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TSÁSZÁRJ ÉS KIRÁLYI FELSÉG' 

I N G E D E L M Í V E I , 
0fOJJO>JFO35O50 

Nro i. 
Ktflt JBétsbcn, Sz. Jakab, Havának (Júliusnak) 

I-so napján 1795-dik EfztendŐ'ben. 

Hadi Környülállások. 

Sieg és L ahn mellyéki Lakosok, 
tsoporíosan kekek vala fel tavaly efzten-
döbenn, a' TVürtembergi Hertzeg' buzdí
tására a5 Frantziák ellen; és le is öldöstek v 
sok Százat belőlök: azért léhát ebben az 
eSztendőben , nem várták be magokhoz az 
ellenséget; hanem jókor el-futottak előlef 
úgy ho%y9 kivált a* Lahn-meUyékénú egéíTz •• 
faluk üressenn maradtak. 4-dik Júniustól 
f c ^ a 7 - d i k i g , tsak Frankfart V a s á b a n " 
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Kiégy ezer Szekereket Számláltak még , mel-
lyek a? Sieg és Lahn-írie\}ékeiről jöttek és 
takarodtak azonn által, bátorságosabb hely
i é ; még két annyira is telt pedig az ol-
lyan Szekereknek Száma, mellyek, be nem 
mentek Frankfurtba; hanem mellette ta
karodtak el. Nem tsak ökrök, -s lovak, 
hanem tehenek V Szamarak is ' vontatták 
ezen Szekereket. De már eddig viíTza-tér-
hettek Honnyaikba: minthogy árról a' táj
ról egéíTzen el verettettek a' Frantziák. 

Frankfurtból Jún. 22-dikén estvéli tíz 
órakor: —- ,,Hogy a' Fráhtziák, a' Sitg 
Jtneilyékéri, Kircheipnkl síé' győzhettek: in
nen a' le t t , hogy Honn és Kolónia Váro-

> sánál, nyakra főre viffza takarodtak leg
nagyobb réfzént a* É.hjáánn, és tsak ke
vesen, közzü-le vették bé magokat a* Düs
seldorfi sántzokba, mellyeket Szándékozik ' 
már most megtámadtatni Károly Fő-Her-
tzeg. ^ 

A9 Félsö-~Rajna\ Seregünk' Elöl vigyá
zóig Gróf .Sítúfay FeldmarsthallieiUenant 
és Dévaj Generális Uralt* vezérlése 'alatt 
'nyomták viffza Jtm. i 4-dikén 11 Mannheim* 
irál a\ nagyobb Számú ellenséget* Egy ke* 
tés ideig megállapodtak v a k ugyann á* 
Frantziák FrafiketiiMto^xw de (Generáli* 
Déváy, onnan is -el-verte Őket, '* el fö | -
íá egy Gtónátéros Kompáhiájokat, —- Ji iV 
ip-óikéim is olLy foganattal viaskodtak ettfr 

3lített£iŐir%;>ázioink, a'ÍYímtzrákkal, hogy 
_- kilentzvent fogtak köz'zülök. -—•' .JMundeA* 
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imfmitífphl "ps. jt8b:h hegeken, is it* tfeUB* 
^&jna\ .Seregünk' .iobb Szárnya ííöJtjt, ke -
ízen voltak .-már Jiui. lő-dikánn reggjel g* 
.jF"órppfztjainkVfzámájaya.ló sántzo|ci; melT 
lyekfee be is-vették mindjárt $kkor m^go«, 
•kat, iclölálló Sereg-Szakaffxaink. F . M / L , 
Gróf Sztáray',-V.kcrmányozá&a. alatt lé
vő Tartalék Sereg-ofztályt (Rezer.via-Kpr-
jp.ust) §chwetzingen nevezetű faiu mellé 
í^al.ldtotta táborba J/m. 17-dikén. -A* Fő-
qtiáfr-tély is :, által vitetett M^nheii^\Q\ % 
'$£Aw£fziftgenhfr9 xrielly, egy ^iertfőldnyir^ 
$gik fitjdelbergáiol. 

