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alább írtt Deputátió, a‘ Nagy
Méltóságú Magyar Királyi Helytar
tó Tanátsnak 1813-dik Esztendőbéli
Szent-András-Havának ,30-dik Napján
28769. Szám alatt, a* maga hív Job
bágyainak boldogságokról, ’s éle
teknek, mindjárt az első kezdetkor
lehető megmaradása eszközléséről
Atyaiképpen gondoskodó 'Felséges
Urunknak Kegyelmes Parantsolatjából, az Országbéli Jurisdictiókhoz
közönségesen elbotsátott, a’ Tehén
himlő' béóltásának elterjesztését tár
gyázó Felsőbb Rendelésének , a’ Te
kintetes Nemes Vármegye’ részéről
folyó Esztendőbéli Pünköst-Hava’
23-dik Napján tartatott Köz-Gyűlés«
* a
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ben történt kihirdetése’ alkalmatos
ságával ezen legfelsőbb bőlts Tzél
nak elérhetésére vezethető módok
nak. kidolgozására, ’s a’ tiszteltt
Felsőbb Rendelésben már megsza
bott utasításoknak, a’ Megyebéli
környülállásokhoz lejéndő alkalmaz
tatására kegyesen kikűldettetvén *
a’ tisztelt Felsőbb Rendelés’, és Köz’ Határozás’ Párjai’ vis
szarekesztése mellett, aláza
tosan ’s Hivatalosan jelenti a’ Depu
tatió, hogy a’ feljebb érdeklett tár
gyat, köz’ tanátskozás, és értekeződés alá vévén, ’s maga gondolatjait, a’ többször tisztelt Felsőbb
Rendelés’ Rendszabásaival összeol
vasztván; a’ Tehénhimlő’ béóltása’
terjesztésének Plánumát, a’ követ
kezendőkben vélné alázatosan, meg
állapítatni szükségesnek; ’s jónak
tartaná egyszersmind azt is, hogy
ha ezen Tudósítás, a’ Tekintetes
Nemes Vármegyének kegyes Jóvá

5

hagyását megérdemléndi, köz’ köl
tségen nyomtattasson ki; a’ Me
gyebeli Tisztviselőknek, Egyházi
Személyeknek , Orvosoknak , Kézi
orvosoknak , és minden renden, és
sorson lévő Szüléknek, tudomás,
és megtartás végett, adattasson ki.

Mely a’ Tehénhimlő béóltása’
terjesztésének Plánuma, a’ feljebb
valók szerént a’ következendőkből
állana: úgymint

1.) A.’ Nagy Méltóságú Magyar
Kir. Helytartó Tanáts , méltóztatván
kegyelmesen kegyesen elrendelni
azt, hogy a’ maga saját felvígyá
zása alatt, ’s önnön szemei előtt,
Budán, a’ Tehénhimlő’ béóltása’ ter
jesztésére nézve, egy oly’ Deputa
tió állíttasson fel, mely az Ország
ban felállítandó több Deputatióknak
is például szolgálhasson; ’s ezen
Centrális Deputatió, ( mellyel a’

Hely’ szomszédsága miatt, a' Pest
Városa Filialis Deputatiója is össze
fog kaptsoltatni) az Ország’ Fő Or
vossából, mint Elölülőből, továbbá,
a’ Pesti Királyi Universitásbéli Or
vosi-Kar’ Tagjaiból, és Buda ’s Pest
Szabad Királyi Városok’ Orvossaikból, álljon; a’Vármegyékben , Ki
rályi Városokban, ’s különös Por
tákkal bíró Kerületekben pedig, a’
Tehénhimlő’ béóltásának doga, a’
Jurisdictiók’ felvígyázása alatt mun
kálkodó Filialis Deputatiója bízat
tasson; a’ tisztelt Magyai Királyi
Helytartó Tanáts’ Útasításf folytá
ban , a’ Megyebeli Filialis Deputa
tió’ Elölülőjévé Megyebél Fő Or
vos, Benkő Sámuel; annal Tagjaivá
továbbá, Miskólcz Városában lakos
Ambrózy Sámuel, Szathmiry József
Orvos Doktor, Kálmán Ferentz,
Oeppinger Károly, és Molnár
György Kézi Orvos Urak nevez
tetnek ki, ’s megerősítés végett, a’

