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Irodalmi hirek. Megjelent és beküldetett: Dr. Bacher V., 
Két zsidó-perzsa költő Sáhin és Inrráni, első fele, Budapest 
1907 (Az orsz. rabbiképző-intézet 1906/7. Értesítőjében). -ל-
Ugyanaz, Les Juifs de Perse au XVII . et au X V I H . siécles 
d'aprés les chroniques poétiqués de Babai b. Loutf et de 
Babai b. Farhad. (K. L a Revue d. E. J . L I — L I I I kötetei-
bői). — Hofrath Prof. Dr. Müller D. H., Komposition und 
Strophenbau. Alte und Neue Beitráge, Wien, 1907 (a bécsi 
Israelitisch-theologische Lehranstalt 1906/7. Értesítőjében). 
— H a k e d e m . Vierteljahrschrift für die Kundé des altén 
Orients und [für die] Wissenschaft des Judentums. Heraus-
gegeben von J. B. Markon und A. Sarsowsky, St. Peters-
burg Ofizerskaja 60. I . Jahrgang No. 1. (Héber, német és 
franczia nyelven.) Egy-egy füzet ára (negyedéves folyóirat) 
1 rubel 40 kopek. — Dr• Guttmann M., Clavis Taimudis 
etc., 1. kötet, 3. füzet, Csongrád-Vácz, 1907 (héber nyelven). 
Az első kötet (8 füzet) ára 12 korona és megrendelhető a szerzőnÁ 
Budapesten. — Magyar Zenetudomány, szerkesztik Major J. 
Gyula és Herrmann Antal L 1—2, Budapest, 1907. — 
Major J. Gyula, Op. 64. A szombatosok dalai, Budapest, 
1907. — Jaré Ghiseppe, Moisé Vita Luzzatto. Skizzo biografico 
con ducumenti inediti (kül. leny. az >11 Vessillo Israelitico« 
1907. évfolyamából). — Posnánski S. י ס6ריס הדשים מאר^ הנר  מ
Varsó 1907 (k. L a >Haolam« 1907. évf.-ból). — Krauss Sn 
Parallelen im Handwerke (k. L a »Vierteljahrsschrift für 
Bibelkunde« 1907. évf.-ból). — Koenigsberger B., ל*נ כאוסיי 
Berlin 1907 (k. L a Feilchenfeld-Festschrift-ből. Eliezer b. 
Jósze Hagelili szabályairól elméskedő czímmel). — Ugyanaz, 
Griechische Mythen und ihre Parallelen in der jüdischen 
Literatur (k. 1. ugyanonnan). — Eppenstein S., Fragment 
d' un commentaire anonyme du Cantique des Cantiques stb. (k. 
I. a B E I 1907. évf.-ból). 

Az országos rabbiképzö-intézet növendékeinek száma a 
lefolyt évben 104 volt, kik közül a felső tanfolyamra mind-
össze 15 esik. A tanulók segélyezésére az »15cz Chajim* 
kerek összegben 13000 koronát forditott. Hatvany-Deutsch 
József ezenfelül, mint minden évben, tavaly is 2000 koronát 
adományozott a tanulók ellátására. Ösztöndíjak az >Ösztöndíj-
Egylet*, a pesti izr. hitközség 8 más részről nagyobb számban 
jutottak a jelöltek számára. A bécsi szemináriumot öt és áttámafc 
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szemináriumokat szintén több magyar látogatja. Sok magyar 
érettségi bizonyítvány hiányában a szemináriumokba nem 
vétetvén fel, csupán külföldre megy, ami némely hazai községnek 
módfelett imponál. A bécsi szemináriumot 33 theológus látó-
gatta. A boroszlói, berlini (két intézet) szemináriumok egyen-
ként még több növendékkel dicsekedhetnek. A segélyezés csu-
pán a bécsi intézetben kielégítő. 

Dr. Kármin Mór nyug. tanár, kir. tan. nemességre emeltetett. 
Deutsch Jakab, a fiuárvaház elnöke, 72 éves korában meg-

halt. Az árvaház körül fáradhatatlanul buzgólkodott, az anyagi 
eszközöket megszerezte és kiérdemelte >az árvák atyja* nevet. 
Áldás emlékére. 

Hatv&ny-Deutsch József közgazdasági érdemei elismeréseül 
a Ferencz József-rend középkeresztjével lett kitüntetve. A ki-
tüntetett férfiú, mint ismeretes, kulturintézeteink körül mint 
az orsz. rabbiképző-intézet vezérlő-bizottságának és az orsz. izr. 
tanítóképző-intézet igazgató-tanácsának elnöke .és felekezetünk 
ügyei körül mint a VI. községkerület alelnöke és mint a pesti 
izr. hitközség egyik elöljárója stb. kiváló tevékenységet fejt ki. 

A szombatosok dalai. Ez a czíme Major J. Oyula ismert 
zeneköltő legújabb művének. Szerző fáradságot nem kímélve, 
felkereste a szombatosokat Bözödújfaluban és lékottázta az 
öregek éneké alapján á még létező 11 szombatos zsoltárt és 
ezeket harmonizálta. Érdekes munkájáról külön czikkben szá-
mol be a társszerkesztésében megjelenő *Magyar Zenetudo-
mány« imént megjelent első kettős füzetének 8—11. lapjain, 
hol ismert szakavatottsággal, elemzi a szombatos énekeket. 
Major legújabb alkotásával gyarapította a zsidő zene körül 
is szerzett érdemeit. Tudtunkkal a magyar zeneszerzők között 
Major az egyetlen, ki erejét ennek a zenekörnek is szenteli és 
ugyanezért a zsidó felekezet részéről külön elismerés illeti meg. 

Az orsz. izr. t&nitó egyesület elnöke Kornfeld Oyula 
14 évi működés után magas korára való tekintettel ezen állásról 
lemondott. A f. év július 2-án tartott közgyűlés elnökének 
örök érdemeit az Egyesület körül lelkesen ünnepelte, de elha-
tározásának megmásítására nem bírhatta reá. A közbizalom 
Stern Ábrahám igazgató felé fordult, ki az egyhangú válasz-
tást elfogadta. A nagyérdemű virágzó egyesület továbbfejlő-
désének legbiztosabb alapja a tanítóság nemes egyetértése és 
az új elnök vezetése alatt álló lelkes tisztikar. 

Dr. Richtmann M. jeles munkatársunk az orsz. izr. tanító-
képző tanárává neveztetett ki. 

Wechselm&nn vakok intézete. A Wechselmann Ignácz 
alapítványából létesített Ferencz József vakok intézete őszszel 
nyílik meg az első osztálylyal. A növendékek fele zsidó és 
másik fele keresztény lesz. Egyelőre 15 növendéket vesznek 
fel és az összes helyek ingyenesek. 