(Scnwetzlrigeiikeui , - nyári lakó-helyj? yzgywp. &* 
J^laiinálusi Vákfzíó - Hert'zégnékj 

MannheirnbóL Jtín. 22-dikénn: — „'Ma 
.reggel, nagy fzámá Fxantziaság támadta 
meg Munderíheím - előtt f Maadach felöl 
$t*-Tsáfz.-Krr/'Sereg* fzélsÖ sántzalt. Hat . 
órakor főképpen, a' ^heingenhelm és Maii* 
$mheim köztt lévő sántzok*' fzéJit ostrom
lói ta. Szörnyű tüzelés Volt mind agyú
ból , mind pedig puskából,1 Nagy jVefzte^ 
$ége utánn meg-állapodott végre Rhciru 
genheimnkl. Oggersheim és a' Frankén-
thali tsatorna ellen is tolakodtak %? Fran-
tziák : de vifíza-verettettek. Kilentz óra* 
ko r , z Ts. Kir. Seregnek azon 3 Bedut-
jait (Földvárai t) láttatták tzélba venni, 
piellyek, a* második líneában yagynak 
jffiundenhtim előtt; áe kéttség kíyjil ,nen* 
boldogulhattak .Száridékjakbarí. Tíz ór^t-
&Qr nem hallatott többé ágyiizás: délutánt* 
ni két óríUwr pedig egélTz t§ende§ség VQIU^ 
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A* Német-Bírodalom* hadi kaíTz&jábay 
négy millió nyóltz Száz ötvennyóltz szer 
háromfzáz tizenegy forint 9s i s xr. került béf 
a' múltt Május Hónap' végéig; ki adódott 
volt pedig addig belőle, 45762,373 forint 
és 20 xr.; következésképpen maradt vélt 
még akkor benne, 95,937 forint, és 41 
xr. Május Hónapban tsak magában, *.$f% 
732 forintra és g\ xr. ra tel t , a* mit hadi 
Szükségekre adakoztak öffze a' Német-Bi
rodalom' Rendjei. Ezen summába, adott 
Vlma Városa, 37 ezer forintot; a* Meck-
lenhurg-Schwerim Udvar, 32,367 forintot; 
9? Saocóniai VálaSztó-Hertzeg pedig , 37, 
500 forintot. 

A' Tirolisi KórmánySzék űjra meg
engedte a* tanuló Iffjűságnak, hogy a* több 
Lakosokkal eggyütt, fegyveresenn őrizze 
a* Tartomány* Széleit. 

A* Veronai földön Jón. 17-dikénn, 
v3ÍTza-r>yomták a' Frantziák, elöl-állott Vi
tézeinket: de minekutánna segíttséget kap
tak ezek, viíTza vették az ellenségtől ta~ 
nyájaikat. 

O/tf/z-Orfzági Seregünkhöz többnyire 
mind el-érkeztek volt már Jűn. 22-dikénra 
az oda rendelít segíttségek. El-érkezett 
Gróf 14riirtnser is. 

Több rendbéli Levelek jöttek Béts-
be, melJyckböl, ha nem úgyis még9 mint 
tegéffz bizonyosságot; avagy tsak mint igen 
ci-terjedeu hírt közölhetjük: í.j 'Hogy Buo* 
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napaftt Fr. Veiét, méreggel meg-étette-
tett JMéáiolánumbsL; és ugyan ott Június* 
x^-dikénnelis temettetett. $.) Hogy Mán-
$uát oda hagyták a* Frantziák. 

