
TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 
E N G'-E B E L M É V É L, 

Nro 9. 
BLÖlt Bétsben9 SÍ* Jakab Havának (Júliusnak) 

29-dik napján 1796-dik Ej&teadÖ'böm 

Hadi K'érnyiilállasok* 

SS^drofy Fő -Her t zeg 5 következendő ér
teim ü Tudósítását utasította Métshe Jtil* 
19-dik napján a* TViiriernbergx Hertzegség-
nek Canstadt nevű * Városotskája mellől 5 
Stuttgárd Városa* Szomfzédságáből ; —* 
3? Ügy iparkodott az ellenség , hogy a* Mie
inknél elébb érhessen Stuttgárdhoz 9 '$ el 
foglalhassa a' Neckár vize hídját Canstadt* 

• nAK" •"* 
(Ered a* Itfeckár vxie > a' Sváb Retíiletbéli PV* 

keié erdőben, és Mannheimoa alólfsakad a' Rajnába,( 
I 
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j , Hogy .a* Mieink meg- gátolhassák 
fcándékjában az ellenséget: el-indultakJuL 
17-dik éjtSzakájáp W aihingenVél 9

 9s Lud-
wigsíurgnkl Szállottak táborba. A' Fran-:-
tziák reá mehettek anynyira\ hogy 8tutt~ 
gárdoun kerefztűl Canstadtig nyomultak, 
és ott Népünket meg-támadták : #de, E z , 
hat órákig tartott viaskodás után viSzfza-
verte Őket, és maga, Canstadtr megett ál
lapodott meg JuL 19-dikén reggel oly ízéi* 
la t , hogy a' Neckar vize' Selsö meljékei 
feíé való elöre-nyoműlástól viTzSza lartóz-
tathassa az ellenséget, és könyiiyebbenn 
egyesülhessen Frölich F . M. L . Serefzo^ 
tálylyával, a' ki látváíin a' Sváb Kerület
ből való Katonaságnak Huchingemg lett, 
vifzíza-vonűlását;'.*s ekképpen á'maga bal 
Szárnyának védelem nélkül lett maradását: 
ily környűlállásokban jónak ítélte ? hogy 
Villingtn Városához vegye magát, V mint
hogy végre is hajtotta ebbéli Szándékját, 
minden kár és veízteség nélkül." 

Frankfurt Városától 6 millió líver kéSz 
pénzt; és két milliót érö portékákat — a* 
többek között különösen, kék poSztót 
kívánnak a' Frantziák. 

Würzbiirghól JuL 20-dikánn.;.- — „Ma 
estve Schweinfurtbzn és Arti/leinhin vagy* 
fiak, Wartensleben és Werneck Ts. Kin 
Generálisok1 %quár té ly lyaik ." 
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A* Würtemhergj Hertzeg, 'meg kötöt
te volt már Juh 22 di |énn a* Fegyvernyug-
vast. 

Regenshurgból Juh 14 dikén: — 5?A* 
# Sastónia\ Válafztó-Hertzeg, Igen Szép, és 

hathatós ki-fejezésekke! sietteti az ülendő 
Békességkötést." x 

Az Olafz-Orfzági történetekből ezeket 
közli a' Bétsi Udvari Újságnak 27-dík Ju
liul i Darabja : 

„ Minthogy a' Tirolisba. érkezett Ts. 
K. Katonaság, mindég Szélesebben terjeSzí-
geti ki magát a* Velentzcx földön n: ez 
okon a' Frantziák el-fzállították táborjo-
kat Juh 6-dikán Verona elől9 és az Athe-
sis partján Legnago nevű Várig vonták 
viSzfza magokat. 

