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Hiba-jegyzék.
45. old. alulról 7. sorban 7 helyett 6.
46. old. felülről 17. sorban 12 helyett 18.
47. old. felülről 25. sorban 6656 helyett 6665.
47. old. alulról 77. sorban óvoda –,–, helyett óvoda 4.–1.
50. old. felülről 15. sorban 1919–1920 helyett 1919–1929.
72. old. felülről 2. sorban egrárreform helyett agrárreform.
72. old. az összefoglaló táblázatban az erdélyi r. k. püspökmegye megmaradt földmennyiségének összegezésében 6333 helyett 6233; a róm. kat.
egyház
együttes
adatánál
a
megmaradt
földmennyiség
összegezésében
13104 helyett 13004; a magyar ev. Superintendencia megmaradt földmenynyiségénél 967 kat. hold 1421 □ öl helyett 967 kat. hold 421 □ öl; a kat.
és prot. egyházak összegező adatánál a táblázat utolsó rovatában 57526
kat. hold 25 □ öl helyett 57425 kat. hold 25 □ öl.
74. old. jegyzetének első sorában „az” után beszurandó: elemi iskolákra.
209. old. felülről 5. sorban népköyvtárát helyett népkönyvtárát.
211. old. alulról 19. sorban Vákuda helyett Várkuda.
214. old. felülről 16. sorban elhelyzeve helyett elhelyezve.
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