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~iniari, copitele g1obulate; inaintea 1~i, o cunună. c.p.e. 
AR. Tetra~bml. 24%25 mm 12,94 g (1637). Of. K.Pink, .!ll! 
Manzprlsung der Ostke1ten und ihrer NachbaDD /Dissertatio
nea PaD.Donicae, Ser.II,fasc.15/, Budapesta, 1939, p.46 şi 
pl.III, nr.56, din tezaurul de la Oriciova 1 r.Lug~j. 

113. Av. Capul lui Zeus i~rb, ca mai sus. O.p.e. 
liv. a~ţ ca mai sus, cu coif1 inaintea calul.ui, ·:· • 
O.p.e. 
Ali. Tetradrahd.. 24-%25 - 13,;2 g (163?) ... ~ip -ei.Uar. 

114. Av. Capul lui Zeus· iaberl:l oa ll8.i aua, · dar mai rudill8lltar; 

gura ·reclatl p~ trei puncrte. C.p.e. 
liv. Olllre~ oa mai eua 1 clar flrl coif; calul cu coama şi 
copitele r;lobulate. Sub botul calului ~: ; intre pioioere
le uterioare şi sub burta calului cite o globu.ll. C.p.e • 
.AR. Tetradrahd. 23%24 llllll 12,83 g ( l6J?). Tip similar. 

115. Av. Capul 1111 Zeus imberb ca mai sua. O.p.e. 
liv~ .Oll.lreţ ca lllll1 sua, avînd în faţl o globull; calul cu 
coama radiatl şi copitele globulate. Sub botul calului:~; 
cite două globu~ ~t~ picioarele anter.Loaxe şi sub bur
ta calului. C.p.e. 
Ali. Tetradrabd. 24 lll.lll 12,7:~ g (163?). i'ip siailar. 

Tezaurele de la Videle, reg. Buou.retti. 
In prillllvara anului 1958 1 ou prilejul construirii unei lo

ou.ţnţe pe "DruiiiUl Jlaiduoilor" 1 in satul Furouleşti 1 co•• Videl.e 1 

reg.Bucureşti, s-au glsit, dupl cîte se afirmă, doul tezaure 
monetare : unul (A) al.cătuit din tetradrahma ale oraşelor Maro
nea Ş1, Tb.aaos, mai ales emisiuni tirzii şi imit.aţ11, altul (B) 
cuprinzînd drahme ale oraşului Dyrrhaohium şi imitaţii al.e ace
loraşi monede. Informaţiile de mai sua au fost relatate de Ata
nasie Caraciciu din Buclll'8şti 1 de la oare s-au achiziţionat în 
anul 1959 monede1e respective. 

Urmează des~rierea celor două tezaure. 



fTru.s.'e Tbraoiei 
Maro nea 
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A 

TBRACIA 

ll6. Av. Capul lui Dion;ysos spre dr., ou cununa de iede~ al

cătuită dill două flori, trei frunze sus şi doul frunze 
;jos. 
Rv. A 1 o NYI.OY 1n dr.de sus in jos; - I\i H Po .J: ( I: iniţial 

nu a fost imprimat pe flanul monedei) 1n st .de sus in ;jos; 
MA PO N 1 Tn. N ·1n exergl. Dionysos in picioare spre st. ,ţi- . 
nind 1n dr.un oiorol:line de strJ.Jgure, 1n st.două beţe de 
narthex şi hlamida rlsuoită. pe braţ. In cimpul st.monogra-
mul 1'11' ,in oi111pul. dr. 'It • · 
.AR. Tetradrahmă. 29 mm 16,18 g (1581). Emisiune datatA 
după 148 i.e.n. 

Insul.ele Tbraoiei 
Tb.asoa 

117. Av.Capul lui Dion;yaos spre dr., purtind cunună de iederl 
ou două flori, trei frunze sus şi două frunze jos. 
Rv.HPAJ<./\EOYtin dr.; I51THPOI. 1n st. (ambele de sus in 
jos) 1 0 A t 1 n N 1n exergl. Herakles gol in pioioare spre 
at., ţinînd mina dr.rezemată in lllăoiuoă şi blana leului 
dill Nemea pe braţul st. In ci111pul st. M 

.AR. Tetradrab:Jal. 30x3l mm 16,62 g (1.581). Eaiaiuno dupl 
148 i.e ·.n. 