„ Rómából sok Famíliák költöztek 
-' volt el a' Frantziák Jelöl: de -írnoka meg 

Tan kötve a' Fegyvernyugvás, ismét vifz-
Sza takarodtak már azólta el-hagyott Vá
rossokba. .<* 

„ Pápa Ö Szentsége 'riaeg-parantsolta, 
hogy áltáljában minden Egyháziak 's Vi
lágiak — akár különös Társaságban akár 
azon kívül éíök — tartoznak 8 napok alatt 
bé-adni minden arany és ezüst edénynyé-
iknek laistrornát, hogy eleget lehessen ten
ni a? Frantziákkal lett Fegyvernyiigvás« 
kötésnek, melynek- Feltételeit nem telye* 
gíthetni a9 Sixtus-¥&p& által hagyatott 

- Is . 
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kintsböl. —» Hasonló parantsolatot vetteli 
minden Római TcmLpomoknak Elöljáró
ik i s , " 

„A* Frantziákhoz való hunyorítás mi
att fogságban ültt Alattvalói a* Szardíniái 
Királynak, kegyeimet kértek V nyertek is.iC 

M TurinbHtm a Frantziáknak tulajdon 
postájok, nyomtató műhelyek, Törvény-
ízekjek, és Teatromjok lefzfz." 

9ÍA' mióka Frantzia Igazgatás alá men*. 
tek áh*l azok a 'Tartományok, rnelylyek-
röi neveztettek a* Szardíniái Király' háza-
béli Hertzegek : már azólta más nevezete
ket vettek fel ezen Hertzegek , űgymínt: 
a* Chahlaisi Hertzeg, Ivreai Markéze ne
vezetet; a' Ccnevöisi Herfzeg, Astix Gróf 
nevezetei ; a' Mauriennex {Mauriánúx) Her* 
tzeg, Susai Markeze nevezetet.",, 

JBonaparteJnL 12-dikén Mediolánum^ 
ba érkezett, hová mis nap a' Felesége 
is el érkezett Parisból. Oda várták Sa« 
licetiil i s : mivel a* Tudósítások-fz^ 
rént —r- ismét valamely el igazítani való 
kedvetlenség adta elő magát* 

Bonaparte Frantzia Fő-Ve-zéf > minek-, 
eiotte Livomolm érkezett volna: oly ér-
teuriű p^mtsolatját kűldöfte az ott lévő 
FT. Konzulhoz: „ hogy minden jófzágokat* 
melyek az Angliai Királynak vagy Angliai 
Kaim íróknak ; a5 Tsáfzárnak; az Ö-roSa 
Isalzárnénak , 's az o!yan Státusok' Feje
delmeiknek és magánon állapotú Lakosaik* 
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fcak réfzére tartoznak, a* melyek hadat 
folytatnak a' Fr. Nemzettel, petsételtessen 
el, *s vétessen laistrornba. " Ezen parantso-
lathoz képest , ' meg-intett a5 Frantzia Kon
zul minden Livornói Lakosokat, főkép-
pennFrantziákat , %ogy a' nrtely jófzágaik 
vagyon ö nállok a" Frantziákkal hadako
zó Tartományokbélie.knek, nyilatkoztassák 
k i ; és rnég az olyatén vásárlási-kötéseket 
is, a' melyek 15 napoktól fogva lettek. A* 
tsomója ezen Intésnek f kemény büntetés
sel való fenyegetés. 

Bonánia* egéfzSzen az ujj Fr. Világ* 
ábrázatjára formálódik áltat. Már Nemze
ti Testőrzők is vágynak ott -fel-álüiva Fr« 
Tifztek' kórmányozása alatt. 

