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Irodalmi hirek. Megjelent és beküldetett: Chajes P. H., 
Un Commento di R. Shelomö b. ha-Jathom, Firenze, 1906. 
(Külön leny. a Rivista J. 1906. évf.-ból). — Dr. Hirsch 
féld H,. The Arabic portion of the Cairo Genizah at Cam-
bridge. (K. 1. a Jew. Qu. R. 1906. évf.-ból.) ־־־ Ugyanaz, 
A Karaite Conversion Story. (K. 1. a Jewsí College jubileumi 
iratából.) — Radácsi György, sárospataki theol. akadémiai 
tanár, Bibliai Tanulmányok, I. kötet, Sárospatak, 1906. — 
Dr. Guttmann M., Clavis Talmudis etc. I, 2, Csongrád, 1906. 
— Dr. Brann M., Geschichte der Juden in Schlesien, Heft 
IV, Breslauf 1907 (a boroszlói rabbiszeminárium ez idei 
Értesítőjében). — Dr. Brody H.y Friedhofsgedanken. Predigt. 
Prag, 1907. — Theodor J.} Bereshit Rabba mit kritischem 
Apparate und Kommentare, Lieferung III, Berlin, 1906. —־ 
Évkönyv. Kiadja az Izr. Magyar Irodalmi Társulat. Szer-
keszti Bánóczi József, 1907, Budapest, 1907. — Szentírás. 
Kiadja az Izr. Magyar Irodalmi Társulat. IV. kötet. A szent 
iratok. Budapest, 1907. — Apfelbaum A., Rabbi Azaria Piccio 
(Pichio). Collegialrabbiner und Prediger in Venedig (1579—1647). 
Drohobycz, 1907. (Héber nyelven). — Emlék-Füzet a csongrádi 
Szent Egylet (הניד, קדישא) századik évfordulója alkalmából 
tartott jubileumi ünnepségekről. Kiadja: Szendröi IAszU a 
csongrádi Chevra Kadisa elnöke. Csongrád, 1907. (Vácz.) — 
Finfer P., מסורת ההנ״ך Wilna, 1906. — Deissmann A., Éine 
Dorfbibel aus dem altchristlichen Aegypten (K. 1. a Preuss. 
Jahrbücher 127. köt. 3. füzetéből). — Ratner BAhawath 
Zion We-Jeruscholaim. Traktate: Kilajim und Maaseroth, 
Wilna, 1907. (Héber nyelven). — Fünfundzwanzigster Bericht 
der Lehranstalt für die Wisseuschaft des Judenthums in 
Berlin. Berlin, 1907. 

Dr. Guttmann Mihály csongrádi rabbit a vezérlőbizott-
ság egyhangúlag megválasztotta az orsz. rabbiképzőrintézet 
tanárává. Dr. Guttmann az intézetnek második tanára, ki az 
intézeten végezte tanulmányait. Az első dr. Blau Lajos volt, 
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ki 1887-ben néhai Brill Sámuel Löw pesti rabbisági elnök 
utódja lett Bloch Mózes tanár, ki 93. évét járja, a tanári 
kar és a vezérlő bizottság előtt tett kijelentései szerint agg-
kora miatt 30 éves működés után nyugalomba vonul és a 
jövő tanévben nem lesz többé a tanári kar tagja. 

Az orsz. rabbiképző intézet vezérlőbizottsága február hó 
22-én tartott ülésében Fischer Gyula dr. pesti rabbit az 
oktatásügyi bizottság elnökévé és Hevesi Simon dr. pesti rabbit 
a homiletika tanárává választotta. Fiatal tetterejüktől sokat 
remél az intézet, melyen egyebek közt a tanterv is revizió 
alá kerül. 

