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M * Lipfiai Hír-adáíbk fzerént ^midön ama híre*
/ l i , Divionwni Akadémia Frantzia-ortzágban ezt
az orvofi Kérdéít terjefztette volna I78f-dik efztendőre a' tudó* Világ eleibe a* maga nemzete nyelvén í
Deterfni!ner lés fignes auxquels $ des le début £ "íme
fievre continue ou iniermittente f on reconnoitra9 fi
elle fera pialignei & ceux qui dans fon cours iníu
queront le mortient ? oh elle fera fur U point d&
prendre un caractere de malignite / a z az : hogy
midőn akár fzüntelen tartó forró hideglelés, akár máá
mindennapi., harmad vagy negyed napi változó hi
deglelés reá efik az emberekre, minémü jelekből le*
hefsen azt jó eleve előre éfzre venni, hogy annak
k&nrtyen vefzedelmes kimenetele következhetiké :
hogy a' hideglelés közben nevezetefeen azt az idött
pontban meg-harározni, a mellyben éppen veízedeU
inefekké által változni kezdenek : és ezen feltett
kérdésnek leendő meg^fejtegetéséérí három fzáz Li*
Rrr£
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vráx% Frantzia pénz-nemét, éra arany Monetát fog
na jutalomban adni annak > a' ki leg egyenefsebben
akármely nemzetbeli Tudofok között-a' ízéit pontbaH
el-talainá; erre nézve rnidbn a* fellyebb emiitett efzt€fídöben Kiá-Afzfzony havának ai-dik napján azon
Akadémia a' hozzá beküldött Próba-Iráfokat rámára,
vonván ízoroftan meg-visgálta vdlna, köz-itélettéfelbül az elsol>b praemiumot ugyan az oda való orvdíi
tudományt tanító Voulonne nevezetű Profefsór nyerte-el, de a* máfod rendbéli Jutalom (Praemium actéfsorium)
Bórfod Vármegyei Phyfieus és, Medic
Doktor , Benho Sámuel Uramnak kíüdettetétt ide
Hazánkba. .
........
Hogy még a' mi Magyar >Hazánkfiai-is tudnak
mindenféle világi dolgokról fzintén olly józanon gon
dolkodni , és olly hellyes- ítéletet tenni , valamint
fzintén más akármeUy küisó orfzági Tudőfok, a' ré
gibb idöfíet eMiaígatván, tsak a minapi más hafónl<5~
példakbdl-viiigoísaa ki-tettzik. TifzU Fogaraji Pap
'Jofef U.niin, Maros-Vásárhelyen Philofofiát tanitó
minapi -Profeísór, a' külső' orfzági egynéhány rend
beli tiiáó^ Táiíaságőktól feltett külö'mb 9s külömbféle nehéz és fontos kérdéfe.kre kilentz izben feleltmeg? és miud annyifzor érdemlett jutalommal még
is tiízteltetett ;„ JZeelárídiábart lévő Flejsingai tudós
Tárfaságtól 3 0 Hollandiai Aranyt éro tylonetát nyert
1772-dik eíztendöberu
Berlinben1 a tifztefséges
tudományoknak és meíterségeknek gyarapodására tö
rekedő" Királyi Akadémiától a' Király Képét vi~
felö Ötven Aranyot nyomó Numismával ajándékoz
tatott meg 1778-dik efztendöben.
Hollandiában
a' Harlemi tudós Tárfaságtól nyölzvan Belga Ara
nyokból álló Motfetával tifzteltetett meg 1782-dik
eíztendtíbea. Ugyan azon Harlemi Tárfaságtól az
r előtt
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előtt való C7gT-dik efztendöben ahoz hafonlo formíju és nagyságú ftnum ezűftböl veretett Monefával ajándékoztatott meg. Ismét harmadfzor-is ugyan azon
Tárfaságtol Harlemből 2 4 . Belga Aranyokat érö Ntimisma kúldettetett fzámára 1782-dik efztendöben.
Ládából,
Hollandiának edgyik nevezetes Akadémiá
jából, a Stolpiana nevezetű Funddtzionak érdemes
V tudós Gohdvifelöítül 1783-dik efztendöben j o .
Aranyt nyomó tzimeres Arany pénzel jutalmaztatott-meg.
«
Rövidségnek okáért nem említem a' több há
rom izben nyert tsekéilyebb Praemiumfűt e* mi tudós
Hazánkfiának 9 a mellyekkel egyébb tudo$ Tárfaságoktol érdeme fzerént meg-betsültetett: de faifzem ,
mit befzéllek , hogy lehet ez illy meg-tifzteJésnek
legkifsebbikjét-is csekélységnek mondani, midőn va
laki máíbkat fokkal fellyebb haladó Virtufsaira, ki~
váic tudománnyára nézve egyebek felett mint &dgy
ujjal mutat tátik k i ; annyival-is inkább hogy az efféle Jutalmat érdemlett minden. Iráfok nem csak Deákul,
hanem más idegen nyelvekre-is fordíttatván azon Tárfaságoktol a' tudós Világ' eleibe terjefztetnek„
Ezek' fzáma közzé tartozik Kolosvárott moftati
Thboíogiát tanító tudós Profefsor Szatkmári Pap Mi' hály Uram-is, a' ki midőn a5 Teyler
Fundátziojdnak
érdemes Elöljároitul Harlemben9 a' meg-fejtegefésre
kitétetett fontos Kérdésre máfok fslett leg egyenésfebbelfi ezelőtt három efztendovel meg-felelt volna,.
ezen tudós Harlemi Tdrfaság az ó felküldött írását
Köz ítélettételből a* leg-elso Praeiniummal koronáz
ta meg: mibSl állyon pedig mind ez leg-k&zelebb
moft említett nagy betsü. Jutalom, és meg-tifz reléiére
© végre veretett drága Pénz, a* fellyebb már megx
Krrra
mon*
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tnondodott ezüft és arany Monetá"koak Lerajzolt több
Képeivel, czimereivel, és fellyul vald iráfival edgyütf meg lehet rfcvid id&n látni a Magyar és Er*
dély-orfzági Orvos Doktorok' leletének moíran Könyv
nyomtató Sajtó alatt lévő Deák Leírásában.
Illy tifzteietre niélrp Példák gyakrabban meg-es*
nének közöttünk Nemzetünknek ditgéretire, ha ez mi
Hazánkban és éhez kapcsoltatott birodalombéli tartó-,
xnányokban-is fzokásban v^lna az , hogy ínás mdos
Kemzeteknek régen bé-vett rendtartása fzeréht holmi
fzükséges de még homályban íévp dolgok felöl va
ló Kérdezkedések a* magyarázatra bővebb meg-viíágofittásn^k okáért illendő Jutalom fizetésnek remény
sége alatt feltétetnének; avagy ha leg-alább a* külsS
crfzági Tudótokkal fzorofsabb és közelebb vald tár.
folkodáfunk lehetne.