Hogy azonban nem oly kedvesek a* 
Frantziák a* jBonániai Megyében is' min
denütt, a5 mint magok hirdetik: rneg-tet-
ízik a* Z á r i a k ' példájából. Ezek t. i. 
fegyvert fogtak a' Frantziák ellen , és 
SzomSzédjaikat is buzdították az 5 példá
juknak követésére : mely dolgot m.eg-ért-* 
ven Fr. Generális Angzreau^ .pararitsola-
tot küldött hoszájok, hogy 3 óra alatt rak
ják le fegyvereiket; *s ezen parancsolatja 
mellé igen kemény fenyegetést is ragafz* 
tott. Arra mindazáltal semmit se' hajtot
tak a* Lugóiak; söt midőn meg-hallották, 
hogy egy tsomó fegyveres Frantziaság tö
rekedik ellenek: egy les-helybe vették ma
gokat , a* honnan tüzesen ki - rontottak &* 
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Frantziák tlíen* ?s egynehányat"el is ej
tettek belölök, a* többeket pedig mcg-fti-
tamtatták. A' meg-ölettetteknek Fejeiket 
feLfüggefztették a* Tanátsház' eleibe* Hírt 
vévénn e' történetről a' Fr. Generális, fel 
tette magában, hogy* haladék nélkül Lu» 
gó felé induljon, ?s bofzfzűt álljon annak 
Lakosain: hanem a*-Római Spanyol Kö
vet állal le-tsendesíttetett. E* meg-lé vén, 
maga az említett Követ Azara Űr9 Lúgé
ba, utazott , fs igyekezett reá befzéileni a* 
Lakosokat , hogy tennének le ellenséges 
S/.ándékjokról , anynyival is inkább, mi
vel már meg-van a* Fegyvernyugváskötés 
a* Fr* Respublika és a5 Római Udvar kö
zött: de semmire se* mehetvén vélek, 
kénteleníttetett minden foganat nélkül vifz-. 
fza-téíT&i JBonóniaba. ; Ily környülállások-
ban f Angereau Fr. Generális sok néppel 
és ágyúkkal sietett ellenek a' Lagóiaknaki 
kik, eleibe mentek ugyan az elJenségnek: ' 
de midőn látták, hogy tsak kevés idő 
alatt is sokat földre terítettek közzülök az 
ágy lí-golyóbisok: meg.Szaladtak." (Mit kö
vetett el Angercau a* Lugói&k ellen? még 
nem írják egéfz meg-ha tarozással a* Tu
dósítások. Egy Bevitacqua nevű fő Fer-
rárai Embert említenek, hogy A z , Tár-
siil adta magát a* frantziákhoz, sok Kö
vetőivel egygyütt, Lugó Városának el
rablására.)' 
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Midőn ezt már le-írtuk: akkor érke
zett a'Ftorentziai Újság, mely, a' Í r ó i a k 
nak Szörnyű sorssokat így adja, elő: Angc~ 
remi Fr. Generális, két tsapattai ment a* 
Lugói&k ellen. Ezek a* magokat el-Szántt 
Emberek, 3 óráig viaskodtak a'Frantziák-' 
kai: mely idő alatt ezernél többen hullot
tak el és sebesedtek meg közzűiök. A*Fr. 
hólttaknak és sebeseknek Száma, mintegy 
ÍÍÜO ra telt. Széljel fzoródvánn a* még 
épen meg-maradott Zo^oiak, körűi Tetet
te Angereaa a* Várost, és minekutánna ki 
Szállíttatta volna belőle az Afzfzónyokat 
és Gyermekeket: 3 óráig prédáltatta aztj, 
és megölettetett Mindent, valakinél fegy
ver találtatott. VifzSza térvénn e' pufztí-
tásból a* Frantziák Bonóniáha., le-rakták 
annak piatztzára, zsákmánynyaikat, mejy-
lyeknek soksága és különbsége, egy gaz-
dag Vásárt ábrázolt. 

Az Egyházi Birodalomnak azon re-
fzeiben, melylyeket Fr. Katonaság foglalt 
el , minden fegyvert cl-kívánt a l a k o s o k 
tól Angereau Generális. 