7

Nagy Méltóságú Magyar Királyi
Helytartó Tanátsnak alázatosan bé
fognak jelentetni.
2.) Ezen Filialis Deputatió’ Prae
sesének ’s Tagjainak kötelessége
ket magába foglaló Utasítás, a*
Nagy Méltóságú Magyar Királyi
Helytartó Tanáts által, nyomtatás
ban megkűldetvén, az Utasításnak
nyomtatvánnyal, teljesítés , ’s ma
ga a’hoz lejéndő alkalmaztatása vé
gett, a’ Filialis Deputatiónak ki
fognak adattatni.
3. ) A’ Filialis Deputatió, kü
lömbkülömbféle Bizonyság-Levele
ket fogván kiadni, példánakoká
ért, hogy ebben vagy amabban a’
gyermekben a’ Tehénhimlő béól
tattatott; vagy hogy valamely sze
mély, a’ Tehénhimlő oltás, tudo
mánnyában való járatosságát bébizo
nyította; a’ Deputatiónak magának
* 4

saját költségén szerzendő különös
Petsétje lészen ; mely petsét’ kari
kájának kerületére ezen környűlírás fog felmetszettetni: Sigillum
Deputationis Filialis Vaccinae In
clyti Comitatus Borsodiensis: —
Hogy pedig
A' Bizonyság-Levelek’ expedi
tiójában, és az azokért kívántató
Taksák’ dolgában, semminemű vis
szaélések bé ne tsúszhassanak, ’s a’
Taksa-fizetés’ tetemesebb volta ál
tal, maga az Intézet ne nehezíttes
sen , meghatároztatik, hogy az, a*
ki a’ Tehénhimlő' béóltása’ Mester
ségében való Járatosságáról váltánd
Bizonyság-Levelet, annak expedi
tiójáért, Egy forintot; az pedig, a’
ki a’Tehénhimlőnek magában, vagy
gyermekében lett beoltásáról kér
Bizonyság-Levelet, az Expeditióért,
10. krajcárokat fizessen; — Ezen
Taksafizetés alól azonban, a’ tse-
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kély tehetségű Adófizetők, és a’vä»
lóságos Szegények, általánfogva
felóldoztatnak»

4.) A’ Tehénhimlő’ béóltását
folytató Filialis Deputatió , a’ magi
kötelességére tartozó dolgokban,
hivatalos Tudósításait, a’ Tekintetes
Nemes Vármegyére adván bé, ’s
azon Tudósítások, a’ Kormányozó
Dicasteriumnak , a* Tekintetes Ne
mes Vármegye által fogván felküldettétni; magában következik, hegy
a’ Filialis Deputatió, hivatalos Tu
dósításai’ felküldésében, semminémű Posta-kŐltségekkel nem fog ter»
heltetnú
3«) A’ Nagy Méltóságú Ma
gyar Királyi Helytartó Tanáts an
nak elérhetésére, hogy ezen Inté
zet felől, minden óldalról, tökélletes tudomása lehessen, méltóztaváil
megkívánni azt, hogy nem tsak a‘
* Ó
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Filialis Deputatiónak Tagjai, hanem
azon Személyek is, kik, a’ Tehén
himlő’ beoltásában foglalatoskod
nak , név szerént, ’s charictereknek kifejezésevei, és különös Tabel
lában béírattatva, je’entettessenek
bé; a' Filialis Deputatiónak az í-ső
Pontban említett Tagjai eképpen
fognak bejelentetni; a’ jövendőre
nézve pedig, ha a’ Deputatió előtt,
magokat, ollyatén személyek fog
ják jelenteni; kik a’ Tehénhimlő’
beoltásához jól értenek, ’s annak
folytatására, a’Deputatiótól, engedelmet, és Bizonyság-Levelet nyeréndenek; a’ Deputatió, ezeknek
neveiket is, characterek’ feljegy
zésével , ’s hasonlóképpen Tabellariter elkészítve, felküldés végett,
nyújtsa be.

