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Irodalmi hírek. Megjelent és beküldetett: Vogeldein H., 

Militárisches aus der israelitischen Königszeit, Königsberg 
i. Pr. (Beilage z. Bericht über d. Beiligionsunterricht <L 
Synagogengemeinde zu Königsb. Ostern 1906.) — Krauss 
Zur Zahl d. biblischen Völkerschaften. (Kül. lenyomat a 
Zeitschr. f. A. W. 26. évfolyamából.) — Dr. Yahuda A. S.. 
Die biblische Exegese in ihren Beziehungen zur semitischen 
Philologie (a berlini Lehranstalt 1905/1906־iki Értesítő jé-
ben). — Dr. Beck MSaniel Marcus (emlékbeszéd). Bukarest 
1906. — Husik Isaac, Judah Messer Leon's Commentary on 
the »Vetus Logica« A study based on three Mss. with a 
Glossary of Hebrew logical and philosophical terms etc.. 
Leyden 1906. — Bodrogh P, Idegen költők, Heine, Béranger, 
Byron és mások, Budapest 1906. — Biblia Hebraica cum 
commentariis criticis adjuvantibus doctoribus edidit Abraham 
Kahana. Hagiographa. Liber Danielis explicuit atque versionem 
hebraicam addidit Mayer Lambert. Kiew 1906. (héber ny.) — 
Dr. Frankl-Orün A.% Geschichte der Juden in Ungarisch-Brod 
etc., Wien 1906. — Dr. Frisch ASzemelvények a biblia utáni 
zsidó irodalomból, Patai József versfordításaival, Budapest 
1906. (Ara fűzve 6 korona, kötve 8 kor.). — Emlékkönyv a 
nagyváradi izr. hitközség iskolájának felavatásáról. Kiadja a 
hitközség elöljárósága. Nagyvárad 1906. — Dr. Goldberger A., 
Juszuf Al־Baszir Al-Kitáb Al־Muhtavi cz. munkájának XXIII. 
fejezete és szemelvények a XIX., XXII., XXIV. fejezetekből 
Tóbia ben Mózes héber fordításával, Budapest 1906. (dissz.). — 
Patai J'., Babylon vizein, művészi rajzokkal, Budapest 1906. 
(Ara 5 korona). ־ - Dr. Neumann E, Kayseriing. Életrajzi 
vázlat, Budapest 1906. — Dr. Weisz if., Katalog der 
hebráischen Handschriften und Bücher in der Bibliothek 
Prof. Dr. Dávid Kaufmanns s. A., Frankfurt a. M. 1906. — 
Drechsler M.. Az asketizmus állása a zsidó vallásos irodalom׳ 
ban Maimuniig. Kunszentmiklós 1906 (budap. di§sz.). — Oerö 
Attila, Szerelmes Zsoltárok, Budapest 1906. Ara fűzve 3 
korona. — Dr. Kiss A., Noémi. Imádságok zsidó leányok 
számára. Budapest 1906 (Schlesinger J. könyvkereskedése.) — 
Dr. Edelstein B., Zsinagógai beszédek, Budapest 1906 (szer-
zőnél 3 korona.) — Dr. Kaufmann H. 2?., Vorlesungen und 
Essays anlásslich der ersten jüdischen Gesellschaftsreise nach 
dem heiligen Lande 1905, Pozega 1905. — Dr. Blau Lr Zsi(|5. 
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bűvészet a legrégibb kortól a jelen korig, Budapest 1906. 
(Magyar-Zsidó-Könyvtár IX. Ára 30 fillér.) 

Az orsz. rabbiképzó-intézet vezérlőbizottsága és tanári 
kara május hó 3-án tisztelgett gróf Apponyi Albert vallás- és 
közoktatásügyi ministernél hivatalbalépése alkalmából. A kül-
döttség tagjai voltak a vezérlőbizottság részéről Hatvany-
Deutsch József elnök vezetése alatt dr. Mezei Mór, Simon 
József, Boschan Jakab, dr. Mezey Ferencz, dr. Hevesi Simon 
és dr. Fischer Gyula; a tanári kar részéről dr. Bacher, Blau, 
Bein és Bloch H. Az elnök üdvözlő beszédére, melyben a 
minisztert arra is kérte, hogy az intézetet látogassa meg, gróf 
Apponyi Albert biztosította a küldöttséget jóakaratáról és a 
látogatást kilátásba helyezte. A küldöttség tagjait az elnök 
bemutatta, kikhez a miniszter néhány szives szót intézett és 
azután elbocsátotta. 

Körösy József, a fővárosi statisztikai hivatal megalkotója 
és igazgatója, szakmájának kiváló képviselője, jun. hó 23-án 
62 éves korában meghalt. Erdemei elismeréseül már régebben 
szántói előnévvel î emességre emeltetett. Felekezeti életünknek 
is hü munkása volt a fényes pályát megfutott tudós férfiú. 