Genua, nagy Szorongattatások között 
vagyon, két oldalról. A' Frantziák által 
tzéJba vétetett a? fzárazonn; a* tengerről 
pedig az Ánglusok ál tal , úgymint a' kik
nek Admirálissok — af Lombardiai Zeve-
lék Jxtrént — bé-izent a* Genual Igazga
tóknak 9 hogy Ő ágyóztatni fogja- a* Vá-
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rost : ha ki nem adjak néki , az Olafz-Or-
fzági ragadoniányokból oda gyűjtött kin. 
tseket, 9s egyéb olt lévő portékáikat is a* 
Frantziáknak. Ezen kívánságának fúrnia. 
xnentomáiil azt adja az Anglus Tengeri Ve
zér: mivel — úgymond — a? Frantziákis 
xneg-rontották JLIvornánnk neutrálitássát: 
és így a* tronf, tr.onfal ütődik* 

A* Szardíniái Király* neve-napjának 
ünneplése, vérontással bélyegeztetett meg 
Alexandria1 Városában. A5 mint.t. i. al
kalmatossághoz képest való tiízteletet tet
tek volna az ott lévő Pedemontzium\ Kato
nák a* feokott helyen* nézésekre le jöttek 
a* Várból valami kétSzázig vató Frantziák. 
Ezek között találkoztak némely maga-gon-
doíatlan negédeseks k ik , a* Nép között 
nem átallották meg-nevetni *s ostoba ki
fejezéssel betsrnelni az az előtt igen "'be* 
•tses tzeremóniát. Igen nehezenn. esett 
ez némely Alexandriaiaknak, és m@g 
se' tartóztathatták magokat, hogy ki ne 
öntsék mérgeket, az ő Fejedelmeknek oly 
tsíífos Megbántóin. Fél-buzdiíltak a' Pe-
demontziumi Katonák is , és vagdalkozás-
ra menvénii a* dologi estek el egynéhá
nyaim mind a9 két réfzro! > a? míg le-
tsil lapíthatták őket költsőnösenn a' TiSzt-
je i fe" 

Mánftia ellen, ötödik prőbájokat tet
ték JúL i5*dikénn a 'Frantz iák , melynek 
Szerentsés ki-menetelét nagyoa reményiét* 
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ték, mi Tel *\ benn lévők kozzűl nreg-nyer
tek a' magok réfzére némelyeket; de a* 
menynyivel nagyobb volt -a* reménység; 
<ann.il nagyobb lett a'ízerentsétlenség: mi
vel Ők az Árulókkal folytatott tanátskozás 
és meg-állított egygyezés Szerént5 egyene
se na a'Vár*-déli réSzenek' estek'temérdek 
tsónakokon, réménylvén hogy azt véde
lem nélkül fogják találni: azonban golyó
bisok' záporának tették ki tárgyúl mago
kat , és hátulról is meg-támadtat tak, a* 
Várból ki-rontott Őrizetnek egy réfze ál
tal. Két nap tartott a* viaskodás, melybea íj 
négy ezernél is többet veSztettek ez úttal* 
Tsak 14-dik Jul. ban tudódott ki az öfzfze-
eskürés: még pedig valamint a'Haris ma
darat a* maga " Szaván fogják e l : úgy itt 
is magok árulták ei magokat az Árulok. 

f Azokból a'Batavus Katonákból, a' kik 
segítségül küldözgetődnek ^il/^fzelclörfhöz 
a* Frantziáknak, sokan Szökdösnek Tsak 
egy fél Brigadáhól is t. i. 3 Száz ember 
Szökött, el : a' mint tétetett a' Jelentés 
Jul. 8-dikán Bűgáb&mi a' Nemzeti-Gy(U 
l ésnek , ' ' • . . ,;';.'.:; • . • 