A* Mediolánumx Újság Szerént: el-en
gedték ott a5 Frantziák fele réSzét a* fStÖl 
való adónak; a* Szegények* Számára in> 
gyeriyaló Prókátorokat rendeltek; az el 
titkoítt búza* ki - nyilatkoztatóinak, olly 
ígéretet tettek, hogy fele réSze az általok 
fel-fedezendő gabonának övék leiTz, ?s a; 

neveik is titokban fognak tartatni. $ 
Mediolánumbzn, a* mint egy Rivelli-

ni nevű Ember , Frantzia tudományt pré* 
dikállott a' nagy piattzon: neki Szökött 
egy Terehhordó, ** úgy lökte hasba, SLZ 
öklivel; hogy más nap Rivellifii f V má$ 
Világra költözött. Minden hitegetéssekre 
a 'Frantziáknak, ezzel állanak elö a* La
kosok : Chi fia bene 9 non cerchi meglio. 
A* ki jól áll : jobbat ne keressen. 

Romából írták Jón. 6-dikánn, hogy 
egy ydcntzex Kurír érkezett az előtt való 
nap oda,- ' s nem tsak az ott lévő Veletz-
tze\ Követnek vitt Leveleket; hanem a* 
Velentzeitk- Tengeri-Vezérjének ConduU 
mer Úrnak is ";•• a9 ki éppen akkor ért Ná
polyból Rómába. Ar Kurír, tovább foly
tatta útját Nápolyonn által, porfou (Cor-
cyra) Szigete felé, a' hová parancsolatot 
r i t t , melly Szerént tartozott a' Sziget* Iíór« 
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s 
mánjozója^ mentől elébb elindítani a' Ve-
tentzei Hajós-sereget Carcjrdtol Velentze 
felé* _• 

Veientzébötlixn* ip-áikénn.: — „ H u -
fzonnégy líneai nagy Katona-hajók állot
tak volt i t t5 Szokás Szerént % fedél alatt: 
most- pedig ezeket mind le-erefztette a* 
Szárazról- KórmánySzékünk a' tengerbe, és 
nagy siettséggel fel-feg\7verkezteti. Egy* 
faersmind parantsolatot adott k i : hogy 
minden Idegenek* a* kik mostanság érkez
tek ide, tartoznak haladék nélkül el-koU ^ 
íözni Pelenizéböl; továbbá: hogy halál a9 

fejekenn minden Haláfzoknak és Hajósok
nak , a* kik ide Idegeneket hoznak be. Az 
Idegenekre nézve y külföldi Kikötőhelyek-
benn is ki hirdettetett ezen Rendelés s olly 
fenyegetés mellett, hogy ha bé-méréfzeí-
inek ide jöni, gallyai leg - terhesebb mmv» 
kára büntetődnek* " 

,, A* Szárazon lévő Katonaság iá min
denkor kéfzen vagyon ezen Respublika" 
birtokaiban : ugyan azért könnyen tellye-
fedhetnek a' KórmánySzék* parancsolatjai, 
mellyéknek ereje Szerént ? Cargnet Tarto
mánnyá tartozik ezer Katonákat küldeni; 
Friuli, vagy Forum Julii IQ, ezerét; Jstria% 
hiífz ezerét; Dafmdtzia, Albánia^ Álon* 
te/iegro, 's a' Levánim Szigetek, (mellyé-* 
ket t. i. a* 7^/£/z£sci.Köiönséges-Társasá|* 
bir) 30 ezerét. .Az öffze-gyülekezés helyéi 
ül Lio nevű Sziget vagyon ki-rendelve 
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ezen Katonaságoknak , a* honnan , egéfz-
ízcn hadhoz kéfzülve fognak áltaUfzállít-
tatni egymás utánn, a5 tulajdonképpen úgy 
nevezett Olafz-Orfzági birtokaiba ezen Kö
zönséges-Társaságnak* i6 

Velcntze Városának minden Lako» 
saitól azt kívánnia a' ííórmányfzék: hogy 
"jövedelmeiknek minden fzázzától fizesse* 
nek tíz reSzt a' hadi kaffzába. 