118. Av. Oapul lui Dion;ysoa oa mai sus. 
Rv. HPAKHOYIIII.S'lTHPOilleAI:ISl.N oa mai sua, ou litere 

· globulate. H~rakles ca lll&i sus; in oi11pul st. K 
AR. Tetradrabllll.. 3ox3l mm 16,82 g (1.581). Aceeaşi datl. 

119: Av. Capul lui Dion;ysos oa mai sus, ou figura mai mare. 
Rv. ltPAI<hiOY.i:l[ UlTHJ-oriJ0AI:IitN .oa mai sus; aceeaşi 
siglă • 
.AR. Tetradrahmă. 29x3o mm l6,18 g (1.581). Aoeeaşi dată. 
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12o. Av. Capul lui Dioeyaoa oa mai aus1 exeouţie mai rudimen
tară. 

Rv. H P A K" E O Y t. /1 J:' Sl,. l-1 P O I /1 0 A E. 1 .n. N 

cimpul st. sigla 1'1 • 
.Ca mai SUSI 1n 

AR. Tetrad.rahml. -">x32 111111. 16 1 28 g. Uzatl (1581) • Emisia
ne tirzie sau imitaţie barbarizatl. 

121. Av. Capul lui Dioeysos oa mai sus, ou efigia mai mare, 
execuţi~ mai reuşită; oununa de iederă ou doul flori mari 
şi aite trei frunze sus şi jos. 

·' 

Rv. Hf'AK/IEOYI\IIJlTHPO.r/jeAtlilN .• Ca mai sus; in 
oimpul. st. M • 
AR. Tetradrabml. 3ox31 DlBl 16, ?1 g ( 1581). Emisiune tir
zie. 

122. J.v. Capul. lui Dioeysos oa mai sus, dar ou figura mai mi-

oă, iar cununa de iederă au două flori, trei frunze sua 
şi două frunze jos. 
Rv. HPAKAe.OVl:l!.tnTHPOI!iOAI.IftN • Ca mai sus; in oimpul 

st.monogramul ~ ~ 

AR. Tetradrab.mă. 3ox31 111111. 16,79 g ( 1581). Emisiune după 
148 i.e.n. 

123. Av. Ca mai sus. 
Rv.HP~KAE:O'I'tjltrtTl-IPOE/I0AIIftN • Oa mai sus; ace-
laşi monogram. Literele globulate. 
AR. Tetradrahmă. 30 mm 16 18o g (1581). .Aceeaşi dată. 

124. Av. Ga mai sus. 
Rv. HPAKAEOY:t:/)z:Jl.TI<IPO!./jGAI.IJlN • Oa mai sus. 
AR. Tetradrahmă.. 3lx32 IDIIl 16 ,6o g (1581). Aceeaşi dată. 

125. Av. Ca mai sus. 
Rv. f!PAKAEO't'.tl/ :tn.T"t-Hox/1 eAI:.IJtN • Oa mai sus. 
AR. Tetradrahmă. 32x33 mm 16,37 g. Uzată (1581). Aceeaşi 
dată. 

126. Av. Ca mai sus. 

Rv. HPAI(t'IEOYI.I/r.n.THPO.t//flAl:IAN ,.Ca mai sus • 
.AR. Tetradrahmă. 31x32 mm 16,33 g. Foarte uzată (1581). 
Emisiune tîrzie ~au imitaţie barbariz~tă. 
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127. Av. Ca mai sus. 

Rv. 11PAKI\I: O 'I'I.l!.'fStTt-~l'O:t/10AxiSl~ • Ca mai s us 
AR. Tetradrahmă. 29x32 mm 16,38 g. Uzată (1581) . Ac~l;fllaşi 

. observaţii. 

128. Av. Ca mai sus. 

Rv. HPt\'K/\EO"'~ 11 HLTfiPOZ' j/ GA.t: 1 SlN • Ca mai sus. 

AR. Tetradrahmă. 31 mm 16,62 g. Uzată (1581). Aceleaşi 

observaţii. 

129. Av. Ca mai sus ; 'figura mai mare. 
Rv. HPII.KIHOY! il !flTHPOI:JI0AIIn.N • Ca mai sus • 

.AR. Tetradrahmă. 3lx32 mm. 16,7o g (1581). Aceleaşi obse.l'
vaţii . 

13o. Av. Ca mai sua. 

Rv. tiPt\K/\EO'I'IjjinnlPOt 1/0AIIJlN • Ca mai sus. 

AR. Tetradrahmă. 29x3o mm 14 , 57 g ( 1581). Aceleaşi ob
servaţii. 

131 . Av . Ca mai sus. 

