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jelent meg kihallgatáson a királynál. Kihall-
gatása körülbelül egy óra hosszat tartott. 

Qróf Batthyány ap audienciáról igy 
nyilatkozott: >< 

— Körülbelül egy óráig tartott kihall-
gatásom. őfelsége igen kegyesen fogadott. 
Minden aktuális kérdésről megkérdezte a 
véleményemet és én kötelességszerűen, tel-
jes őszinteséggel nyilatkoztam. Mondhatom, 
hogy rendkívül meglepett az a tájékozott-
ság, amelyet a király a magyar viszonyok 
minden részletéről elárult. 

A király ezután gróf Bethlen Istvánt 
fogadta, akinek kihallgatása igen hosszú le-
folyású volt, mert köziben a király Béccsel, 
telefonon beszélt. Az audiencián — mint gróf 
Bethlen kijelentette — szóba került az uj 
kormány kinevezése is. 

Qróf Andrássy Gyula és gróf Apponyi 
telefonon kaptak meghívást a királyhoz. • 

Qróf Andrássy délben féltizenkettőkor 
redingotban jelent meg a királyi várpalota 
udvarán őrgróf Pallavicini György társasán 
gában. Néhány perccel később érkezett meg 
gróf Apponyi Földes Bélával. 

Az említetteken kivü1 a király kihallga-
táson fogadta gróf Serényi Bélát és báró' 
Láng Lajost is. Qróf Serényivei őfelsége fő-
ként gazdasági kérdésekről beszélt. 

A kihallgatásoknál a következő félhiva-
talos közlemény jelent meg: 

A Budapesti Tudósító jelenti, a király 

pénteken reggel nyolc órakor magánkihall-
gatáson fogadta gróf Esterházy Móric titkos 
tanácsost. Utána sorban a következő politi-
kusokat fogadta a király különkihallgatáson: 
gróf Batthyány Tivadart, gróf Bethlen Ist-
vánt. báró Láng Lajost és gróf Serényi Bé-
lát. 

A király .a délután .folyamán külön-kü-
lön magánkihallgatáson fogadta dr. We-
kerle Sándor volt miniszterelnököt és gróf 
Tisza István miniszterelnököt. 

Pénteken délben tizenkét óra után bár.ó 
Szalavszky Gyula titkos tanácsos, főispán, 
gróf Széchenyi Miklós nagyváradi püspök, 
gróf Károlyi László és Tolnay Kornél állam-
titkár, a magvar királyi államvasutak elnök-
igazgatója kihallgatáson jelent meg a király-
nál. E kihallgatások nem voltak politikai 
természetűek, hanem kizárólag arra szolgál-
tak, hogy az emiitett személyiségek meg-
köszönhessék a kitüntetést, amelyben a ki-
rály Őket legutóbb részesítette. 

Wekerle Sándor az egész délelőtt fo-
lyamán a lakásán tartózkodott. Politikusok-
kal nem tárgyalt. Föl akarta ugvan keresni 
gróf Andrássyt, de Andrássy közben meg-
hívást kapott a királyhoz és így Wekerle 
odahaza maradt. Az újságíróknak, akik a 
válság felől tudakozódtak, azt üzente, hogy 
csak kihallgatása után lesz abban a helyzet-
ben, hogy nyilatkozzék. 

A döntés előtti kihallgatások. 
Budapest, junius 8. "A Bud. Tud. jelenti: 

őfelsége a király a ma délutáni órákban 

történt intézkedése következtében 4 órakor 

különkihallgatáson fogadta Lukács Lászlót, 

este 7 órakor Berzeviczy Albert titkos ta-

nácsost. 

A Bud. Tud. jelenti: Délután félhárom-

kor Wekerle Sándor jelent meg a királynál 

kihallgatáson. Wekerle kihallgatása három-

negyed óráig tartott. E kihallgatás után ille-

tékes helyről közölték a Bud. Tud.-dal, 

hogy a kibontakozás körül ujabb tárgyalá-

sok szükségessége merült fel. 

A Bud. Tud. jelenti: A király félnégy-

kor magánkihallgatáson fogadta gróf Tisza 

Istvánt. 

Wekerle nyilatkozata. 
Budapest, junius 8. A „Magyarország" 

jelenti: Wekerlének a nagy érdeklődéssel 

várt kihallgatása a mai délután eseménye 

volt. Wekerle negyedháromkor jelent meg 

a királynál és audienciája több, mint há-

romnegyed órahosszat tartott. Audienciája 

után az újságíróknak az mondta: 

— Semmi sincs. 

A „Magyarország" munkatársa a laká-

sán kereste fel a volt miniszterelnököt, ahol 

a következő párbeszéd folyt le köztük: 

— Rendben van a választójog kérdése? 

Wekerle: Hát mi rendben volnánk, csak 

az a kérdés, hogy elég lesz-e a mi választó-

jogunk nekik is. 

— Kiknek? 

Wekerle: Hát a legszélsőbbeknek, a 

választójogi blokknak. Mert mi, amint meg-

mondtam, rendben volnánk. Azt hiszem, 

nekik is eleget hozunk. 

— Fs a kiegyezés? 

Wekerle: Ó még ebben vannak nehéz-

ségek. 

— Melyik oldalról támasztották, jobb-

ról. vagy balról? 