A? Mápofyi első M misternek Acton Úr
nak az Ött-se, B.ómába .érkezett Május* 
30-dikánn; liofFz.as tanátskozó-bcfzé-llgetést 
tartott Zelada Cárdináiissal; és még az 
;nap estve viffzaindult Nápolyba* 

A* Napolyi űjjabb Tudósítások Szerént, 
fel ment vala már Száz ezerre, az önként 
való katonáskodásra fel-buzdiiltt és bé is 
írattatott Lakosok' Száma. Hertzeg Pi$ci~ 
nclii maga, negyven Katonát állított egéííz 
hadi. kéfzületteL Egy Pénzz,eUkereskedÖ 9 
lö ezer aranyat-ajánlott. Egy -közönséges 
rendű Személly pedig két ,fzép paripát 
ajándékozott a' Királynak, így segítik a,z 
Udvar5 Szándékát Mások is , tőlök ki-teí-
hetöképpen, 

Rómában, Hertzeg Braschi 9 a' ma* 
ga finom és %e.n drága munkájú ezüst-ké-
Izületjeit mind a' Pénz-verÖ-házba kül
d ö n c Borghese; CoLonna; Fiombino ; és 
Doria Hertzegek, ugyan azt tseiekedték. 

^ Spanyol- OrfzághóL: Azok a' 212 Ge
nerálisok , kiket a' Katonai Szükséges in
tézetekre nézve .ttujáukoztat .eggyüu a* Ki* 
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xály, azt javasolták, hogy még 50 ezer ujj 
Katonákat kell Szedetni, és egynehány kü
lönös Korpusokat jó leflz fel-állítani. Ezen 
javaslást, el is fogadta a' Király, 9s ahoz 
képest való parantsolatokat adott ki. 

Londonból Jun. ro-dikénn: — ,, Eb
ben a* Hónapban kellett volna ki indulni 
a' Falmoutfú Kikötőhelyből, Nápoly - Or-
Szagnak Salernb Városa felé, egy Kalmár-
hajósseregnek : de nem ítéltetvénn az el
indulás eléggé bátorságosnak: még ez ide
ig Anglia' partjánál tartózkodik az emlí
tett Hajóssereg. A' Salernói Vásárok nagy 
hafznot Szoktak , hajtani Angliának: mert 
lsak egy Vásárban is el keltek két millió 
font jfterl inget erő Angliai kéfzítmények: 
gyoUn; pamut-matériák; atzél-portékák *s 
egyéb effélék,/* ^ 

„•Még eJ folyó Hónap' vége előtt ke* 
fz.en lefznek #zok a' 24 líneái hajók, méi-
Ivek a' végre rendeltettek; hogy Lord 
ífridporf vezérlése alatt az Anglia és Fr . 
OrSzág között lévő Szoross tengeren fel *s 
alá járkálván , bátorságot Szerezzenek An
glia? Széleinek , és a' hajókázásnak,<f 

„ Hogy még 3 Hónapok alatt , nem 
elegyedik háborúba Nagy-Britannia, Spa
nyol- Orízággal: olly bizonyosnak tartják 
ezt sokan, hogy Százért tíz ginébe mertek 
fogadni . -•" , • ' • • ' " 

Elegyes Tudósítások. 
A' belső Frantzia hadnak vége felé 

való Vetéséről; JDrouetr®l9 '§ ennek réfz* 
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Szerént Szabadon járó réíTzerént fogva lévÖ 
Tzimborássairól; a* Politzájról *s egyéb ef
félékről, a* mit írnak a* Párisi Újságok: 
azt még a* jövő posíánn is elég jókor ^fog
juk közleni. • 

