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a kiadóvállalat is kiegészíti a közeljövőben e tekintélyes kötetet a világ
irodalommal foglalkozó folytatólagos második kötettel, bizonyára mihamar 
oly tekintélyes irodalmi kézikönyvünk lesz, melynek nélkülözhetetlenségét 
mindenhol a gyakori használat fogja bebizonyítani. 

DR. NYIREÖ ISTVÁN. 

Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesülete 
Könyvtárának Címjegyzéke. Összeállította: dr. Pavel Ágoston. 
Kiadja: Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesülete, 1925. 

Ez a címjegyzék vaskos kötetet: 480 oldalt tesz ki és bemutatja 
a szombathelyi kultúregyesület könyvtárának szépszámú könyvállomá
nyát dr. PAVEL könyvtárőr összeállításában. A jegyzék 15 csoportba 
foglalja egybe a gyűjteményt, amelynek anyaga, mint örvendetesen látjuk, 
állandóan gyarapodik. Van a könyvtárnak néhány ősnyomtatványa és 
régi magyar könyve. A jegyzéket a könyvtárőr «rövid számadó irás»-a 
vezeti be, ahol beszámol a katalógus létrejöttéről, a nyomtatás nehéz
ségeiről, amelyek még a nyomtatás ideje alatt is tartottak és hátráltatták 
a munka befejezését. A katalógus néhány, nem a megfelelő csoportba 
helyezett könyvcím leszámításával, biztos csoportosítást ad. A könyvtár 
használói számára szívesen vett és értékes segítség. Zs. 
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