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HIBÁK JEGYZÉKE
27. oldal alulról 7. jegyzet-sorában „Šegvié” h. Šegvić” olvasandó.
96. oldal alulról 5. sorában 32. sz. irat h. 29. sz. irat értendő.
203. oldal alulról 2. jegyzet-sorban „mérséklet” h. „mérsékelt” olvasandó.
227. oldal alulról 1. jegyzet-sorban „Sibi” h. „Sibiu” olvasandó.
333. oldal alulról 9. jegyzet-sorban „szerb kormánytámogató sajtó”
h. „szerb kormánytámogató sajtót” olvasandó.
401. oldalon az 55/C. irat címében 1895 aug. 2 dátum helyesen:
1896 aug. 2.
429. oldal 1. sz. jegyz. alulról 6. sorában 113. sz. irat h. 101. sz. irat
értendő.
430. oldal felülről 5. sorában „követtett” h. értsd: „követtetett”.
432. oldal alulról 5. jegyzet-sorban Russ-Sirianu h. Russu-Şirianu
olvasandó.
442. oldal felülről 21. sorában „kinek” h. „kiknek” olvasandó.
465. oldal felülről 10. sorában declatatorum h. értsd: „declaratorium”.
487. oldal 1. sz. jegyz. 5–6. sorában a levéltári irat Eszék és Zimony
városát a vármegyékkel együtt sorolja fel, ami nyomdai zavart
okozott. A felsorolás helyesen így olvasandó: Eszék 1.378,
Zágráb vm. 1.180, Zimony 648.
488. oldal iratszáma nem 78, hanem 77.
539. oldalon az 1. sz. jegyz. 2. sorában 56. sz. irat h. 48. sz. irat
értendő.
579. oldal alulról 10. jegyzet-sorában „Najnovškí socialisti” h.
„Najnovší socialisti” olvasandó.
580. oldal alulról 4. sorában „Svéňi” helyesen „Švéňi”-nek írandó.
710. oldalon a 110. irat címe a hírlapi közlemény címe alapján készült.
A szóban levő párton természetesen a fiumei autonóm párt értendő, amely elsősorban az itteni olasz lakosságra támaszkodott.
747. oldal alulról 7. sorában 22. sz. irat h. 20. sz. irat értendő.
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