Az ÉfzakUAmerikai Közönséges-Tár
saság'LKórmánvfzékében, többen találkoz
tak volt elébb az ollyan Tagok , kik nem 
akarták a* Nagy-Britanniával való Keres-
kedési-kötést^ helybe-hagyni: de mivel a* 
legfőbb Kereskedők, sürgették ezen Kö
tésnek meg -erőssíttetését, újjőlag voksra 
bocsáttatott a* dolog, és már ekkor j i -e i t 
vállalkoztak, kik reá voksoltak a* Kötés
re ; az Ellenzők' Száma pedig , hárommal 
kevesebbre telt ; minekokáért meg áll már 
á* Kötés; a* minthogy ki is hirdetödött 
minden réSzeiben a* Közönséges-Társaság
nak, melly ki-hirdetés, akkor esett éppen 
Néuyorkhzn f Májua* 8-dikánn., mikor oda 
érkezett az Anglus Követ Liston Úr. 
- • , ,Á? Batuviai Nemzeti-gvűlcs , meghin
tette V Tartományokban Elöljárókat, hogy 
addig, míg az ujj Constitűtzió eJ - vége-
#ődik, ne hirtelenkedjenek az olly Vég
zéseknek hozásával, mint a* minémfit hoz
tak az Uitrajthiomidk, a* Református Pap
ságra nézve, hogy t. i. ez ezentúl ne a9 

közönséges KaíTzából íizetődjönn ; mint 
1651-dik efztendŐtÖl fogva fizetődött. 

Az 1787-dik eSztend,őben ki-vándor-
lőtt Batavusoknak tsák nem mindennapi 
kérésére nézve3 azt végezte Hágáhzxm &* 
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Nemzeti-gyűlés: %Qgy \ha Jp í ^ g o k vís,*** 
ktjeket hiteles Bizonyság r X e ^ J e k átfal 
meg-mutathatják: kapnak lpheQség]ek%e.% 
jképest való Szolgálatot, -- : ' 

Az Angliai első Szülött Királyi •KertZÉg-
nflzonyt, ki most előtértek ^o^dik e-Sztéri
dejét fzámlállya Féleségűi ve ízi a' Ww> 
fembergi örökös Hertzeg.#>. •' 

Az. Angliai Korong örökösének ££?#& 
lis Hertzegnek házi-gazdaságs^erám ujj ren? 

•zksa alatt. • •••',-'.•-.:• ' •- • 

13-dikánn --vég^zt-ék az OrSzág-gjíilesi .két 
Képviselőiknek ^álafetisát, ÍFO^. t J r , -5 téb 
voksot kapot t , tés,,a\ voksolás* .végződéséi 
vei, egy-f^rpst/án-koSzojc^; Szekérben jhotv 
doztatott ,i^eg T i f e t e f l ő i f&luL.ftz utizá* 
kon. M á s n a p , az Újságokban :mqg*köSz;öi-u 
te -fog; Űr a* g é p n e k , <erántta olly Wgy 
mértékbepn nyilatkoztatott indulatját;, *-$ 
ígérte, hogy ha minden 'A&glusok űgy gon* 
dolkodnak mint a? Westmiinsteri Váiafz-. 
tó-Polgárok, -s ö mellé -állanak; úgy rö-» 
vid időn ~viffza;kap)ai£«r^űf a* maga Ren
dességét; 5s JSFqgY^Brit.amtia a' maga Sza
badságát. Admirális Gardricr ^ J)eputiU 
tüs-Collégája Fox Úrnak. 

Furtsa PoliíhkÁ. 
A9 Prjiffhiai Udvar, nem «a* Mütávmx 

Jíemzeti-gyülést, hanem a5 Párisi Direkt 
%émm9X Mliímu^ mc^ z&yFruJJkm iia* 
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Jonáífc viffza-áctattatása eránt , rhéttyet ásfc 
Mrhs vizéh'n veitek el a' Hollandusok* 
A9 Fi. Direktórium tehát reá bízta a'' Há-
jgrfli"Mimsftérjére Noel Polgárra; hogy em-
lfféít kívánságát £' Prujfziái Felségnek ter-
jjefíze se JBkláviái Igazgatók' feleibe. Ezek 
igéfi á-lmélködtak rajta, hogy nem ogycne* 
séhh Őket -kérette meg e* áologbann a* 
Pruffziui TJdvár: -íriiiídazálta}- a' hajót viS;&-
fza-ádátta, és a2Í JS/?ZJ* t izén vaíé hajóká* 
zást, neutrálisnak (a? had' frifzöntagságai ál
tal nem éréékeHethetönék) esmérték még. 