Rv. +IP I' K/\ f: OYt.fl-llTHP0 !. /10A t.l llN • O a mai sus. 

AR. Tetradrahlllă . 29 mm 16, 27 g (1581). Aceleaşi observa
ţii. 

1 32~ Av. Ca mai sus. 

Rv. H P~ K /\EO Y XII .'fllTiiP 0 %.11 t>AI.1l1N • Ca mai sus ; in 
cimpul st. M • Literele drepte. 
AR. Tetradrahmă. 33x34 mm 16 ,47 g. Uzată (1.581). Aceleaşi 
observaţii. 

1}3· Av. Capul l ui DioJlY&os ca mai s us , ou 'figura mare ; cunu
na de iedem cu doul flori fi oite trei frunze sus şi j os. 

Rv.-P~KI\EOY t!lrn.THPOI"U<:>AI.InN • Ca mai sus. 

AR. Tetradrahllă. }o mm 16,67 g. Uzată (1581). Aceleaşi ob
servaţii. 

1 34. Av. Capul iui Dionysos ca mai sus; cuntma de iederă ou 
două. 'flori şi c i te două frunze sus şi jos. 
Rv . HPUt~ron:j\~nTHPOJ:II0Al:lnl'l • Ca mai sus. 
AR. Tetradra.hllll. 3lx32 llllll 16,52 g. Uzată (1.581) .Aoeleq1 
observaţii. 
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1}5. Av. Ca mai sus. 
Rv. HP,\KJ\IOVJ: II~$1TtfPOf:lloAIInN • Ca mai sus, lite-
rele foarte mari. 
AR. Te'tradrahmă. 29x3o mm 16,3o g. Uzată (1561). Ace
leaşi observaţii. 

136. Av. Capul lui Dionysos ca mai sus, ou figura mică,iar cu
nuna de iederă ou două flori, trei frunze sus şi două jos. 
Rv. HPAKAEO'I'.tj/l:SlTHPot:II0Al:lstj\j . • Ca mai sus; lite
rele globulate ; in cimpul st. i·: 
AR. Tetrad.re.h.laă. 31 llllll 16,64 g. Uzată (1561). Aceleaşi 
observaţii. 

B 

ILLYRIA 

Dyrrba?hium (emi~iunir din perioada 229-loo i.e.n.) 

137. Av. - NltKoi • c.p.e. Vacă spre dr. ,ou un viţel oare suge; 
in exergl oirmă de oo~bie spre dr. 

Rv. Avvj-HnoY • O.l.e. Dublu pătrat instelat,impărţit 
in două compartimente. 
AR. Drahmă. 17xl8 mm 3,19 g. Desoentrată (1581). Numele 
magistraţilor& av. MENII:J<Ol:, rvoAPXInno'( • A.llaier, Die 
Silberprligung von Apollonia und Dyrrhachion, in Numisma
tische Zeitschrift, 41(19o8), nr.l44. 

138. Av. P..HN- . • c.p.e. Ca mai sus; acelaşi simbol. 

Rv. -1-lx•n!nov .c.1.e. 
AR. Drahmă. 16 rom 3,o7 g. Desoentrată (1581). Aceiaşi ma
gistraţi. 

139. Av. MI:NI!K- • C.p.e. Ca mai sus. 
Rv. 4'fP!A-H- .C.l.e. Ca mai sus. 
AR. Drahmă. 16x18 rom 3,28 g. Desoentrată ( :581). Ace

iaşi magistraţi. 
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l4o . Av. Mii N t l:l<o~ • C. p.e . Vacă şi viţel oa mai sus ; în c împ 
s us· porumbel spre 
Rv. 4l"fP !At ol l'i v j.nOY 

AR. Drahmă. 16xl7 

dr. 

O. l.e. Ca mai sua. 
mm 3,16 g (1581). NuiOOle magistra~Hor: 

aV.MEI'It:rKot. ,rv. AIO"''UtOY • A.Maier, op.cit., nr. 2ol. 

141. Av.Mr:Ntt.l(OJ. C. p. e. Ca mai sus; ace.i.aş~ simbo~. 

Rv . 4Y P I~•oj N Y I:tl oY • Ca mai sus. 
AR. Drahmă. 16 mm 3 , 32 g (1581). Aceiaşi magistraţi. 

142. Av. MENtlKOt C.p . e. Ca mai sus . 
Rv • .ovPj.Otoi~'~ Y I - • c . r .e . Ca mai sus. 
AR. Drahmă . 17xl8 mm 3, 36 g. Desoentrată (158l).Aoe iaşi 
magistraţi. 

