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alapon ezt a küzdelmet, ne ugy állítsa azt oda, mintha egyik 
egyház papsága irigykednék a másikra és az általa élvezett 
anyagi előnyöktől akarná azt megfosztani. Teljesen jogos téren 
mozog a lelkészegyesület, amely papságunk sanyarú helyzetét 
tárgyalja . . . Ha a fizetésrendezések terén eszközölt legutolsó 
nagy lépések után a lelkészi intézmények korszerű rendezését 
is követeljük, ezt, ismétlem, senki rossz néven nem veheti. 
De . . . ne intézzünk más felekezet viszonyai ellen olyan ki-
rohanást, amely valóban a felekezeti küzdélem szinével bir. 
Az ultramontanizmus veszedelmét én is látom, az ellenük 
való küzdelem szükségét talán jobban és mélyebben érzem 
sokaknál, akik annyit hangoztatják azt, de a küzdelmet vallás-
különbség nélkül az egész magyar, fölvüágosodottsággal kell és 
lehet megküzdenünk, abban magunkat izolálnunk, azt a szo-
lidaritást koczkáztatnunk, amely századok során fönnállott 
egyházunk jogos törekvései és a magyar nemzet nagy prob-
lémái között, bűn volna hazánk és egyházunk ellen, ma 
inkább, mint valaha. (Budapesti Hirlap okt. 1.) 
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A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1907 JÚL. 11-ÉN 
75931/26. SZ. A. K E L T RENDELETE A KÜLFÖLDÖN 

MŰKÖDŐ BESOROZOTT RABBIKRÓL. 

Sopronvármegye közönségének. 

Az 1886. évben született, lakompaki illetőségű 478l/9 
óorszámú és Luzernben rabbi gyanánt alkalmazott Krausz 
Mózesnek besoroztatása esetében & védtörvény 21. §-ában fog-
lalt kedvezményben való részesítését kimondó főszolgabirói 
határozat ellen a hadkiegészítési kerületi parancsnokság által 
emelt kifogás folytán döntés végett f. évi 8953. szám alatt 
kelt jelentésével felterjesztett tárgyalási iratokat további érte-
sítés végett, azon határozatom kijelentése mellett küldöm 
vissza, hogy a főszolgabirói elsőfokú határozatot megváltozta-
tom, fentnevezett egyént besoroztatása esetében a kért ked-
vezményben nem részesítem, mert a külföldön működő rabbik 
a kért kedvezményre igénnyel nem birnak. Egyúttal felhívom 
& törvényhatóságot, hogy nevezett egyénnek külföldön leendő 
megvizsgáltatásának elrendelhetése czéljából a nevezettre vonat-
kozó állítási lajstromkivonatot 3 példányban f. évi július hó 
31-ig hozzám terjessze fel. Ezen rendeletemről a hadkiegé-
szitési parancsnokság a hadtestparancsnokság útján értesít-
tetett. Budapesten, 1907. évi július hó 11-én. A miniszter 
meghagyásából: Espert s. k., miniszteri osztálytanácsos. 




