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S z e r k e s z t ő s é g : 

SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. 

A szerkesztőség telefonja: 305. 

ÁRA: 
egész évre 28.— K. negyedévre 7.— K. 
félévre . . 14.— K. egy hónapra .40 K. 

Egyes ezftm Ara ÍO fillér. 

K i a d ó h i v a t a l : 

SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 9. SZÁM. 

A kiadóhivatal telefonja: 81. 

A betek óta tartó politikai válság ügyé-

ben a király pénteken délután meghozta a 

döntést. A döntést a nap folyamán végbe-

ment kihallgatások előzték meg. A délelőtt 

folyamán jelent meg a királynál gróf Ester-

házy .Móric is, akinek kihallgatása feltűnően 

hosszú ideig tartott. A legnagyobb érdeklő-

déssel Wekerle délutáni kihallgatását várta 

a politikai világ, mert beavatott tényezők 

Wekerle megbízatását látták a legvalószí-

nűbbnek. Wekerle, aki az egész délelőttön 

át a lakásán tartózkodott, a nála várakozó 

újságíróknak sokatmondóan azt üzente, 

hogy csak a kihallgatása után lesz abban a 

helyzetben, hogy nyilatkozzék. Wekerle 

délután negyedháromkor jelent meg kihall-

gatáson őfelségénél. Az előzmények után 

mindenki arra számított, hogy Wekerle, 

mint dezignált miniszterelnök hagyja el a 

király dolgozószobáját. Annál nagyobb volt 

a meglepetés, amidőn Wekerle az audiencia 

után az újságíróknak azt a lakonikus választ 

adta, hogy semmi sincs. 

Ugy látszott, liogy Wekerle kihallga-

tása nem hozta meg a döntést és politikai 

körökben az a hir terjedt el, hogy a döntés 

előtt ujabb megbeszélések • váltak szüksé-

gessé, amelyek az uj miniszterelnök kine-

vezését pár nappal késleltetni fogják. Ekkor 

azonban még mindig Wekerle megbízatása 

volt változatlanul előtérben és ezt a fölte-

vést egy későbbi nyilat kori jában maga We-

kerle is megerősítette. 

Wekerle után gróf Tisza István minisz-

terelnök, majd Lukács László, Berzeviczy 

Albert és gróf Szapáry László jelentek meg 

a királynál. Ezután ismételten gróf Ester-

házy Móricot fogadta audiencián a király. 

A kihallgatás mindössze tiz percig tartott. 

Az audiencia után gróf Esterházy a minisz-

terelnöki palotába ment, majd az újságírók-

hoz lépett és — általános meglepetésre — 

kijelentette, hogy a király megbízta a ka-

binet megalakításával és ő a megbízatást 

elfogadta. 

Gróf Esterházy megbízatása ugyan tel-

jesen váratlanul következett be, de bizo-

nyára az adott körülmények között az ő 

személye volt a legalkalmasabb a parla-

ment munkaképességének biztosítására, a 

pártközi békének megteremtésére és a füg-

gőben levő kérdések közniegnyugvást keltő 

elintézésére. A döntés meghozatalánál, mint 

egyik legfőbb szempont érvényesült a mun-

kapárti többség várható magatartása az u] 

kormánnyal szemben. Emlékezetes még, 

hogy gróf Esterházy volt az, akinek gróf 

Tisza István a közelmúltban tárcanélküli 

miniszterséget ajánlott fel az alkoLmány-

párttal való együttműködés létrehozására. 

Gróf Esterházyról köztudomású, hogy sok-

szor szerepelt bekeközvetitőként az éles 

politikai harcban álló pártok között és e 

miatt a munkapártban mindig értékelték és 

méltányolták önzetlen szolgálatait, amelyet 

a parlament munkaképessége érdekében 

kifejtett. Igen valószínű, hogy gróf Tisza, 

aki közvetlenül a döntés előtt volt kihall-

gatáson a királynál, nyomatékosan támogat-

ta Esterházy megbízatását. 