143 . Av.MENILKO! . C.p .e. Ca mai s us . 

Rv.-l.o•oJ~'~'I'It.•o - .o.1.e. Ca mai sus . 
AR. Drahmă. 16xl8 mm 3,1o g. Descentrată (l58l).Aoeiaşi 
magistraţi. 

144. Av. MEI'IIlKOL .C.p.e. , Ca mai sus. 
Rv.-1-IN'(j:~:~o- C.l.e . Ca mai sus. 
AR. Dr~. 16xl7 mm 3,o8 g. Descentrată (1581).Aoeiaşi 

magistraţi. 

145. Av.l'oiEI'II[KOi: O.p.e. Ca mai sus . 
Rv • .AVPI-jt~Yf%tOY • C.1.e. Ca mai sus. 
AR. Drahmă. 17 mm 3,19 g. Descentrată (1581). Aceiaşi 
magia traţ i. 

146. Av. MI:Nt%1<0.t C.p.e. Ca mai sus. 
Rv. bYP IA>tOH- .O.l.e. Ca mai sus. 
AR. Drahmă. 16xl8 mm 3,o8 g. Descentrată (158l).Aceiaşi 
magistraţi. 

147. AV.I\IIENI~ltO.t C.p.e. Ca mai sus. 
Rv. -\···\11~\tto- .c.1.e. Ca mai sus. Legenda în parte 
neimprimată, în parte ştearsă prin uzare. 
AR. Drahmă. 16x18 mm 3 1o6 g. Desoentrată şi uzată (1581). 
Aceiaşi magistraţi. 
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148. Av. MEI'II I .... C.p.e. Ct;!. mai sus. 

Rv. -IL~' ojcWI- c.l . e. Ca. mai sus • 
.AR. Drahmă. 15xl7 mm. ~,1.3 g. Desoentrată (l58l).Aoeiaşi 

magistrat; 1. 

14·9• AV. MiiNII KOI .C . p.e. Oa. mai S US o 

Rv. -1-jNYjtl.. .C.l.e . Ca mai sus • 
.AR. Drah.Diă. 1.5xlB mm. 3 9 21 g. Desoentre.tă şi uzată (1581) . 

Aceiaşi magistrati• 

15o. Av. MENII KO- .. Vacă şi viţel ca mai sus; in exorgK , fulger 
aşezat orizont;a.l; cimpul de sus ne1.mprimat1 ieşind afară 

din :!!lanul 1110nedei.. 
Rv . L\'YP!t<M \HI JNox. .ca. ma i sus . 
AR. Drabmă. l6xl7 ·mm ~.3o g. Descentrată (1581). Numele 
ntagistraţilor l av.MHI I IKOt ,rv. I<,AI\I\ONO'f: .A.Maier,~.,cit., 

nr.2,56. 

1.51. Av. M cNit~<ot.C .p.e. Ca mai s uB , dar in cilllpul de sus 
Victorie în zbor spre dr., i ar în exergă şters. 
Rv. v-1-1-p~o% .c. l.e . Oa mai s us. 
AR . Drahmă. l?xl8 mm. 3 ~l g. Desoe~trată şi uzată(1 58l). 

Aceiaşi m agistraţi 

15~. 1\.V ........ ot: .c.p "": ts· iD 
f gurâ f~:~ud.< ină " · 

c). >'l "" Kl '"' 
AR. .Drab.m • -(:do ş.~. uz tâ(l5 1). 

Numele magistr av J.lor: av.MENt.:~<.o ,rv. AiKi tK OY .,\~. !:i.''er, 
~l.t,, n:r..278 . 

... _.,. A .MiN11.k.Ot .c.p.4:l Cn ual 1.1u ; acoluşl. simboJ.. 

Rv. -J II Y\~111- .c.l~e .... a mai ;ua. 
AR. Drahmă. 16x18 mm ; 1 o8 g. uescentrată ( l58l).Aoe iaşi 

magistraţi . 

l:.A. Av. -111 111< 0 1 .C.p.e. 'a mai sus. 
Rv AY-1-lKl.t [KoY .C.l.e. Ca mai sus . 
AR. Drahmă. 17 rom 3 ,1? g.Descentrată ( l58l).Aceiaşi magis
traţi. 
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155. .lv. NfNiti(O!; c.p.e. Ca mai sus. 
Rv. ăY-1-jlm:JI<oY • C.l.e. Ca mai sus. 
AR. Drahmă. 1? mm 3,23 g. Desoentrată (1581). Aceiaşi 
magistraţi. 

