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Irodalmi hírek. Megjelent és beküldetett: Dr. Blau L.. 

Leo Modena levelei és irásai. Adalék az olasz zsidók és a 
héber magánstilus történetéhez. Kéziratokból kiadta, magva-
rázatokkal és bevezetéssel ellátta. Második (befejező) rész. 
Budapest, 19'06. (Az orsz. rabbiképző-intézet 1905/1906. Érte-
sítőjében.) — Ugyanaz németül: Leo Modenas Briefe und 
Schriftstücke etc. Budapest. 1906. (Mindkettő mint külön 
könyv is megjelent.) — Brann M., Ein mittelalterlicher 
Siegel mit hebráischen Inschriften (Kül. leny. »Aus Schlesiens 
Yorzeit in Bild und Schrift.« Neue Folge IV. Band). — 
Dr. Griinhut L. נוצר תאנה Abhandlungen und Aufsátze wis-
senschaftlichen Inhaltes, Jeruzsálem 1906. — Dr. Wohlgemut I. 
 Die Wege der Gerechten von R. Mosche Chajim מסלת ישיים
Luzzatto neu herausgegeben, übersetzt, und mit einer Einlei-
tung und Quellenangabe versehen. Berlin, 1902. (A tiszta 
haszon az orosz zsidók segélyezésére fordíttatik.) — Ábra׳ 
hams J., Bibliography of Hebraica and Judaica (Autumn 
1905. — Autumn 1906.), Oxford, 1906. (Kül. lenyomat a 
»Jewish Quarterly Revie\v«־ból.) — Abrahams J., A formula 
and a responsum (K. 1. IQR 1906.) — Dr. Deutsch E., 
A körülmetélésről. Budapest, 1906. (Különlenyomat az *Orvosi 
Hetilap* 1906. évfolyamából.) — Dr. Guttmann Mihályי 
Ábrahám bar Chijja Geometriájából. Budapest, 1906. (Kül. 
lenyom, a M. Zs. Szemle 1906. évf. 3. füzetéből.) — Adalé-
kok a Magyar Zsidók Történetéhez. Kiadja dr. Blau Lajos. 
2. szám.: Batő J. Lipót, Adalékok az óbudai hitközség és 
chevrák történetéhez. Budapest, 1907. (Kül. leny. a M. Zs . 
Szemle 1906. és 1907. évfolyamaiból.) — Ziegler J., D e r 
Kampf zwischen Judentum und Christentum in den ersten 
drei christlichen Jahrhunderten, Berlin, 1906. — Kahana A^ 
 .Kieic, 1906 (a XII kis próféta első része) ת׳ינך עם פירוש מדעי
— Csillag L., Hullámok, Budapest, 1907. — Sor W., Kanzel-
reden und Casualworte. I. Heft. Budapest, 1906. — Loxv J.. 
Emlékbeszédek M C M — M C M V I . 
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Dr. Pető Sándor budapesti ügyvéd, a központi demokrata 
kör egyik alelnöke, Békéscsabán demokrata program inal orszá-
gos képviselővé választatván, a magyar országgyűlésnek zsidó 
tagjai, kiknek jelenlegi és azelőtti névsorát 1906. évi folya-
munk 252-ik lapja közli, eggyel szaporodtak. 

Zsidó mükiállftás nyilt meg november 6-án L o n d o n b a n . 
A kiállítás létesülése dr. Adler birodalmi főrabbi. dr . G a s t e r 
chacham és Barnett .apát érdeme Barnett, ki egyé'׳l>kép is 
nagy buzgalmat tanúsít minden zsidőérdekű ügyben, a meg-
nyitásnál is első szerepet vitt. A gyűjtemény fe le t te gazdag 
az ötvösművészet remekeiben és tórapéldányokban, melyeknek 
az előbbiek díszítésül szolgáltak. Mennyi szeretet és lelkesedés 
tanújele! Még gazdagabb talán a kézirat- és könyvkiál l í tás . 
A legnagyobb kéziratgyűjtemény birtokosa A d l e r E l k a n N . 
ügyvéd, a Chief-Rabbi öcscse (csak az oxfordi és p a r m a i könyv-
tárnak van több kézirata), de Gaster is gazdag kézi ra t ! k in-
esek felett rendelkezik, Adler főrabbi pedig n y o m t a t o t t könyvek 
felett. Nagyon értékes a kép- és éremkiállítás is. A jövő évben 
Berlinben fognak hasonló kiállítást rendezni. Boldog ha landók . 

Stade B., a giesseni egyetem ev. theol. k a r á n az ó tes ta -
mentőm tanára, 58 éves korában meghalt. H é b e r nye lv tana és 
szótára (az utóbbit Siegfrieddel együtt dolgozta ki) és egyéb 
munkái, különösen pedig a *Zeitschrift für a l t t e s t amen t l i che 
Wi8senschaft« kiadása által kiváló érdemeket szerzet t . A bibl ia-
kritika szélső irányához tartozott. 