j£ Tiró Poéták* Biliétje az Elyjiumon mulató

Nafóhoz.
Tfó , hogy Verfeidbe orrod* bé nem tetted,
^ Haiíem azt magaddal, mint máfok éí-vitted.
JVIásként ama híren kapó \6 Poéta,
És (V kirÖlte nemtuiSz) kegyes Próféta,
Azt-is Verfeiddel edgyüít pattogatná ?
'S a' mit nékünk ígért y néked-is ineg-adnái*
Oh 1 könyörülj rajtunk, 's küld-ki Gyöngyöfinket,
Hadd tanítt$0tt Magyar Verfet írni minket
.J)e ha hamar nem | 6 , lemondunk orrunkról,
Hogy ugy yifelbdsuuk jobb gondot inasunkról,
Cic&Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
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Ciceróhoz* •
/""^ceró! a ' k i leg-nagyobb Deák voltál ,
^ > Különös fzerehtséd, hogy régen meg-hóltál.
. F e l fe táraadj, kérünk, ez irigy Világra,
Ha még fzükságed van.a' füled* dobjára.
Mert a* mely Verfeket írtunk a* nyelveden ,
Azt mondják,,hogy nagy kárt tenne a* füleden.
Nem akarnak pedig ílketüléíeder,
Mert boltod után-is becsüllünk tégedet.
Jobb azért ótt halva lenned a' holtakkal,
Mint fem itt fül nélkül a* nagy fzamarakkal.
Másként van moft nálluuk a1 hit é$ a' vallás,
Maradj o t t , a* hol v a g y , 's Cura ut valtas*

Edgy.

Vadáfzhoz,

fo r ki közönséges vadáfzatba megfen ,
- ^ J A . ErSvel *3 fegyverrel jól ineg-rakva légyetí*
Efzt vigyen a* fSben, tSltéft a' fegyverben,
Kűlömfoen kár eíik a*, gyenge emberben,.
Mert a* nagy vadáízat erdőn fzokott lenni,
A* melyben fok-féle vad fog meg-jelennu
Nem tudja, reája nyúl e vagy oz talál,
Vagy olyan vad, kivel edgyutt jár a* halál,
A' nyulat, ha lövi, 's nem éri, el-fzalad,
Nem mint a' nagy-féle niegTÍebefitett vad^
Melyet, halofzfz, ugy lőjj, hogy egybe meg-haljon.
Ne hogy reád térvén egéfzfzen fel-faljori.
Mert e' rútul bánik az emberi vérrel,
Nem mint az Qrofzlán bánt volt aá egérrel
Vagyha nem bizhatdl puskádban 's erődben 9
Hágj eiŐrs fára % '$ halgafs &z erdőben.
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Edgy gyermekhez,

ii a Gyöngy'ofi vén
fel-tette.

ialpagját

TfYaHod e te fattyú ! kije az a' kalpag ?
SLSL Tedd-le a' fejedből a* másét balgatag!
Ugy fern illenék a ' , ha edgy fejes kalap
Vdina, inert ha léfz-is, de még nem lettél pap*
Az édes Atyádét ugyan fel-teheted.
Mert rnagadot, látom nevelni fzereted.
De a'.mifokéhoz ha tobbfzö'r hozzá nyulfz,
Meg-ücik a' körmöd' ugy» hogy fi*"va bámtilfz*
5
S ha nem tudom millyen Iefzen-is', bé-kapod*
Vifeld Fijara azért a* magad kalapod'.