Fleischmann Ede, a pesti chevra kadisa alelnöke és a 
talmudegylet elnöke, 71 éves korában meghalt. Temetése, a 
mely saját végső akarata szerint a legegyszerűbb volt, sabuóth 
előnapján nagy részvét mellett ment végbe. 

Stein8chneider Móricz, a zsidó tudósok nesztora és az 
összes élő bibliográfusok legnagyobbika, márcz. hó 30-án tinne-
pelte 90־ik születésnapját. Az agg tudós még friss szellemi 
erővel dolgozik és az utolsó évtizedben több nagy munkát tett 
közzé. Első czikke, ha emlékezetünk nem csal, egy pesti lapban 
jelent meg majdnem 70 év előtt. A modem zsidó tudomány 
fejlődését majdnem végig élte. Prossnitzban született és fiatalon 
került Lipcsébe és onnan Berlinbe. Zunz köréhez csatlakozott, 
ki nagy hatással volt reá. Zunzé mellett az ő neve is fényesen 
ragyog. Egész könyvtárt írt össze és munkáiban, hol erre 
alkalom kínálkozott, a zsidóságot röviden bár, de velősen védel-
mezte. Nem tekintett se jobbra se balra, annál kevésbbé dör־ 
gölődzött és kitüntetésekben csakugyan nem is volt része. 
A >Professor« czímet is csak 80 éves korában kapta, nem a 
zsidó irodalom, hanem a berlini egyetemi könyvtár körül szerzett 
érdemei elismeréseül. Adja az Isten, hogy még hosszú éven át 
örülhessen a tudománynak, melynek szolgálatában életét töltötte. 

Nemesítés. Dr. Lichtenberg Kornél egyetemi magántanár, 
neves fülorvos, a szaktudomány terén és a poliklinika körül 
szerzett érdemeinek elismeréseül nemességre emeltetett. — 
Úgyszintén a Kramer I. család (szinóbányai előnévvel) és a 
Keppich család (felpéczi előnévvel). 
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Kitüntetések. Szegedi Lukács József, az angl o-osztrák 
bank budapesti fiókjának igazgatója, és dr. Sámml Lázár, a 
poliklinika alelnöke, udvari tanácsosi czímet kaptak. 

Dr. Klein Mór nagybecskereki főrabbi, a közélet terén és 
a tudomány körül szerzett érdemei elismeréseül a Ferencz 
József-rend lovagjává neveztetett ki. Tisztelt munkatársunknak 
e jól kiérdemelt kitüntetéshez legjobb szerencsekivánatainkat 
fejezzük ki. 

Bárósitás. Madarasi Beck Nándor, a Magyar Jelzálog-
Hitelbank elnökigazgatója, és törvényes utódai bárói rangra 
emeltettek. 

A losonczi izr. hitközség 1903—1905. évekről szóló jelen-
tése a hitközség emelkedéséről ad képet. Az adófizetők száma 
264, évi bevétel kereken 31,000 kor. Az iskola évi kiadása 
kereken 8000 korona. Az alapítványozók és adományozók 
lajstroma áldozatkészségről tanúskodik. 

A szegedi szent egylet évi jelentéséből: Jótékonyságra 
fordított 11,438, a menházra 4650 koronát. Haláleset 119 volt. 
A tagok száma 549. 

Boschan Jakab, a Chevra Kadisa nagyérdemű elnöke, 
április végén töltötte be 70־ik életévét, mely alkalomból szá-
mosan üdvözölték. 

Szemináriumi épület. A berlini *Lehranstalt für die 
Wissenschaft des Judentums* saját házat kap, melyhez az 
alapot egv kereskedő özvegye adományozta (100.000 márka). 
Az ugyancsak berlini »Rabbiner-Seminar« néhány év előtt 
szintén külön házat épített. Mindkét intézet óriásilag emel-
kedik és ma-holnap első helyre kerül az összes szemináriumok 
között, noha tisztán magánosok áldozataiból tartják fenn 
magukat. 

Coudenhove-Kalergi Henrik gróf diplomata és dúsgazdag 
cseh földbirtokos, ki 1901-ben az antisemitizmusról nagy mun-
kát adott ki (Das Wesen des Antisemitizmus), 47 éves korá-
ban meghalt. 

A bócherkérdés, melyről folyóiratunk idei évfolyamának 
23—26. lapjain szólottunk, foglalkoztatta május havában az 
orthodoxia százas bizottságát, de mint a Nité Bachurim újság-
ban olvassuk, csupán néhány perczig, midőn már minden tárgy 
ki volt merítve. Elhatároztatott, hogy minden helységben *Czón 
Kodósim* név alatt egyletet alapítanak és a begyűlő pénzt 
azonnal kiosztják. A mozgalom megindítói reményeikben csaló-
dottaknak érzik magukat és elkeseredésükben a hivatalos körök 
nélkül akarják az ügyet dűlőre vinni, minthogy akadt jótevő, 
ki a központi pénztárt 2000 korona alapítvány nyal megkezdeni, 
kész. A további teendőket egyelőre titokban tartják. 