6.) Azok az Orvosok, és egyéb
személyek, kik, a’ Tehénhimlő’béóltásában magokat megkülömbözte-

it

tik; ’s részekre valóságos érdeme
ket szerzéndenek, reájok, a’ ma
gok kihatásában előforduló alkal
maztatásokban , és felsőbb Hivata
lokra való emeltetésekben, minden
kor különös tekintet fog lenni.
7.) Hogy a’ Tehénhimlő béólfásához értő Személyekre nézve, so
ha az Országban fogyatkozás ne le
hessen, a’maga útján, meg vagyon
tétetve a’ Rendelés az eránt, hogy
az Orvosok , és Kézi Orvosok közzűl, ennekutánna, a’szoros meg*
vizsgáltatásra ( Rigorosum Examen )
senki nem botsáttatik, és Diplomát
is nem nyerhet; ha tsak hiteles Bi
zonyság-Levéllel, kérdésen kívül
valóvá nem teszi azt, hogy az Or
vosi-Kar által kinevezendő Tag’ fel*
vígyázása alatt, a’ Tehénhimlő-ol
tást már véghez vitte; ezen Beteg
ségnek egész folyamatját rendesen
megvizsgálta; és az oltásnak gya»
* ó
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korlására elégedendő tudománnyal
bír.

8.) A’ Vármegyék’,- Királyi
Városok’,- es Kerületek', - most
valóságos szolgálatban lévő Orvossaiknak, a’ Tehénhimlő’ béóltása’
gyakorlására teljes szabadságok lé
szen ; minden Orvosoknak, szoros
kötelességekben fog mindazonáltal
állani a’ magok Kerületében való
pontos feívígyázás az eránt, hogy
mellyik Orvosok, és Kéziorvosok
foglalatoskodnak a* Tehénhimlő’ béóltásában? ’s kikre lehet, ezen
dohot, egész bátorsággal reájok
bízni ?—Egyébaránt, a Tehénhim
lő’ béóltásának Rendszabásai, a Fő
Hadi Igazgatás által, már a’ Katonai
Orvosoknak is meg lévén kfildettetve, a’ Tehénhimlő’ béóltása, a’ Ka
tonai Orvosoknak, és Kézi Orvosok
nak is megengedödhetik.

p.) A’ Tehénhimlő’ béóltása
eránt készített Utasításnak nyomtat
vánnyal, megkűldettetvén, azokat,
a Filialis Deputatió, a’ Megyebéli
Orvosok, és Kéziórvosok között
ki fogja osztogatni; a’ Szülékhez
intézett Felbuzdító írásnak nyom
tatvánnyal, a’Lelki-Tanítók, ’s ezek
által a’ Nép között lejéndő széllyelosztás végett, a’ Megyés Püspö
kökhöz és Superintendentiákhoz
már hasonlóképpen lekűldettetvén.

10. ) A’ Tehénhimlő’ Matériá
jának megszerzése, magát a’ Deputatiót illetvén, mi illeti annak
öflzeszedését, készen tartását, és
széllyelküldözését; e’ részben , az
Utasítás 22. 23. 24. és 25-dik Czikkellyeiben elégedendő Útmutatás
találtattatik. — Hogy pedig

11. ) A’ Tehénhimlő’ béóltása
az Emberi Nemzetnek azt a’ hasz-
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pót tehesse, a’ mellyet attól mél
tán várhatni, hogy t. i, a’ Termé
szetes Himlőnek mérgét megkissebbíttse, sőt végtére azt egészen ki.
is írtogassa, a’ Tehénhimlő’ béóltását, minden módokon terjeszteni
kelletik ; — Ez a’ Tzél úgy érettetik el;
Először : Ha a’ Népnek, ezen
Intézetről helyes esmérete lészen,
’s azon hasznot, mellyet az embe
ri nemzetnek szerez, általlátja:

Másodszor: Ha a’ béóltás*
folytatására, elégedendő számú Or
vos személyek találkoznak; ’s az
Emberiségnek ezen kötelességét,
a’ néppel, és szegényebb sorsú
lakosokkal ingyen közléndik; —
A’ mos| említett Tzél’ bétőltésére, a’ következendok vezetnek ktl.
lönösen ;
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a.) Ha a* Lelki-Pásztorok,
Prédikátorok, és közönséges Taní
tók , a’ Prédikálószékből a’ Nép
hez, vagy az Ifjúsághoz, esztendőn
ként két ízben tartandó közönsé
ges beszédjekben, a’ Tehénhimlő
nek Beoltását, különösen ajánlják;
és semmi alkalmatosságot el nem
múlatnak, hogy akkor midőn va
laki a’ Természetes Himlőkben meghalálozik, a’ Népet, a’ Tehénhim
lő’ béóltása’ elfogadásara hathatós
okokkal felserkenthessék.
b.) Ha a’ Földes Uraságok,
és azoknak gazdaságbéli Tisztjeik,
egy szóval, a’ tisztességesebb rendít
Emberek, a’Népnek jó példát mu
tatnak, mert ezen, példák, ha a’
Nép, azoknak gyermekeiben, a’
Tehénhimlő’ béóltásának szerentsés
kimenetelét tapasztalándja, minden
bizonnyal foganatosok lesznek; —
pedig

A’ feljebb érdeklett indító okúi
’s felserkentő példáúl szolgáló környűlállások, annál hathatósabbak ,
’s közönségesebbek lehessenek, az
afféle Béóltásokat Szolga-Bírák
Urak, a’ mennyire tsak lehet, min
denkor nem tsak az, hogy köz’
hírré tegyék; hanem teljes szor
galommal arra törekedjenek, hogy
a’ Tehénhimlő, legelsőben is a’
Földes Uraknak, Nemeseknek, az
Uraságok’ Tisztjeinek, a’ Bíráknak ,
és Hiteseknek gyermekeibe óitas
son bé; ’s az ollyan Atyát, vagy
Anyát, a’ ki magát a’ Béóltásnak
ellene szegezné, név szerént je
lentsék bé.
Ha a’ Nép’ számára írott
közönséges Munkák ingyen elosztogattatnak; mivel azokból a’ Te
hénhimlőnek hasznai felől, a’ Nép
(ínként meggyőződik, sőt másokat
is ugyanazon vélekedésre reá fog
bírni.
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A’ Nép’ számára íratott közön
séges ’s feljebb említett Munkák,
Szokon kívül, mellyeket Professor
Bene Ferentz, és Bossányi András
Pest Városának Rendes Orvosa,
sőt mások is már ez előtt kiadtanak,
a’ következendők lévén;
Was sind die Kuhpocken? und
zu was nützen sie ? von einem
Freunde der Menschheit und
theilnehmenden Mitbürger Graf
Hugó a Salm 2-te Auflage Brün
bey Goszlet. ** Továbbá, „Ver
gleichende Übersicht der natürli
chen Blattern, der getimpfien
Blattern und der Kuh oder
Schutzpocken in Rücksicht ihrer
Wirkung auf einzelne Personen,
oder auch die ganze menschliche
Gesellschaft.** Ezen utóbbi Mun
kát a' JénénaiTársaság adván ki Lon
donban, ’s Gróf Harrach Német
nyelve fordítván, a’ Megyebéli Fi
lialis Deputatiónak meghagyattatik,
* '9
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hogy ezen két Könyvetskéket sze
rezze meg, jól, és tiszta Magyar
sággal fordítsa Hazai nyelvre, és
hogy azoknak kinyomtatása, ’s
szellyelosztogatása erant a’ szük
séges Rendelések megtétethesse
nek , a’ Fordítást nyújtsa bé. —
Egyébaránt
A’ Felsőség’ Atyáskodó tzéljának előmozdítására szolgál még az
is, ha az Egyházi Személyek, a’
Keresztelés, a’ ’Sidók’ Rabbinjai
pedig a’ Környülmetéilés' alkalma
tosságával, a’ mikor a’ Szülék úgy
is újjonnan született tsetsemőjök’
megtarthatása felől leginkább, ’s
gyengédét! indulattal gondoskodnak,
a’ mennyire tsak esközőlhető, a’
Szüléket munkásán felserkentik ,
és Őnékiek, szükséges utasítást is
nyújtanak.