Esterházy dezignálását politikai körök-

ben általában rokonszenvvel fogadták. Az 

esti órákban Esterházy fölkereste a politi-

kai pártokat. A munkapártban gróf Tisza, 

a függetlenségi pártban Apponyi üdvözölte 

a dezignált miniszterelnököt. Az jíj kor-

mány programjára yonatkozólag Esterházy 

részletesebb nyilatkozatot nem tett, csupán 

eddigi szociális irányú munkásságára hivat-

kozott. Választójogi álláspontját azzal je-

lölte meg, hogy — mint mondotta -v a meg-

bízatást elfogadta. 

Az első impressziók alapján pártkülönb-

ség nélkül bizakodással tekintenek gróf 

Esterházy miniszterelnöksége elé. Tetterős, 

őszinte, egyenes jellemű politikust látnak 

benne, aki a vállalt programot becsületes 

szándékkal igyekszik -végrehajtani. 

BUDAPEST, junius 8. A Bud. Tud. ma délután fél 6 
órakor illetékes helyről a következő hivatalos közleményt 
kapta: 

őfelsége a király Esterházy Móric gróf titkos taná-
csos, országgyűlési képviselőt megbízta a kabinet meg-
alakításával. Esterházy gróf a dezignálást elfogadta. 

A király Budapesten. 
— A délelőtti kihalígatások. — 

Károly király pénteken reggel hét óra 
harminc perckor Budapestre érkezett. Az 
udvari váróterem előtt Tolrtüy Kornél, az 
államvasutak elnökigazgatója, Brírczv István 
polgármester és Boda Dezső főkapitány fo-
gadták az uralkodót, aki mosolyogva, han-
gosan köszöntötte a fogadására megjelent 
diszmagyaros urakat. A király előbb Tolnav-
val, majd Bárczyval beszélgetett, végül 
Boda főkapitány előtt állott meg és részle-
tesen -érdeklődött a délutáni választójogi 
felvonulás iránt és külön megkérdezte a fő-
kapitánytól, hogy a felvonuláson sokan lesz-
nek-e. Boda azt válaszolta, hogv a felvonu-
láson előreláthatólag igen sokan lesznek. 

Őfelsége végül közélelmezési kérdésekre 

terelte át a beszélgetést, azt kérdezte, van-

nak-e nagyobb élelmezési nehézségek, mire 

Boda azt felelte, hogy szűkösen kibírjuk az 

uj termésig. 

Károly király a fogadtatás után beült 

udvari autójába Lobkowitz főhadsegéddei 

és felhajtatott a Várba. A nyugati pályaud-

var előtt álló tömeg lelkesen megéljenezte. 

Az udvari vonattal érkező báró Burián Ist-

ván pénzügyminiszter is, aki titkárával ugyan 

csak felhajtatott a Várba. A király kíséreté-
ben Budapestre érkeztek: Hohenlohe herceg, 
első főudvarmester, Marterer altábornagy, 
főhadsegéd, Brougier alezredes és Hunyady 
őrnagy szárnysegéd, gróf W altér skirchen 
külügyminisztérium! titkár, báró Nagy kabi-
netirodái osztályfőnök, Pápay kabinetirodai 
tanácsos, Kray udvari titkár. Grolltnann 
kormánytanácsos, báró Prileszky udvari 
gazdasági igazgató, Maresch udvari utazási 
igazgató és dr. Bielka udvari orvos. 

A királyné — eziuttal el-ső izben — nem 
érkezett a királlyal együtt Budapestre. 

Megérkezése után a király nyomban 
intézkedett, hogy kihallgatáson fogadhassa 
a kiielölt magyar politikusokat. A kihallga-
tások háromnegyed kilenckor már megkez-
dődtek gróf Esterházy Móriccal, aki csuka-
szürke huszárfőhadnagyi egyenruhában já-
rult a király elé. Esterházy tiz percig idő-
zött a király dolgozószobájában. Kihallga-
tása után ezeket mondotta az újságíróknak: 

-— A felség nagyon kegyesen fogadott. 
Kérdéseket intézett hozzám, amelyekre leg-
jobb tudomásom szerint válaszoltam. 

Esterházy után gróf Batthyány Tivadar 