Osiris Dániel, párisi bankár, 50 millió frankra becsült 
vagyonát majdnem kizárólag közczélokra hagyta. A felét a 
párisi Pasteur-intézet kapja. A 82 éves korában elhalt, zsugo-
rinak tartott férfiú már életében több épületet ós szobrot 
emeltetett a köz javára. Több zsinagóga az ő műve. A párisi 
spanyol községet is ő ajándékozta meg zsinagógájával, de 
kikötötte, hogy az előcsarnokban levő üres emléktáblára tet-
szése szerint véseti be a leghíresebb 12 zsidó nevét. Ezek 
voltak: Jézus, Pál, Spinoza stb. A község pert indított és a 
bíróság elrendelte a hívek érzelmeit sértő tábla eltávolítását. 
A nagy vagyonból felekezeti czélokra alig jutott valami. 

Dr. Ziemlich Bernát, nürnbergi rabbi, 57 éves kordban 
meghalt. Kiváló lelkész, szónok, tudós és jótevő volt. Áldás 
emlékére. 

Sámuel Zsigmond, berlini bankár, az ottani hitközségnek 
félmillió márkát hagyományozott. 

Zadoc Kahn-Egylet alakult Párisban, melynek czélja, 
hogy szegény deákokat továbbá tudósok özvegyeit és árváit 
segélyezze. A főrabbi halálnapjának évfordulóján kibocsátott 
felhívás egyebek közt ezt mondja: »Ha törekvő fiatal embert 
bátorítani, ha tudóson segíteni, ha tisztelt néven kívül mással 
nem rendelkező özvegyeket támogatni kellett, Zadoc Kahn 
azonnal megmozdult. Fáradhatatlan kérelmező volt, kinek 
szavára mindig hajlottak és gazdag forrásokat nyitott meg, 
melyekből az összes szükségletekre jutott. Erre volt büszke 
mint zsidó és mint rabbi. Boldognak érezte magát, hogy 
fenntarthatta a tudományok ápolására irányuló ősi zsidó 
szokást, a tudomány lévén Izrael becsülete a dicsőség és 
vigasza a nyomorúság napjaiban.* A nagyszivű főrabbi ez-
irányú tevékenységét — tevékenységének csupán egyik pontja 
— külön egylet fogja folytatni. Az egylet elnöke báró Roth-
schild Ödön, ki mellett Dreyfus, párisi főrabbi, Leven, az 
Alliance elnöke, Israel Levi, a Revue d. E. J. szerkesztője s 
más jelesek állanak. 
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>Szófó Chájoc Héber Nyelvművelő Társaság alakult Budar 
pesten. Első felolvasó estéjét január hó 13-án tartotta, melyen 
nagyszámú közönség jelent meg. A héber nyelv ismerete az 
utolsó évtizedekben óriásilag hanyatlott, . úgy hogy már-már 
pusztán a szakkörökben él. Szép feladat vár tehát az új 
egyletre, hogy ezt a jelentékeny kulturtényezőt megmentse. 
Czélszerűnek mutatkozik egy ingyen kurzus berendezése — 
amilyen pl. az olasz nyelvből is van fővárosunkban — és a 
felolvasásoknak tartalmassá tétele. 

Husz milliós alapítvány. Rothschild Nathániel ezen tüdő-
betegek számára felállítandó szanatórium czéljára rendelt 
hagyatéka felett a tanácskozás kedvező eredményre vezetett 
és az intézmények rövid idő múlva fel fognak állíttatni. 

0 

Rabbiválasztások. Dr. Schönfeld Aron beszterczebányai 
ideiglenes rabbit és hittanárt Beszterczebányán, dr. Horovitz 
Józsefet Karánsebesen rabbivá választották. Mindketten az 
orsz. rabbiképző-intézeten végezték tanulmányaikat. 

Lippe Vilmos kir. ítélő táblabíró, községkerületi elnök és 
a szolnoki izr. hitközség elnöke, megfestett arczképét hit-
községe nagy ünnepségek közt leplezte le márczius hó 11-én. 