d. ) Ha azok az Ifjak, a’ kik
még Természeti Himlőt nem kap
tának, vagy pedig a’ Tehénhimlő
nek, beléjek lett óltatásáról, Bi
zonyság-Levelet előmutatni nem
tudnak, semminemű Oskolai Stipen
diumra fel nem vétettetnek, vagy
más közönséges Nevelő Institutum’
Jótéteménnyel’ részeseivé nem té.
tettetnek, a’ Czéhek által semmi
féle Mesterség’ tanulására, Inasok
nak is be nem vétettetnek, de az
Oskolákban is, bé nem fogadód,
nak, —

Mely Intézetek, hogy minden
Szüléknek tudomására juthassanak,
Szolga-Bírák Urak, ezen Rendelés
tételt, az egész Megyében, legalkalmatosabb módon, tegyék köz’
hírré.
A

e. ) A’ Tehénhimlőnek közön- .
séges Béóltása, esztendőnként két

ízben fogván folytat tatni, azonn ,
a’ Lelki-Pásztorok, mindenkor je
len lenni igyekezzenek, ’s mind
jelenlételek, mind pedig az erkőltsiség és a’ Vallás’ tudománnyából merített indító okokkal, a’
Népben, ezen Munkához bizodalmát
tsepegtessenek , sőt, a’ mennyire
lehet, a’ Tehénhimlő’ közönséges
Óltogatásán, a köz’ Tisztviselők
is jelen legyenek. — És hogy
Az ezen pontban meghatározott
Rendszabások, annál sikeresebbek
lehessenek, szoros megtartás vé
gett az is megállapíttatik, hogy ha
a Filialis Deputatiónak eggyik vagy
másik Tagja, vagy pedig a’Járás
béli Kézi Orvos, a’ Tehénhimlő’
óltogatása végett, a’ Falukra indúl
ni akar, a’ Helységekben lejéndő
beérkezésének Napját, idejét, a’
Bíráknak jó eleve írja meg, a’
kiknek kötelességekben fog állani

ZI
az, hogy a’ Helybéli Lelki-Pászto
rokat, és Szüléket, a’ felől ideje
korán tudósítván, azokat, és a*
gyermekeket, az otthon való tar
tózkodásra hívják meg , részszerént
pedig kötelezzék. — Ezeken felül

A’ Tehénhimlő’ béóltogatását
folytató Deputatiónális Tag, vagy
Járásbéli Kézi Orvos, Helységről
Helységre, egy oly’ Tabellát lévén
köteles készíteni, ’s a’ Filialis Deputátiónak béadni, melyben, azon
gyermekeknek, kikbe a’ Tehénhim
lőt beoltotta, neveik fel lésznek
jegyeztetve, hogy minden lehető
viíTzaélések bétsúszása elmellőztethessen, ’s az e’ tárgyban szüksé
ges Controlleria is béhozattathasson, a’ feljebb érdeklett Tabella,
semmi hitelességgel nem fog bírni,
ha tsak a’ Helységbéli Lelki-Pász
tor’ neve’ aláírásával is meg nem
leíTz erősíttetve.
Továbbá,

Legbajosabb lévén a* dolgot el.
kezdeni , és azt a’ Felsőbb Rende
lésekben megszabott systéma sze
rént, még most megindítani, hogy
ezen akadályok könnyebbekké té
tethessenek, ’s el is háríHathassa
nak, — a’ Tehénhimlő’ béóltogatását elkezdendő, és következőleg
folytatándó Orvos, vagy Kézi Or
vos , magát mihez alkalmaztatni
tudhassa, most legelsőben, SzolgaBírák Urak, az egész Megyében,
azokat a* gyermekeket, kiknek
még sem természetes Himlőik nem
voltának, sem a’ Tehénhimlő még
beléjek nem óltattatott; legfeljebb
három Hóldnapok alatt írják ÖÍTze;
’s azoknak neveiket, a’ ’Sidóság’
Előljárójitól is kívánják bé; az
öíTzeírást, hogy a’ Megyebeli Filia
lis Deputatiónak , és a’ Járásaikbéli
Kézi Orvosoknak kiadattathasson,
a’ Tekintetes Nemes Vármegyének
adják által; jövendőre nézve pe

23

dig, minden esztendő’ végezetével,
a’ Szülöttek Laistromát, a’ Hclységekbéli Lelki-Pásztoroktól kérjék
ki, ’s hasonlóképpen a' Filialis Deputátiónak, és a’ Járásaikbéli Ké
zi Orvosoknak lejéndo általadás vé
gett. a’Tekintetes Nemes Várme
gyének nyújtsák bé, ’s az egész
dolgot e’képpen tartsák évidénfiában;
Az Árvákat nevelő Há
zakban, ’s akármely közönséges
Institutumokban lévő gyermekekbe,
ha a’ természetes Himlőkön még
által nem estenek, a’ Tehénhimlő
óltattasson bé.