Svéd Orfzágbói: A' Finnlandiai La-
kosok, 25 ezeten fogták vala fegyvert 
elly faívps Szándékkal, hogy frieg-oltal
mazzák TartQmáiíhyökat az Orofzok elieri$ 
ha azok hadat kezdenek. Most , mivel 
semmi se' leve ezen hadból: jónak ítélte 
az Udyar meg-hálálni ezen hív Alattvalói* 
Bak hazafiúi buzgóságjokat: minekökáért 
egy hathatós köízönetet kéSzíttetett b éá 
azt minden Templomoltbarih a* prédikál* 
Xó4zékekbÖl óL^aStátta el közönségesseiuu 

Magyar &rfzüg% 
Beteg Vármegyéből Mássá't írjak -9 a i 

általunk nem régiben hirdettetett GvrziJu-
Jiáfz-bojtárnak, Történt t. i. hogy a,z Ügo-
tsai Vasárról viflfea-tém Berégh&k közzűl^ 
segy 1:7 éízténdös Fitzkő-, magánosan bal* 
lágyán j_tsák azon véfzí éfzré , hogy e g / 
Yekett far-kas-, toe% m&$ s@k kainkat utt>-
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volt. feléje ront tátott Szájjal. Az Iffjű f 
botját el-vetvénn , a* mint fel ró l t őtve a* 
gubája: bé4Ökte karját a5-fene-állat' Szájá
ba, 's emberül meg markolván annak nyel
ve-tövét , kiáltozni kezdette, hátrább ma
radott Uti« társsait. Azok, elő-siettek ugjan 
a* kiáltozásra, de meg-látvána ' dühös va
dat , fzaladásra akarták venni a' dolgot. 
Az Iffju Bajnok azonbann addig bátorítot
ta őket , liogj végre ugyan tsak hozzája 
méréSzeltek menni, és Dávidi kezeibtnn 
verték agyon a' veSzett farkast. 

Szála-Egerfzegtxm , ki akartak a' Ra
kok rontani Jun. 14-d i-k én n a' tömlötzbŐl# 
Bielly erőfzakoskodásnak alkalmatosságával 
két Hajdiik foSztattattak meg életektől; a' 
Rabok közzül nyóltzan lövettettek agyonn; 
é% többen sebesedtek npteg. 

... ' * * •- * " 
Tudósítás. 

A ' melíy D e á k Munká t , Ditso* emlékezetű Sán
dor LeopoldV Magyar- Orfzág' Nádor/-Ispánnyáriafc 
fz«rentsétien halá lára k«fzííeLt Mélt. T s . Kir. Di'réc to
ri álís Udvari - Tanátfos Eirkenfiok Menyhár t Ur &" 
jnúltt efziendóbenn; azt most itt Bé t sben , Magyar 
Versekbe foglalta, és. néraeüy emlékezetre méltó dol
gokkal meg is toldotta T . SientiGyörgyi Gélért , Elstf 
B^mete Sz Pál Szerzetei>éli Pap „ a' Méít. Kcfer«n-
dárius Megvrsi S o m ^ y i J.ínos lír ' F ia tskájának Ud
vari Tanítója A* ma ti ka íz ̂ p í ro-papuosra van nyom- • 
t«tvá-, áll 3 á rkusbó l , és egy nagyobb negyed réfz-
1>Ó"1, k^t j u s s é n inetíztrtt képekkel . Az ára köttet len 
13 kra juár , be kötve 1/ krajízár. T a l á l t a t i k : 

Bétsben : Ax írónál a* Voilzeil út tzahan ISTro 825. 
jfiidáu. T., P . Ékk#r J iemárdaal &' í \ KapuUíaust>k' 
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JUafiromábaa, — Peften: T . Sebest in Lá&ló Pau~ 
lihus Ú r n á l , a* Ketskeméti kapun belől negyed ik 
i á z n á l » és Weingand Könyváros Úrnál. — Posony-
Í»an : T . Ekker Iíázmir Paulínus Úrnál. — Székes-Fe
jérváron : T.- Egyed Joakim Pauíínus Úrnál, — P é t s e a i 
T . Bilisits E lek Paulínus, Úrnál . — Gyöngyösön: T . 
Bene Ferentz Káplány Úrnál . — Kassán : T . Bossá-
Byi Imre Paulínus Úrná l . — Győrben : T , Mauritzius ' 
Szadler Paulínus Ú r n á l , r agy az ott lévő Mülier 
JCöayváros Úrná l . 