Egy leg-fzebb és leg-drágább pofztóból
Magyar Mentét őU

kéfzült

IT^nnye be gyöngy pofzt<5, kár, hogy el-gazolták f
MIJ *S ebből a' fzép Magyar Mentét tsak majmolták,
Nagy Urak és Dámák e Mentét ditsérik ,
De a' fzabosagot a* pofztobol mérik.
Kik ha ugy esmérnék azt-is,-mint a'pofztót^
Nem ditsérnék ugy meg a' rofzfz kantár fzábót.
Kezdene tsalí várni fzür *s tzondra pofztóbol *
Akkor tetfzenák-ki 5 mi yau y e fzabóbóK '.
Mert ugy a' rofz póíztot fenki nem.ditsérné^
Hanem munkájából tsák á' fzabót mérné.
De illyen pofztóbdi íoha fern dolgozott.
Gubát a* Magyarra még edgy é t i e m húzott;*
A* mint a' Publikum tudja, nem-is akar 5
Jobb-is? mert ugy kinem íátfzik a' mit takar*
Azt
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Azt fzokták mondani, fazakas fazakaft*
Szajbó fzabót gyülSl és a* kakas kakaíh
De rám edgy fem illik, mert tsak inas vagyok 5
Máfok a Mefterek, tüd dilik a* nagyok.
Annyira ísak ugyan el-étt már reft efzem *
Hogy & fzarvas hibát én-is éfzre vefzem.
Inafok! én velem edgyütt tanuljatok,
' S a ' drága pofztóhoz későbbre, nyúljatok.
Es a* míg nem tudtok jól fzabni^ Meüerré
Ne legyetek, 'a gyenge gyermekből emberré.

*

A*

Szajkóhoz.

ff** y'óngy -*- páva tollakkal kevélykedj fzajkó!
^35" Idegen ruhába öltözött kis rajkó í
Ugyan hová tevéd terméfzeti tollad*,
Tsurdén maradfz, ha ezt le-tolláfzfzák rcllad.
JéJ -be-fát léfzfz, ki mód fzép vagy a' máséval.
Miért nem maradál inkább magadéval ?
Aló ! ki két fzékre ü l , pad alatt marad >
'S ha két nyulat kergetfz, mindenik ei-fzalad*
Sbböl az öt Versből oh te kitsín marok
Szajkó! által-láthadd mind, a1 mit akarok*
A ' közelebb költ XCIH-dik Muftinak meg-olvasasára ezt írja nékem edgy mellyen látó nagy Hi
vatala Magyar fo Méltóság: Gyönyörködtem
Éneisnek ékes fordittáfábariy 'sóhajtom
nyelvünknek du
tsofsigére, hogy $zcn Jtép munka fiiba ne fzakafi?*
táfsit.űir-

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

Jelzet: 306.976

Híradás.
Ama n^gy tudományú Katona tflván Ur a' Pefii
Királyi Univerütásban volt.Proféfsori íiivatalátiil kön*
•nyebbítetván egéfe erővel arra fogja magát adni , bogy
a* Magyaivorfzág hiftofiájának ki-dolgózására fok efztendok alatt Öizve-fz érzett gyűjteményeiből $ külomb
feülömb Famíliákból és az Aufíriai Házból fzármozott
Királyokat egynéhány toraufokba a* jelen való idö'kig
fziiTtén úgy ki~d oldozza, mint az Árpád faíniliájából
valókat már hét Tomufokba Sub titulo Hiftorioe Criticoc Ducum & Regum Hungarice elo adta, a' meíly,
ki-dólgoztatandó hiíjóriának az árra, hogy annál na.
gyobb kedvefséggel fogadtafson , igen óitsóra> ugy
mint edgyedgy árkusért két -német pénzre rendelteti
az előre fizető Uraknak, máfoknak pedig három német p^Rzre. Nem külömben V már régen ki-jottVtL
Tomiitokból illó Hifioria Criticanak $ és a két Tomusokból ál 16 {zitstén eddig az ideig ki-dólgozott HiJloria IJragmaticanzli-is~ minden romu^ait, akár edgyütt, akár darabonként 5 a' Hifioria Criticanak 1**5
Tomusín kivűl, edgyedgy árkusért 2 % német pén
zel fizetvén lehet találni, itten hellybe* hozzá nem
értvén edgyikhez-ís a' fzálirásra való költséget* Az
azután ki-dóigoztatandó edgynéhány Tomisokért pe
dig az efőre-fizetésűek ideje 1788-ban efend'ó Húsvé
tig rendeltetett*

Pejl 6-dik Octob* 1787*
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