űFerenczy kijelentette, hogy kö-

zölni fogja Baloghgal a Munkástanács üze-

netét, két fegyveres őr visszamaradt, a tö-

meg pedig megindult, a Munkásbiztositó fölé. 

(A munkásbiztositó igazgatójának 
az eltáixMtása.) 

A párt vezetőség, a katonaság és a rend-

őrség bizalrniférfiai, két szuronyos katona kí-

séretében Wallisch Ivá-lmán vezetése alatt a 

Munkásbiztositó Pénztár épületébe vonultak, 

m ig a tömeg imponáló rendben az egész ut-

cát elfoglalta. Wallisch dr. Nekich SRiehárd 

igazgató i rán t érdeklődött, ak i azonban, a 

tisztviselők közlése szerint Budapestre uta-

zott. Wal l isch ezt tudomásul vette és a kö-

vetkező beszédet- intézte a munkásbiztositó 

személy zetéh ez: 

— Azt kívánjuk kijelenteni, ihogy a Mun-

kástanács határozata értelmében Nekich Ric-

hárd igazgatót jöttünk eltávolítani. Miu tán 

az igazgató jelenleg nincs itt és igy ez tény-

leg nem történhetik meg, ezen az uton óhajt-

juk tudomására adni azt, hogy a Munkásta-

nács a Munkásbiztositó Pénztár élén tovább 

meg nem tűri. E z t az eljárást ő provokálta 

akkor, amikor a Munkástanács határozata el-

lenére is tovább hivatalában maradt. ML most 

nem érünk arra rá, hogy forma szerint in-
tézzük el a nekünk nem kívánatos elemeiknek 
az eltávolítását. Ezért hangsúlyozottan ki-

jelentjük, hogy amennyiben ezek után sem. 
távoznék el a hivatal éléről, a továbbiakért 
felelősséget nem vállalunk. 

A személyzet nevében Kaszner Zoltán 

válaszolt, aki kijelentette, hogy az alkalma-

zottak örömmel veszik tudomásul a határo-
zatot. Közölte még azt is, hogy a személyzet 

összeállította a volt igazgató bünlajsíromat 

m azt a Munkástanács rendelkezésére bo-

csátják. 

Ezután dr. Holló .Jenő a. pénztár helyet-

tes igazgatója köszönetet mondott a szociál-

demokrata párt vezetőségének és kijelentette, 

hogy a Pénztár ezentúl a munkássággal egy-

ívű i t fog célja felé haladni. 

(A küldöttség a polgármesternél.) 

A menet ezután a Dugoni<*-téren, a Ká-

rász-utcán ós a korzón keresztül a városháza^ 

elé vonult, ahol a katonák két áeya t és két 

gépfegyvert a kapuknak irányítottak, egy 

szakasz katona pedig a ki járatokat á l l ta el. 

A városházára és a kordonon belül csak a 

szociáldemokrata párt és a katonaság bizal-

mi embereit és az ú jságírókat engedték. 

A m i g a városháza előtti téren a katona-

ság elrendezkedett, a küldöttség a polgármes-

ter szobájába ment, ahol éppen tanácsülést 

tartottak. Balogh, akit ugy látszik értesítet-

tek arról, hogy mi van készülőben, már j»em 
volt az ülésen, sőt. az épületből is távozott. 

Wallisch K á lmán közölte a polgármester-
rel, hogy Balogh Károly autiszoaiális műkö-
désével határozott ellenszenvet váltott ki a 
népből, amely a működésével sohasem volt 
megelégedve. A munkásság, a. katonaság s a 
nép ma csak demonstrálni jött vezetői mel-
lett, de ez az erő alkalmas lesz további harc-
ra is. Ma még csak demonstrál, dé holnap 
esetleg oda i- tud ütni. .Ma még a vezetőség 
kezében van a tömeg, de ha izgatják, hol-
nap esetleg kicsúszik onnan. Határozott kö-
vetelésük, hogy Balogh tanácsnok távozzon. 

