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melyek lényegesen gyarapítják a hazai történelem ama szomorú kor
szakára vonatkozó történelmi anyagot. 

De menjünk tovább. 
Székelyhídról Diependael, ugy látszik Szathmárra ment. Von

ták-e itt felelősségre a székelyhídi csúfos eseményekért,- itt nem 
kutatjuk, Legalább semmi adat sem mutat valami olyanra, a mi e 
feltevést igazolná. Sőt Szathmárról 1664 Június 7-ről keltezett le
vele, a mely a sorozatban legközelebb következik, a lázadást egy 
szóval sem említi, s hangulatjában különben sem különbözik az 
előbbeniektol. Az a mód, a melyen az 1664 Május 26-kán Nagy-
Váradnál a törökökkel vívott harczról tesz jelentést, éppen ellen
kezőleg még gondolni se enged arra, hogy a Székelyhídi eset ne
ki valami bajt vagy alkalmatlanságot okozott volna. Azt írja ugyan
is: „In Wardein war durch drei Tagé kein Einlasz, weil Eintau-
„send Todte begraben wurden. Die Kaiserlichen verloren Dreiund-
j,seehzig Mann. Unter der Todten war auch Gráf Eakoezy, dessen 
„mit deutschem Hute besetzter Kopf hőher aufgesteckt wurde, als 
„Allé, zur Strafe, weil er im Lében über die Deutschen sehr schleeht 
„geredet. Die Janitscharen des Kutscha Bassa, die im Treffen mit 
„General de Souches gekámpft, sind mit Tausend Pferden in War-
„dein angelangt. Am 8. will Apafi bei Albajula Láger schlagen 
„und mit dem Groszvezier sich verbinden. Aber Wardein wird zur 
„Warnung sein."—1). 

Tegyük szembe e jelentést Krausz György segesvári jegyző 
adataival. Ez azt mondja (II. 392) Eákóczy László és Kopf ezre
des meg akarták bőszülni azt a vereséget, a melyet a Barkóczy-fé-
le csapat Kutsug basától szenvedett, ós azt az időpontot, a mikor 
Kutsug basa onnan elindult volt, fel akarták használni egy vélet
len megrohanására Nagyváradnak, de viszszaverték őket, és ez al
kalommal Eákóczy Lászlót, a midőn a leejtett zászlót fel akarta 
venni, meglőtték, és holttestét a törökök bevitték a várba. , 

(Folytatása követk.) 

A levegő mérséklete Kolozsvárt. 
Az elmúlt november és deczember hónapokban, az egyetemi 

udvarban tett észleletek szerént táblázatosan öszsze állítva. A 100-
as skála szerént. 

*) „Nagy-Váradra három napig nem bocsátottak be senkit, mivel ezer 
„halottat kellett eltemetni. A császáriak hatvanhárom embert vesztettek. A ha
lottak közt volt gróf Rákóczy is, a kinek fejét, német kalappal,?magasabbra 
„tűzték mint valamenyiiyit, büntetésből azért, hogy életében nagyon roszul 
,,nyilatkozott a németekről. Kutsa basa jancsárjai, a kik az ütközetben de Sou-. 
„ches tábornokkai harczoitak,. ezer lóval megérkeztek Váradra. 8-kán Apafi 
„Gyulafejérvárnál akar tábort ütni és a nagyvezérrel egyesülni. De Várad in
tésül fog szolgálni." 
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Közép havi mérséklet 
Legkisebb köz. napi mérs. 
Legnagyobb köz. napi mérs, 
Minimum 
Maximum 
Ingadozás a köz. n. mérsékletben 
Közép havi mérséklet 
Legkisebb köz. napi mérs. 
Legnagyobb köz. napi mérs. 
Minimum 
Maximum 
Ingadozás a köz. n. mérséklelben 

1875 

+ 3,7° 
- 3,1 
+12,9 
— 8,4 
+14,0 

16,0 
— 5,6 
—17,6 
+ 2,3 
—24,5 
+ 4,4 

19,9 

1874 

+ 2,1° 
— 5,3 
+ 10,9 
—10,5 

16,2 
+ 2,5 
— 3,8 
+ 9.0 
—10,8 

12,8 

Ezen két rovat öszszevetéséből kitűnik, hogy a levegő mér
sékletének lefolyása az 1875. évi november hóban közel ugyan
olyan volt, mint az 1874. novemberben; az ingadozás a közép na
pi mérsékletben majdnem egyenlő. Annál nagyobb volt a különb
ség a két deczember légmérséklete között. Mig az 1874-diki eny
hének mondható, addig az 1875-diki igen is zord volt. A különb
ség a közép havi mérséklet közt nem kisebb, mint 8,1°. 

Még feltűnőbb a minimum, mely 1874-ben •—10,8 fokot, 
1875-ben pedig —24,5 fokot tett, valamint az ingadozás a közép 
napi mérsékletben, mely 1874-ben 12,8°, 1875-ben pedig 19,9°-ot tett. 

Mint curiosum (legalább a közelmúlt telekhez mérve) meg
említendő az 1876. január 8. az egyetemi udvarban észlelt mini
mum, t. i. —31,5° G. A múlt tél minimuma február 25-kén ugyan
ott csak —23° 0. volt. 

A- A. „ ': 

A hasi hagyni áznál és küleröszak behatására támadt agy
lobnál az agyban létrejövő elváltozásokról. 

(Folytatás.) 
Ezen kivűl a beszüremkedő sejtelemekhez mindenben hasonló tes-

tecsek voltak és pedig nagy menynyiségben h o s z s z a n t a z edé
ny ekén láthatók azon űrökben t. i., melyek edénykörötti nyirktar-
talmu űrök (perivasculáre lymphatische Ráum e) nevezet alatt isme
retesek. (Eobin, His), — 

A vázolt képeknél k i s n a g y í t á s s a l még nem volt kivehető, 
hogy e-folyamat közben mi 1 y m a g a t a r t á s t m u t a t n a k a t u l a j -