A’ Második hathatós eszköz,
ezen tárgyban az lévén, hogy az
Ország’ minden részeiben, a’ Te
hénhimlő-oltás’ mesterségét jól értő
Személyek mindenkor elégedendő
számmal találtassanak; ennek el
érhetésére nézve, szükséges; Hogy

a.) Az Országbéli minden Physicusok, Orvosok, és Kézi Orvo
sok, a’ Tehénhimlő’ beoltását, ’s
annak tőlök kitelhetőképpen lejéndő terjesztését, legelső kötelessé
geik közzé számlálják, ’s a’ sze
gényebb sorsú Embereknek, in
gyen szolgáljanak ; — És így
Az Adófizetők , ( kik a* Tehén
himlőt, gyermekeikbe annál fogva
sem óitatnák bé, hogy érette va
lamit kell fizetni) a’ Tehénhimlő*
béóltására való fizetéstől, általánfogva mentiek maradnak; mivel
azonban , az Orvosok , és Kézi Or
vosok is ingyen fáradozni nem tar
toznak, ezennel meghatároztatik,
hogy a’ mely Orvos, és Kézi Or
vos, hitelesen be fogja bizonyítani
azt, hogy ő az Adófizetőknek száz
gyermekeikbe oltotta bé a’ Tehén
himlőt, minden száz gyermektől,
• Tekintetes Nemes Vármegye’
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Házi Kaszájából *12. forint jutalmat
fog kapni; megjegyezvén a' Neme
sek’ és Honorátiorok’ gyermekeire
nézve azonban azt, hogy ezeknek
gyermekeibe a’ Tehénhimlő ingyen
nem fogván béóltatni; a’ szegé
nyebb sorsú, ’s tehetségű Neme
sek , és Honorátiorok, a’ Bódítás
ért 12, krajtzárokat; a’Tehetőseb
bek végezetre, önnön szabados tet
szések szerént fognak az Orvosnak
vagy Kézi Orvosnak fizetni
6.) A’ Filialis Deputatió’ Prae
sesse, minden elégedendő tudomán
nyal bíró, megvizsgáltatott, Or
vosoknak és Kézi Orvosoknak, ha
kívánják, alkalmatos voltokról, ’s
a’ Tehénhimlő’ béóltogatása’ gyakorlásáról, legkissebb vonogatás
nélkül , Bizonyság-Levelet
adni
tartozik. — Továbbá

* 10
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c.) Azon Orvosokat, és más
Személyeket, kik, taníttatás vé
gett , magokat előtte béjelenténdik, a’ Tehénhimlő’ helyes óltogatására , tartozólag fogja tanítani;
melyre való nézve tegyék SzolgaBírák Urak, tüstént közhírré azt,
hogy a’ kiknek ezen Mesterséget
megtanulni kedvek érkezne, mago
kat, a’ Megyebeli Filialis Deputa
tió előtt, oktatás végett illendően
jelentsék bé. — Hogy pedig

A’ természetes Himlő dühösködése megakadályoztathasson , a'
Megye’ azon részeiben, mellyekben a’ természetes Himlő’ nyava
lyája kiüt, a’ Tehénhimlő’ béóltogatásához, az esztendő’ akármellyik szakaszában / azonnal hozzá
kell fogni, hogy e’képpen, a’Ra
gadó Nyavalya’ kiütésének félelme
vagy elháríttathasson , vagy ha már
valósággal kiütött, annak idejeku-
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rán határ szabattasson.
ló nézve