Dr. Somogyi (Szilveszter polgármester ki-
jelentette, hogy H nép kívánságát, tuilomástd 
veszi. Tudatta a küldöttséggel, hogy Balogh-
nak a saját hatáskörében hat heti szabadsá-
got engedélyezett, a holnapi közgyűlés elé pe* 
dig Baloghnak egy három havi szabadság 
iránti kérvénye kerül. Tudatn i fogja Balogih-
gal, liogy állását el kell hagyma, de a város 
érdekében szeretné, ha azokrs .fc az ügyeknek 
a leszámolását, amelyeket Balogh kezdett 
meg, még elvégezhetné. 

Wallisch Ká lmán ezt csak abban az eset-
ben tartja megengedhetőnek, ha Balogh nem 
a hivatalában, hanem a lakásán fejezi V eze-
ket az ügyeket, mert, ha Balogh még egyszer 
belép a. hivatalába, nem vállal felelősséget a 
törté nemlök ért. 

Kiss István pártvezetőségi tag azt ellen-
zi, bogy Balogh a lakásán intézze ei a még 
szükséges ügyeket, de Wallisch felvilágosítá-
sa után ő is megnyugszik a polgármester vá-
laszában. 

(A kormány biztosnál. > 

Dr. Dettre János kormánybiztos előtt is 
megjeleni a küldöttség, amelynek vezetője, 
Wallisch Ká lmán a következő beszédet in-
tézte a kormány biztoshoz: 

A Munkástanács megbízásából• jelentünk 
meg itt. akik már a mailt héten is azzal a ké-
réssel fordultunk kormánybiztos úrhoz, haav 
Balogh Károlyt távolítsa e a közélelmezési 
hivatal és a -pénzügyi osztály éléről, mert 
Balogh további hivatalban maradása a mun-
kásság körében a legnagyobb ellenszenvet 
váltotta ki. Balogh Károly továbbra is bejárt 
hivatalába és intézte az ügyeket. A munkás-
ságnak ez rosszul esett és tegnap nagv volt 
a íölzudtiüs, hogy a Munkástanács határoza-
tát máig sem hajtották végre. A munkásság 
határozott cs elhatározta magát a legntsz-
szábbra is. Mégis a béke lebegett elsősorban 
a szemünk előtt és elhatároztuk, hogv elme-
gyünk hivatalálba és felszólítjuk őt további 
munkásságának 'r. eszühte tésér e. Föltételeztü!k 
ugyanis, hogy ha ő tudomást szerez arról, 
hogy az.egész munkásság ellene van. önként 
távozni fog. A munkásság nem tűrhette mán 
őket hivatalukban, ezért elhatároztuk, hogy 
most eltekintünk a formáktól, amelyekhez 
ilyen időkben: nem lehet ragaszkodni. A mai! 
időkben különösen kerülni kell azt. hogv a nép 
elégületlensége fokozódjék és hangulata to-
vább is izgatódijók. A Munkástanács épen ©zérjj 
már kísérletet tett a Nemzeti Tanácsban arra; 
hogy ezt az urat, aki mindennap csak jobban 
Jáesitotta a kedélyeket, békés uton eltávolítsa. 
Itt azoíibaa leszavaztak berniünket. A Munkás-
tanács épen ezért határozott később önállóan 
és ha most a másodszori felszólítás ellenérc 
is tovább a helyén maradt volna, a nép harag -
iának kitörését nem lehetett volna megakadá-
lyozni. A kormánybiztos urat épen ezért föl-
kérjük, hogy h a a övőbeu a Munkástanács •bár-
mit kér, a lehető leggyorsabban és a forma-
ságoktól menten teljesítse azt. A kormány-
biztos urnák erre való készségét nem vonhat-
juk kétségbe, ö n vejünk egyii|t csinálta a for-
radalmat és épen ezért mi kívánták azt, hogy 
mi" Te gyen Szeged kormánybiztosa. És mosí, 
amikor erőnknek, hatalmunknak teljes doku-
mentálásával megjelentünk: eljöttünk, hogv 
kőrmánybiztos urnák is rendelkezésére bocsa* 
sók magunkat, hogv lássa, hogy támaszkod-
hat ránk. Kormnáybiztos ur előtt egv elható 
rázott, erejével, hatalmával teljesen tisztában 