Franizia-Orfzágból. — '' . ' 
A 'Belső hadat folytatott Generálisok- , 

nak 5 úgymint Hóekének 9 Bedouviílentk , 
fs másoknak Tudósításaikat süriien botsát
tatja közre a' Direktórium, hogy anynyik 
Tál közönségesebb és Szóban forgóbb táj> 
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gyá tegye Párisbann (a* hol mindég Szük
ség van még 2* tsIIIapítálra) a* Suánoknak 
(Királyt kívántt Lakosoknak) le-tsendese-
dését. ^ Elő Számláltatja feiolök: hogy VU, 
trc Városában , 410; Aura.yhz.xi, 600 ; 
Fougeresben pedig 1400 fiintákat *s a* u 
adtak által , *s mindjárt fel-rakták a" kék 
fejér és veress fzínü kokárdákat. Továb
b á , hogy a' Normandiai Suánok* Vezérje 
Louis de Frotte el kezdett alkuba ereSz-
kedni a' maga meg-adása eránt. A' Vári-
debéliek' Vezérje Sapincau> 3 Atytjáfiai* 
val egygyütt voltaképpen meg-adta ma
gát; B caumelle nevű Vezérjek pedig a* 
VándéhéMckwtk, minthogy fegyveres kéz
zel találtatott, agyon lövettetett; nem kü
lönben Montjean, és Grandjon nevű Ki-
kÖltSzttek 9 kik a' Beaumdle házában ka-
pattattak *s a5 t. 

Tsábítóknak hirdettette ki a' Direk
tórium, az olyan Személyeket, kik az 6 
hozzá 9s a* Ministerekhez való foganatos 
járülásnak egyedülvaló Közbenjáróiul adták 
ki magokat; *s egySzersmind jelentette, 
hogy mindennap, 1.3. órától fogva" l-ig, kö
zönséges audientziát fog adni egy Tagja a* 
Direktóriumnak, *s a* nékíe bé-nyűjtandó 
Instántziák halogatás nélkül elő-mozdíttat-
nak; *sV Direktóriumnak több Tagjai is 
adnak az említett órán magános audien-
tziákat-
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• •• Pdrisbarm, ismét tziVakodás ' volt 
Jol. a*dikán, -a* Katonák es a' Kufárok kö
zött a' Maridat nevű Papiros pénzekre néz
v e , melyig éknek sorsa éppen tsak.az látta
tik lenni,mint volt azAfzfzinyátoké, melyek
nek helyébe következtek. A' Kufárok, Száz 
lívernyi Mandatot tsak 7 valóságos líver-
ben akarlak el venni a' Katonáktól is Szint
úgy mint Másoktól : a' Katonák ellenben 
Száz lívernyi Mandatot Száz valóságos lí-
vérben akartak vélek el-vétetni. A\ lár
mára öfzfze-tolakodoU Nép 9 a* Kufárok-. 
nak tulajdonított igazságot: a*Katonák el
lenben el kísértettek a5 közönséges Strása-
házhoz* 

A* Tudományokra ügyelő Frantzia 
Nemzeti Társaság oly vélekedéssel vólt? 
mintha PruSzfzus Királyi Hertzeg Henrik* 
nél találtatnék. Gresset nevű néhai Fr. Tu
dósnak Kézírása: írt tehát a" nevezettKir. 
Hertzeghez, és kérte tőle a* Gresset Ma-
nuscriptumját. A* Hertzeg azt felelte, hogy 
Szívessen teljesítené a* Társaság" kívánsá
gát ha meg volna Ö nála a* kért Kézírás? 
de-vagyon — úgymond — néície a' Dide
rot' Kézírássá, és azzal igen- örömest fog* 
Szolgálni. 

Magyar Orfzég.-
A* Tátraijáról Ml' 20-dikánn: —• 

2? Az a5 Ckevalier de Camera nevezetű Tu
dóssá a3 Portugalliax Udvarnak p kiről teg-
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napi Levelemben emlékeztem, Amerika* 
ban a* Világ' leg-magassabb hegyein kez-» 
deüe tapaSztalásit. Az után az Afrikai és 
Európai hegyeket .látogatta meg. Most 
Selmcizen fog egy ideig mulatni. Az Er* 
délfl hegyeket is öfzSze- járta már. A* ]o^J 

tő tde t Siéeridbpi fogja tölteni. Két eSz-
tendö múlva, Anglián kerefztuJ Hazájába 
Amerikába fog vifzSza térni > *s onnét fog
ja közleni 'Orográphiáját.Iff 