L&Uterb&ch Z. H., a felvilágosodás korának egykor jól 
ismert héber írója, 85 éves korában meghalt. 

Báró Rothschild Ch., a londoni lord Ro thsch i ld fia. a lapok 
hirei szerint Nagyváradról nősül. A menyasszony W e r t h e i m -
stein leány. 

Dr. Acsády Ignácz, magyar történész, deczeinber hó l(i-án 
61 éves korában meghalt. Fiatalabb éveiben nagy befolyási! 
hirlapiró volt. Az IMIT oklevél-bizottságának elnöke volt és 
a/ felekezet iránt egyébkép is meleg érdeklődést t anús í t o t t . 
Áldás emlékére. 

Dr. Fayor László, a budapesti egyetemén a, bün te tő jog 
tanára, november hó 9-én 64 éves korában megha l t . K ivá ló 
jelentőségét minden irányban hajdani kartársa, Wlass ies ( ivu la 
Volt vallás- és közoktatásügyi minister beha tóan mé l t a t t a . 
A nagyhírű tudós és kedvelt ember felekezetéin k is hü fia 
volt. Áldás emlékére. 

Strauss Oszkár, volt amerikai nagykövet Kons t an t i -
nápolyban, az Egyesült-Államok kereskedelmi miniszterévé 
lett kinevezve. Strauss, ki az ITO vezérember•׳ és zsidó ügyek 
iránt mindig melegen érdeklődött, német származású és jelen-
leg 56 esztendős. 
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Dr. Z8engeri Samu fővárosi polgári iskolai tanár és tan-
ügyi író működésének ötvenedik évfordulóját deczember hó 
2-án tanítványai és tisztelői fényesen ünnepelték, mely alka-
lomból a kiváló tanférfiút folyóiratunk is melegen üdvözli• 

Roth M. A. pápai főrabbi meghalt. Régi jámborsága mel-
lett is türelmes ember volt, kinek szive minden zsidóért dobo-
gott és ilyfajta tevékenysége közben öreg napjaiban orthodox 
elvbarátai részéről sok bántalmat szenvedett. Áldás emlékére. 

Deutsch Jakab, a fővárosi izraelita fiúárvaház nagyérdemű 
elnökét 70-dik születésnapja alkalmából lelkesen ünnepelték. 
A kitűnő férfiúnak folyóiratunk is legjobb szerencsekivánatait 
fejezi ki. 

Buber Salamon. Folyóiratunk zártakor vesszük a szomorú 
hírt, hogy a nagyhírű magántudós, a kitűnő midraskiadó és 
magyarázó deczember 2ő-án 79 éves korában Lembergben 
meghalt. Áldás emlékére. 

Porosz városok statisztikája. A nagy porosz városok 
zsidó lakosainak száma a következő: Berlin 98,893, Boroszló 
20,356, Frankfurt 23,476, Köln 11,035, Charlottenburg (Ber-
lin) 15,604, Hannover 4923, Königsberg 4415, Schőneberg 
(Berlin) 6929, Posen 5761. 

Zsidó statisztika. Dániában 3476 zsidó lakott 1901-ben, 
1870-ben a szám 4290 volt. Az arányszám 2*40 százalékról 
1*42 százalékra esett le. — Szibériában a zsidó lakosság száma 
40,000 körül van, kik jórészt mint politikai foglyok kerültek 
oda. Az utóbbi időben sokat emlegetett Charbinban 4000 
zsidó lélek él. — Nagy-Britanniában ujabb kiszámítás szerint 
(hivatalos statisztika nincsen) 240,000 zsidó él. Ezek közül 
150,000 Londonban lakik. Az utolsó két év óta orosz és román 
bevándorlás folytán ezek a számok jelentékenyen emelkedtek. 
— Argentiniában hivatalos becslés szerint 7516 zsidó van. 
1904-ben álllítólag csak 4000 volt. A kormány a zsidó beván-
dorlást szívesen látja és becslésében talán a kivánság vezérelte. 

Zunzstiftung! Die Zunzstiftung unterstützt ausnahmslos 
nur solche Arbeiten, welche inhaltlich und methodisch die 
"Wissenschaft des Judentums fördern. Nur Antráge, welche 
mit vollstándigen, ein Urteil ermöglichenden Unterlagen ver-
sehen sind, werden berücksichtigt. Dieselben sind bis zum 
1. Mai 1907 dem unterzeichneten Vorsitzenden einzureichen. 
Für das Jahr 1907 sind überhaupt 1700 Mk. verfügbar. 
Berlin, im December 1906. Das Kuratórium der Zunzstif-
tung. Dr. S. Neumann Yorsitzender. Prof. Dr. F. Lieber-
mann Schriftführer. Kurfürstenstrasse 126. 