N B . Gyöngyösön Szilágyi nevezetű' Könyvkötő
n é l ; B u d á n , Pes t en , Posonyban , Székes-Fejérvár©n, 
Pécsen, Kassán a* meg - nevezett Uraknál találtatik 
ínég egy más munkája is ezen Érd. í rónak Magyar 
t e r s e k b e n illy tzím a l a t t : J ó z a n e l m é l k e d é s V 
R e l i g i ó r ó í , mellynek árra 30 xr. kóttetlen, 

# * * * * 
^f Társasági Gáxdáskodás* Tudománnyá-* 

hol (Oeconomia Socialis S/stemájáhól) 
következik, a' régi Ixómai pénzekről va
ló Értekezés. 
Volt a' Rómaiaknak már a' Fundáló-, 

jok' 's egj'fzersmind első Királlyok' i?o-
mulus9 idejébenn is, yalami arannyok és 
ezüstjök, mellyet Ök ? lllyriának két Tar-
tománnyaiból Libumiáhól és Dalmátzii-
ból kaptak: de az az arany és ezüst", nem 
fzolgált vala még akkor pénzzűl ő nékiek; 
hanem tsak egyéb portékák' Száma közzűí 
való Tolt. Romulus' halála, 715 eSztendők-
kel történt Kristus Urunk' Születése előtt, 
roelly idö-pontná] 133 eíztendőkkel későt
ben kezdett a5 6-dik Római ^\t^f Servins^ 
Tullius uralkodni. Rz yexeutk pénzt leg? 
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elsőben 9 de tsak rézből •, ps tz Hz 'oka^ 
hogy az Aes (Réz) nevezet-, még akköí 
is meg-maradt a'Pénzek* közönséges névé* 
uek a 'Rómaiaknál ; midőn már Arsny- '& 
Ezüst-pénzzek'voltak; és hogy azAtrariurt> 
még ma is jelent Pénzes-hazat, ökörnefc 
vagy juhnak képévet béüyégéztetfe megSe'r* . 
*i/ij Tutlius a' réz*pénzeitc 's innen Szárma-
zott a? Ptcunia nevezet. A' marha-képét-
•fel-váltották idö-járttával a' K'ómai pénze-
ken; Jáuuswak'i Róma • ístenaffzönyátták J 
jík/tírjnak; C^íornak 's 'JPo^ajrnak; ?s egyeli 
efféléknek Képeik, Róma IstenaíTzoriyát 
egy fegyveres-aíTzony ábrázolta 'ezzel á* 
felűLírással: Róma. Néha tsak a* Feje N 

vóit ki-formálva ennek 'azlstenaffi'oftynak^ 
ivem különben Jánusn&k is a9 pénzeken. 

A* 'CalrlfAűt '̂ííbéliekkel vagy Pő'cnútifc* 
kai folytatott első had előtt 5 elztendök-
kel> kezdődtek V? . Rofnai Ezüst-pénzek^ 
•és -így '9-2 -eSztcndokkéi kérőbben mint &* « 
üéz-péíizsk'; -az Árátiy-péttzfck ismét -, 6 t 
TeSzteíidökkel kéiőbb'eö > mmt ;az -fiziisK 
fétisek* 

• Ez'én háfomFéle matéfíájű Péntektől 
bővebben leízeii alkalmatosságunk ákkoí 
"fz'ólla'ni > tmid'őn fctte -a5 Kérdésre fogunk 
felelni-: " ' 

Mit kell weg-jfcgyfcfciii ** '^fogeknek 
oretkti tievftiktöL ? 
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