Erdély - Orfzdg. 
Szelénből JúL 20-dikánn : — S9 Grűr-

jwo*2 nevű Smirnai Konzulja az Angliai Ud« 
Tarnak itt tartózkodik egynehány napok
tól fogva. Addig nem is fog innen tovább 
utazni Konstdntzindpoly felé, míg bizo
nyos Tudósítást nem vehet Bukarestből 
Ts. K, Konzul Markélius Úrtól, a' pestis 
etánt, melynek Oláh-Orfzágban újra lett 
fel-támadását hirdeti a' Hír. Véle vagyon 
Gramon Űrral egy Iffju Anglus-Májor is, 
a' ki egyéb utazásain kívül, különöseim el 
akarja járni Görög-OrSzágot;' Kis-A^sidt; 
és Egyiptomot. ÍBoppe a' neve ezen IfFjií 
IVIájornak, kinek az Atytya, Kíres Bankír 
TÓIt Amsterdamban: de a' mostani Revo* 
lűtziója miatt JBatdvidnak , Angiiába köl^ 
tözött által Hollandiából*" 

„ Áltáljában Szóllván, termékeny efz~ 
tendeje, e? folyó 1796-dik eSztendÖ JE/v 
délymkf áiiibár imitt -amott tett kárt a' 
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jég, mely* oly darabokban kúllott, hogy 
^ a ' mezőn két Gyermekeket vert agyon, r$ 
^fiagy-Embereket és marhákat is sebesített 

meg. Itt Szebenhtn is- találtattak két '$ 
három latos nehézségű jég-darabok. Az 
igen meleg napokat, gyakor égi-háborúk 
mérséklik. Már hozzá kezdtek néhol —* 
a5 mint hallátik •*- az aratáshoz. " 

JBét s. 

Gróf Raznmovfzky 9 a* ki eddig Örofa 
Követséget viselt itten ^ vifzfza-hívő pa-
rantsoiatot vett kevés napokkal ez előtt 
Pétershurgbál a* Tsáfzárnéjától. 

jf Társasági Gazdáshodás* Tudomány* 
nyáhól ( Qecénomia Socialis Systemájából) 
ez a' Kérdés következik á' meg-f ejtésre? 

•Mit-kelj. meg-jegyezni a' Pénzeknek 
eredeti neveikről ? 
* Az eredeti neveik a 'pénzeknek azt fe