Wekerle: Mindkét oldatról. 

— Kegyelmes nr talán valamelyik kö-

zéputat választotta? 

Wekerle: Nem! Nekem az egész ki-

egyezési komplekszumra vonatkozólag van-

nak terveim, amelynek megvalósítására 

meg van a hajlandóság. 

— Tehát várható ma döntés' 

Wekerle: Semmi esetre sem. Ezek az 

ügyek még pár napi tárgyalást igényelnek. 

— Csak itt Budapesten az urak közötti 

Wekerle: Nemcsak itt Budapesten, ha-

nem Bécsben is. 

Budapest, junius 8. Wekerle az audien-

cia után gróf Andrássy Gyulával hosszabb 

ideig tanácskozott. 

Budapest, junius 8. Wekerle után gróf 

Tisza István volt kihallgatáson a királynál. 

Tisza kihallgatása után az újságíróknak igy 

válaszolt: 

— Fn már csak megmaradok régi rossz 

szokásom mellett: Nincs mondani valóm. 

Tisza után Lukács László és Berzeviczy 

Albertet fogadta még a király, majd gróf 

Szapáry Lászlót. 

Az uj miniszterelnök 
bejelenti megbízatását. 

Budapest, junius 8. Gróf Esterházy Mó-

ricot a délután folyamán ismételten kihall-

gatáson fogadta a király. Esterházy máso-

dik kihallgatása körülbelül tíz percig tartott. 

Ezután az audienciáról gyalog ment át a 

miniszterelnöki palotába. Az újságíróknak, 

amikor felment a miniszterelnöki palotába, 

a következőket mondta: 

— Kihallgatáson voltam a királynál, de 

még van egy kis megbeszélni valóin. 

Ezután bement a miniszterelnöki palo-

tába, ott egy félóráig tartózkodott. Lejövet 

az újságírókhoz lépett és igy szólt: 

— Uraim, őfelsége megbízott a kabi-

net alakításéval és én elvállaltam a meg-

bízást. 

Az ujságirők erre üdvözölték az uj 

miniszterelnököt. 

Gróf Esterházy Móric életrajzi 
adatai. 

Az mj miniszterelnök 1881-beiy született, 

tehát most 36 éves. Gróf Esterházy Miklós 

Móric fia. 1906-ban választották meg elő-

ször képviselőnek a zemplénmegyei Tőke-

terebesen, pártonkívüli 67-es programmal. 

1910-ben ugyanitt újból képviselőnek vá-

lasztották. Esterházy jelenleg az Alkotmány 

párt tagja és Andrássynak egyik legszemé-

lyesebb hivei közé tartozik. 

Andrássy és Apponyi 
váratlan kihallgatása 

a királynál. 
Budapest, junius 8. Féltizenkettőkor 

gróf Andrássy Gyula és gróf Apponyi Albert 

együttesen különkihallgatáson jelentek meg 

a királynál!. Kihallgatásuk körülbelül három-

negyed óráig tartott. Andrássy a kihallga-

tásról visszajövet a következőket mondta 

az újságíróknak: 

— A válság valószínűleg ma eldől. De 

ez még nem biztos. Annyi tény, hogy gyor-

sabb tempót vett a dolog és a döntés közel 

van: 

Andrássy és Apponyi váratlan kihall-

gatásának előzményéről a következőket ir-

ja a Magyarország: 

— Apponyi ma reggel érkezett haza 

eberhardi birtokáról. Lakásán .már Földes 

Béla és gróf Esterházy Móris várta, aki 

kihallgatása vián jött Apponyi lakására. 

Nemsokára megérkezett gróf Andrássy 

Gyula is. A politikusok tanácskozása közben 

Andrássynak hazulról azt telefonálták, hogy 

a kabinetirodától meghívás érkezett számá-

ra a királyhoz, aki féltizenkettőkor várja. 

Néhány perc múlva hasonló meghívást ka-

pott Apponyi is. Apponyi és Andrássy 

együttesen járultak a király elé, aki három-

negyed órahosszat tartó kihallgatáson fo-

gadta őket. Negyedegykor távoztak a ki-

rálytól és mindetten derült hangulatiban 

voltak és mosolyogva válaszoltak az újság-

írók kérdéseire, akik azt kérdezték többek 

közt, hogy megtörtént-e a végleges döntés. 

Andrássy igy válaszolt: 

— Lehetséges, hogy néhány napig vár-

ni kell, de a döntés már közel van. 

Arra a kérdésre, hogy ki lesz az uj 

miniszterelnök, Andrássy és -Apponyi elmo-

solyodtak, de nem válaszoltak. 

A király elutazott. 
Budapest, junius 8. A Bud. Tud. jelenti: 

őfelsége ma este tiz órakor kíséretével el-

hagyta a fővárost és Bécsbe utazott. 
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Közeledve a dicsőséges békéhez, amelyet 

mi katonák vérünkkel és Isten segítségé vei 

bizton kiküzdünk, adassék meg nekünk bő-

ségesen az otthonvalók elengedhetetlen, 

áldásos támogatása. Ezt kérik a Kárpátok 

hűséges őrei! 

Harctér, 1917 május 12. 

József főherceg vezérezredes. 

«S(l !SiH!ai(£SSggíÉ«iSg9SHil l*ngS<lf l ! l 


