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Wekerle, Rndrássy és Tisza együttes kihallgatása 

a királynál. 
A király s kompromisszumos tárgyalását kívánja. — Csak a leg-

utolsó esetben kerül a sor a Ház feloszlatására. — 
(Budapesti tudósítónk lelefanjeléntése.) 

A Magyar Tudósító jelenti: Dr. Wekerle 
Sándor miniszterelnök, gróf Andrássy Gyula 
és gróf Tisza István együttesen jelentek m!eg 
őfelségénél audiencián. Az audiencia egy és 
egynegyed óra hosszáig tartott és általános 
politikai kérdésekről folyt. 

Gróf Esterházy Móric és herceg Win-
dischgraetz Lajos küiönkihallgatáson jelen-
tek meg szerdán délelőtt őfelségénél. 

Wekerle miniszterelnök, gróf Andrássy 
Gyula, gróf Tisza István és gróf Esterházy 
Móric ma este 9 órakor Marcheggen át Bu-
dapestre visszaérkeztek. 

Budapest, március 13. A „8 Órai Újság" 
ugy értesül, hogy a szerdai királyi kihallga-
táson nemcsak a választójogi kérdés, hanem 
egyéb nagyfontosságú bel- és külpolitikai 
ügyek is szóba kerültek és őfelsége a három 
államférfinek az egész helyzetről való véle-
ményét hallgatta meg. Bécsi politikai körök 
véleménye szerint Wekerle helyzete nem lett 
válságos és minden oldalról megvan a haj-
landóság, hogy a kibontakozást, mint a kor-
mány elnöke továbbra is ő vezesse. Jól érte-
sült helyen ugy tudják, hogy irányadó helyen 
az a felfogás, hogy a magyar politikában az 
ellentéteket el kell simitani. 

Ezzel szemben a 48-as alkotmánypárt 
egyik számottevő tagja a mai audienciákkal 
kapcsolatban a következő nyilatkoztot tette 
a lap egyik munkatársa előtt: 

— Értesülésünk szerint a mai kihallga-
tások kizárólag a választójogi kérdéssel van-
nak szoros összefüggésben. A mai napnak 
döntő jelentősége van. A megoldás kétféle 
módon lehetséges: vagy a törvényjavaslat-
nak bizonyos módosításokkal való keresztül-
vitele, vagy a képviselőháznak királyi kéz-
irattal való mielőbbi elnapolása. Ez esetben 
a katonai szolgálatot teljesítő képviselők be-
vonulnának csapataikhoz, A választójogi 
megegyezési irányzat tárgyalásainak során 
Némethy Kálmán belügyi államtitkárnak volt 
egy közvetítő inditványa, ezt sajnos az ille-
tékes tényezők nem tartották elfogadható-
nak. Arra az esetre, ha a képviselőház el-
napolására kerülne a sor, a kormány csak a 
későbbi időpontban foglalkoznak a további 
teendőkel. A mi felfogásunk szerint még 
nincs kizárva a megegyezés lehetőségének 
utja. 

Budapest, március 13. Beavatott politi-
kai körök véleménye szerint a király, mi-
előtt a házfeloszlatásról véglegesen döntene, 
megegyezést kíván létrehozni a többség és 
kisebbség között. A király ezért hivta magá-
hoz kihallgatásra Wekerle Sándor miniszter-
elnököt, gróf Tisza Istvánt és gróf Andrássy 
Gyulát. Jól értesült forrás szerint, ha a vá-
lasztójogi törvényjavaslat sorsa biztosítva 
lesz és Tisza István garanciát vállal, hogy 
a munkapárt a Házban a javaslatot fontosabb 
módosítások nélkül megszavazza, akkor egy-
előre a Wekerle-kormány összetételében áll-
hat be változás, amit a javaslat megszava-
zása után majd a munkapárt egy részének 
és a 48-as alkotmánypárt egy részének fú-
ziója kövét. Ha ellenben a mai kihallgatáso-

kon nem tisztázódik teljesen és minden két-
séget kizáróan a választójogi javaslat sorsa, 
akkor a képviselőház feloszlatására keriil 
a sor. 