lentették: roenynyit foglaltak légyen azok 
magokbann abból az értzbol, a' melyből 
kélzültek. A' Római Js (Font) > való* 
siggal egy font jó rezet foglalt magában: 
midőn Servius Tullius Király kezdette azt 
verettetni.•-*- Nagy Károly Tsáfzár és Fran-
tzia Király' idejében, az az a> Knstus XStúnk' 
Születése után folyt 8-dik Századnak mása*. 
síik felébén; és a' 3>-tük'Századnak eisö 
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cfztendeibenn, egy frantzía líverben (font. 
?>an) egy font ezüst volt a? Troyesx mérték 
íxeréní, mely mértéket akkor mindenütt es
mértek fs betsűitek egéízfz Európában: mint
hogy Carnpéniánzk Troyes Városába (Ez, 
a9 régi Romaiaktól Augusto&onáimk 9s TrU 
eassesntk is hívattatott) úgy forrtak öSzSze 
az ott tartatott híres Vásárokra vagy Soka
dalmakra Európának minden Kereskedői; 
mint a' Zsidók hajdan a' Jerusálemi nagy 
inneplésekre. — Aagliáb&nn, Kristus Urunk* 
Születése xükn 1275 dik efztendötöl fogva, 
i'307-díkig uralkodott Első Edvárd Király. 
Ennek orlzáglása aiatt, egy font Sterling, 
voltaképpen egy font ezüstöt nyomott, 
egy oly mérték Szerént, mely, valamivel 
nagyobb vók a* Rómaink!, és valamivel 
kissebb a* TroyesinéL Éppen anyhyit nyo
mott a' Skótziai font nevű Pénz is eleintén. 
A* Szu (Sou ? Sol) is, mind a* Frantziáknál, 
mind Angliábcínn és Skótziáb&nn egy Szu 
ezüstöt tett elsöbenn, az az, egy uncia ezüst
nek egy hufzad réSzét; vagy egy fontnak egy 
kétfzázne^vvened réS^ét. ..— A' Róma iák
nál , nemei voltak, az első Réz-pénznek, 
a? Fontonn (As-onn) kívül: a 'Félfont 
(Sernis, vagy Semifíis) ; Egy harmadréfz 
font (Trie/zs); Egy negyedréíz font (Qaa-
drans); 's Egyhatodréíz font (Sextans"). 
Ezek is , tulajdonképpen mind meg-felel~ 
lek a' neveiknek; mert valamiképpen egy 
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jís-bm .12 Uncia vol t ; ügy egy Semisheii 
hat ; egy Triensbtn négy; egy Quadrá/is-
b a n ^ : és egy Sejctánsb&n kettő. A* Ttiens 
kiilönösenn Aes Signatumwák is nevezte
tet t , azért: mivel négy ki ülő ponto/jiok-
ka i , meg vala egygyik oldala bélyegezve, 
a' benne lévő négy unciáknak jelentésére. 
Hasonló okból a' Triens, egygyik felére-
Szén 3 kiülő pontomokkal; ar Sejctáns kel
tővel; a' Semissis pedig, S, betűvel volt 
meg-jelelve. — Ezüstből , 3 rendbéli pénz 
verettetett JRómába.n9 úgymint: Tízes (De-
narius) ; Ö tes (Quinariiis); és Harmadfe
les (Sestertius). Egy ezüst Denárius, üz 
font rezget ért leg-elsőben; egy Quinárius 
ötöt; egy Sestertius pedig harmadfelet, 
mely ugyan tsak ebből az okból, H. S. 
vagy II S. (duos Asses et Sernissem • 
két Asi és felet jelentő) betűkkel volt meg 
jegyezve. A ' Denáriusoknak egygyik ói-
daljokra két vagy négy lovas Szekér, né
ha pedig a'Győzedelem Istenafzfzony' Ké
pe volt ki-formálva, *s ugyan azért ne
veztettek : Bigatusoknak i s , Quadrigatu-
soknak, és Victonatusokiiak. — Árány-pen-
zök eleintén tsak egy volt a' Rómaiaknak 
és Aureusnak (Aranybólvalónak) nevezte
tett , hanem későbben két kissebb betsű 
arany-pénzek is verettettek: és már akkor, 
az az Arany-pénz 9 mely annakelőtte Au* 
reusnak hívattatott , Solidus (EgéSzfz) ne* 
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vezetet kapott 9 • hogy meg-lutlönböztetöd-
luessék a* más kettőktől, melyeknek egy-
gyike; Semissis (Fél); a* másik pedig, Tre~ 
missis vo l t , névvei is, valósággal is. 

JÍ.Z eredeti név által jelentetett eredé* 
ti válóra (betse) a' Pénzeknek , igen meg* 
változott iclö-jártáyal; A5 Római As p. o.$ 
a' Közönséges-Társaság' el- enyéSzésénék 
ideje felé tsupánn egy hiifzQnnegyedréfzét 
foglalta már magában az egy font jó réz
nek ; nem nyomott t. i. többet fél unciá
nál. Hufzonhat efztendokkel ez előtt, egy 
Angliai Font és Szií, tsak egyharmadra* 
Szét momla már annak az ezüstnek, .|a* 
menynyit nyomott vó!t leg-elsőben; a* 
Sk'íiziai Fontban pedig nem volt több as 
elöbbeni váloraból, egy 36 od réfznél; és 
a' Frantzia iíverben, egy hatvanhatod réSz-
né!. — Itt mármost ez a* Kérdés adja elő 
magát: 

A" Pénzek* eredeti válóra (hetsé) meg~ 
kissebbedésének5 hűl kell keresni az okait? 

A9 Portqferrajoi Kikötőhelyét Nagy-
Hetruriának az Anglusok elfoglalták: va
lamint a' Frantziák a* Livornóit. 

* » > & < > * • 
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