Arra va

Ezen dologra minden Tisztvise
lők , Földes Uraságok, Egyházi
személyek, a’ Helységekbéli Elöl
járók , Nótáriusok, és Kézi Orvo
sok, szorosan vigyázzanak fel; ’s
hogy ha tapasztalándanák, hogy a’
természetes Himlő valahol kiütött,
az esetet, felelet’ terhe alatt, az
illető köz’ Tisztviselőnek , az pedig
feljebb, tüstént bejelenteni tartoz
nak ; Szolga-Bírák Urak ezen Hatá
rozást, magok a’hoz alkalmaztatá
sok végett, mindeneknek tudomá
sára fogván juttatni.
Végezetre,
A’ Tehénhimlő’ óltogatása’ mun
kája’ folytatásának bizonyságáúl,
a’ Megyebéli Filialis Deputatió’
Praesesse, Esztendőnként, Április’
és October’ Hóldnapok’ végezeté
vel, a’ Tehénhimlő* óltogatásáról,
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a’ megküldött Tabella’ Formulája’
szerént, a’ Tekintetes Nemes Vár
megyének okvetetlenűl tudósítást
tenni tartozik; és ugyan akkor,
azon személyeknek, kikbe a’ Te
hénhimlő béóltatott, hiteles Laistromát is benyújtani köteles iészen;
hogy ’gy a’ Felsőbb Rendelésekhezképest, a’ feljebb érdeklett, és
az egésség’ dolgát tárgyazó más
tudósításokkal öszve nem zavartat
ható Tabellák, és Laistromok, ha
szinte nem egyszerre, és egyszer
smind adódnának is bé, (mellyet
azonban a’ Filialis Deputatiónak, a’
lehetőségig el kell távoztatni) a’
Tekintetes Nemes Vármegye által,
Esztendőnként, Május, és Novem
ber Hóldnapok’ végezetével, múl
hatatlant, a’ Nagy Méltóságú Ma
gyar Királyi Helytartó Tanátsnak
felkűldettethessenek.
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Ezek lévén tehát Tekintetes
Nemes Vármegye! azok a’ mó
dok, és eszközök, mellyek a*
Felsőség’ Rendelése, ’s ezen De
putatió’ alázatos vélekedése sze
rént, a' Megyebéli Lakosok’ éle
tének , a’ természetes Himlő’ raga
dozó mirigye’ pusztításától lehetŰ
mególtalmazására, ’s ezen vesze
delmes roílznak, következőleg, ha
nem tökélletes kiirtására is, de
legalább ritkává lejéndő tételére
vezethetnek, mind ezeket a’ kirendeltt Deputatió, a’ Tekintetes
Nemes Vármegye’ Felsőbb megvizs
gálása, ’s kegye$ jóváhagyása alá,
mély tisztelettel terjeszti.
Kőit
Miskólczon Junius’ Havának 30-dik
Napján, 1814-dik Esztendőben.
A’ Tehénhimlő’ Béóltása’ ter
jesztése’ Plánuma’ elkészíté
sére kirendelte Deputatió.

1814-dik Esztendőben Szent-JakabHavának 28-dik Napján Tekinte
tes Nemes Borsod Vármegyének
Miskólczon tartatott Köz’ Gyűlé
se’ alkalmatosságával.
Kiküldött Biztosaink, a’ Te
hénhimlő’ béóltása’ terjesztése’ tekintétiben magok Vélekedését, és
Munkáját béadván, annak jóváha
gyásával, ezen munka a’ Nagy
Méltóságú Magyar Királyi Helytar
tó Tanátsilak alázatosan felkííldettetni; ’s tudomás, megtartás, és
pontos megtartatás végett, Tisztvi
selőinknek , Fő, és Seborvosaink
nak,
a’ Tehénhimlő’ béóltására
ügyelő Megyebeli Filialis Deputa
tiónak, az illető Könyvetskékkel
és Tabellákkal eggyütt kiadattatni
meghatároztatott ;
Egyszersmind
meghatároztatok az is , hogy ezen
Munka Házi Kaffzánk’ költségein
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2ooo. Exemplárokban nyomtattas
son ki; ’s minekutánna kinyomtattátik, az Egyházi Személyek, Szü
lék , a’ Földes Uraságok’ Tisztsé
ge, ’s a’ Helységek Elöljárói kö
zött lejéndő_ kiosztogatás’ elrende
lése végett, adattasson bé.

Feljegyzetté, és kiadta Tekintetes Nemes Borsod Várme
gyének Első Vice Nótáriussá

Palóczy László m. k.