Bécsből jelentik: A király először We-
kerle miniszterelnököt fogadta kihallgatá-
son, utána Wekerlét, Tiszát és Andrássyt 
együttesen. Munkapárti forrás szerint a ki-
rály az együttes kihallgatáson utasította 
Wekerlét és a megjelent pártvezéreket, 
hogy folytassák a választójogi kompromisz-
szumra irányuló tárgyalásokat. A három 
államférfiú audienciája után króf Esterházy 
és herceg Windischgraetz j^entek meg ki-
hallgatáson a királynál. Amennyiben a kom-
promisszum létesítése még sem sikerülne, 
beavatott körök értesülése szerint a kor-
mány megkapja a felhatalmazást a Ház fel-
oszlatására. 

Bécsből jelentik: A mai kihallgatás után 
a választójog kérdésében Budapesten foly-
tatódnak a kompromisszumos tárgyalások. 

Wekerle, Andrássy és Tisza kö£ös kihallga-
tása kontradiktórius formában történt. Így 
hallgatta meg a nézeteket az uralkodó. A 
kompromisszumos tárgyalások a Károly-
keresztesek választójoga és a választójogi 
javaslatnak az erdélyi részekre vonatkozó 
kihatása körül folytatódott. A Ház felosz-
latásának egyre több hive van, de a nem-
zetre való apellálás ultima ráció lesz. — 
Esterház yés Windischgraetz miniszterek a 
nemzet megkérdezőinek híveiként mutatkoz, 
tak. E mellett a felfogás mellett van Vázso-
nyi is, aki a napokban megjelenik a király 
előtt és aki már a hivatalbalépésekor a ra-
radikális megoldás mellett foglalt állást. A 
kormány soraiból ujabban emelt érv az, 
hogy a Háznak a háború alatt való felosz-
latása sokkal csekélyebb veszedelemmel 
jár, mintha a Tisza-féle törvény alapján hat 
hónappal a béke megkötése után választa-
nának, amikor minden forrongásban lesz és 
a fegyelem meglazulásával és a visszatérő 
katonák szociális érzékenységével kell szá-
molni. 

Az audienciák utáni kompromisszumos 
tárgyalások a lehető legnagyobb energiával 
fognak folytatódni, de minden előkészület 
megtörténik a Ház feloszlatására is. 

szegedi iparosok e tmk" 

h y n g d í j f t g y f t s n l f r t e 

Munkában az. ipar-ff?§fü!@<» 
(Saját tudósítónktól.) Nehánv esztendő-

vel ezelőtt igen szép tervvel foglalkozott a 
szegedi ipartestület. Meg akarta alapítani az 
iparosok nvugdijegyesületét. melynek jelen-
tőségét nem kell bővebben magyarázni, tudja 
azt mindenki, hogv Magvarországon az ipa-
ros jövője a legbizonytalanabb. Ha megöreg-
szik a munkás és az iparos, elgyengült kezé-
ből kiesik a szerszám és mert nem tudott 
magának öregségére tőkét gyűjteni. segítség-
re szorul, tha van kihez. 

A terv akkor körülbelül a megvalósulás 
stádiumáig jutott, elkészült a befizetési táb-
lázat, a nyugdíj összegének kimutatása, sőt 
az alapszabály is. melv kormányhatcsági 
megerősítést nyert. Azonban a pénzügyi vi-
szonyok annyira rosszabbodtak akkoriban, 
nemcsak nálunk, hanem az egész országban, 
hogv az iparosok közül csak keveseknek veit 
módjában a nvugdijbizíositás terheit vállalni 
s igv a szociális szép terv megvafrósitása 
jobb időre halasztódott el. 

Az% ipartestület elöljáróságának tegnapi 
ülésén ismét napirendre került a nyugdíjügy. 
Körmendi Mátyás asztalosmester elevenítette 
fel, aki szerint az ipartestület szebb, méltóbb 
jutalmat nem adhat a háborúban szenvedő 
iparosoknak és munkásoknak, mint azt. ha 
a megvalósított nyugdíjintézménnyel fogadja 
őket. Körmendi az ügynek alapos tanulmá-
nyozásával a módot is megjelölte és szám-
adatokat terjesztett elő, hogv mi módon le-
hetne az alapot megteremteni és ezáltal biz-
tosítani az intézmény fennállását. Az elői-
járósági ülés természetesen a legnagyobb 
örömmel fogadta el az ujabb tervezetet és 
nyomban megalakította a bizottságot, mely 
az ügy megvalósításán fog sürgősen dolgoz-
ni. Az ülés befejezése után pedig testületheg 
tisztelegtek Wimmer Fülöp kamarai elnök-
nél. akinek átnyújtották az ipartestület disz-
tagjává történt megválasztatását igazoló ok-
mányt és kérték, hogv a nvugdij-kérdést az 
ő szokott energiájával karolja fel. Wimmer 
örömmel vállalta a megbizást és megígérte, 
hogv az iparosokkal eevütt fog a nyugdíj-
intézmény létesítésén dolgozni. 

Igy kilátás van arra. hogy rövid időn 

beliil az iparosoknak és ipari munkás-oknak is 
lesz öregségükre megélhetésüket biztosító tá-
maszuk. 

Az évi rendes közgyűlés után tegnap 
tartotta meg az ipartestület elöljárósága első 
ülését, mélyen a nvugdijügvön kivül több 
fontos kérdés került megvitatásra. Ezek kö-
zött első helyen a könyvtár iigve fölött dön-
töttek a tagok. A testületnek igen szép könyv 
tára-van, melyet az ipartestületi tagok hasz-
nálhattak a háború kitöréséig. Akkor meg-
szűnt a könyvtár-kezelés s vele együtt a 
könyvek gyűjtése is. Most "elhatározta az 
elöljáróság, hogv ismét megnyitja a könyv-
tárt és csekély olvasási dii ellenében rendel-
kezésre bocsátja a tagoknak. Az igv befolyó 
összeget az iparos nyugdijalaphoz csatolja. 

A munkaközvetítő hivatal részét-e bérbe-
adott helységek eddig az ipartestületi tanács-
kozó terméül szolgáltak, hol időnkint össze-
jöveteleket, társasestélveket is tartottak az 
iparosok. A bérbeadás folytán kiszorult az 
iparosság a saját helyiségéből s a gyűlések 
megtartására is másutt kellett alkuimat ke-
resnie. 

Az elöljárósági üiés ezen a bajon, a ho-
zott határozat szerint, akként fog"segítem, 
hogv a testületi ház aisó nagytermét meg-
felelően berendezi és átalakítja s a gyűlése-
ken, értekezleten kivül ott havonkint isme-
retterjesztő és szórakoztató estélyi fog ren-
dezni megfelelő műsorral. Az estélvek ren-
dezésével szükebbkörü bizottságot bíztak 
meg. Az iparosok rég letűnt ilven természetű 
estélyeinek az is egyik főcéllá lesz, hogv a 
most teljesen magukra hagyott ipartestületi 
tagok közt szorosabb kapcso.at létesíttessék. 

Az iparosok érdekeinek megvédése s 
általában a helvi és országos ipar előmozdí-
tása érdekében szintén üdvös lépést tett a 
mostani előljárósági ülés. Kimondotta, hogy 
az iparos-pártot intenzivebb munkára ser-
kenti és megkeresi annak agilis elnökét, 
Wimmer Fülöp kamarai elnököt, hogv a tes-
tület üléstermében havonkint rendes üiést 
tartson. Az iparos-oárt edaig is sokat foglal-
kozott a helvbeii iparosok dolgaival s tagjai 
tekintélyes pártot képeztek a törvényható-