~ 

156. Av. I'YIEN•z.~<o •• c.p.e. Ca mai sus; simbolul şters. 
RVo-1-ll<tXjiiO- • 0.1 .e , Ca mai sus . 
AR. DrahM. 16x17 mm 3, o2 g. Desoentrată şi uzată(l58 1). 
Aceiaşi magistraţi. 

157. Av.~n••uo •• C.p.e. Ca ' mai s us; simbolul neimprimat. 
Rv. ~"rPj-j-··jl<oY • C.l.e. Ca mai sus. 
AR. Drahlllă. l?xl8 mm 3,51 g. Descentrată şi uzată(l.58l ) • 
Aceiaşi magistraţi. • 

158. Av. -l'i•tko~ • c . p.e. Ca mai sus ; simbolul vizibil. 
Rv. M4'1-1- lko\ 
AR. Drabmii. 
aagiatraţi. 

• C.1.e. Ca mai s us . 
16 mm 3,21 g. Desoentrată (1581) . Aceiaşi 

159. Av. M ENlt.I<O- .c.p.e~ Vaoă şi viţel ca mai sus; in dr . o 
făolie, in exorgl un . ciine alergind spre dr. 

Rv.AYP!+IIMI- • O.l.e. Ca mai sus. 
AR. Drabllă. 16xl? mm .;,o? g. ]}o)scentrată (1.58l).Numele 
magistraţilor: av. MENI% koi ; 1'\ .4oJflnT,o. • A.Maier,op. ci1 
nr.}96. 

l6o. Av.IY!fNiti<O- .ca mai s us; aceleaşi simboluri. 
Rv.~"~'"H.AnjTA • C.l.e . Ca mai sus. 
AR. Drabmă. 16 8 m.m 3,46 g. Desoentrată (1.581) . Ace
iaşi magistraţi. 

161. Av. ME~It:I(O% .ca mai sus, dar exerga neimprimată pe f la
nul monedei. 
Rv.AY~/+1\fl-\- .C.l.e. Ca mai sus. 

AR. Drabmă. 16xl7 mm 3,38 g. DesGentrată (158l).Acei~ 
magistraţi. 
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162. .A.v. +tMlN .c.p.e. Vaol şi viţel ca mai sus; in ci111pul de 
sus caou1 lui Belios spre dr. 

Rv. AYPIMijNII l:ltOY .c.l.e. Ca aai sua. 
AR. Dr~. 16x17 lllll 3,11 g. Deaoentratl (1.581). Numele 
maaiatraţilora av.-.\flnN ,rv. ME'NI%MV. A.Maier, op.oit., 
:nr.~6. 

163. Av.4>1".1'1 N • Oa aai sus; ece1aşi simbol. 
· Rv.~~··i'""l tiCoY • Legenda parţial ştearsă. Ca 118.1 sua. 

AR. -Drahml. 16xl8 aa 3,14 g. Desoentratl şi uzată 
(1581). Aceiaşi magistraţi. 

164. Av. <?11\.l'lN • c.p.e. Ca lllai sua. 
Rv. b.Y P jMt\!Ctj t. KOY .O.l.e • Ca -.1 sus • 
.AR. Drahlll. 18 ma 2,95 g. Av.descentrat (1581). Aoe
iaşi magistraţi. 

l6!h Av •• , ~1\111 • C.p.e. Ca mai aua.· 
Rv. A'I',IIIUIM-J- • O ~l.e. Ca Ilai. .tus. 
AR. Drabal. 1Bx19 mm 2, 94- g. Desoentratl ti uzati0-581). 
AceiaŞi magistraţi. 

166. Av •... nN • Ca mai sus; illlbollll Jtlera. 

167. 

Rv. _ p-.4E!Nti- .C.l.e. Ca mai SIUI. 
AR. Drahm!. 1?xlB mm 3,1? g. Deseentratl şi uzată(l581). 
Aceiaşi magistraţi. 

Av,~Jflll.N. O.p.e. Ca mai sus; aoelaşi simbol. 
Rv. A'(PI-1"'1 t.KcY • C.1.e. Oa mai sus. 
AR. Drahmă. l6x18 mm 3.,o6 g. Descentrată (1581). Ace-
iaşi magistraţi. • 

168. Av.~I/\SlN .c.p.e. Ce. mai eus. 
Rv. -1-li!NII.t~oy • C.l.e. Ca mai sus. 
AR. Drahlll! 1?xl8 m.m 3,14 g. Desoentrată şi uzatl( 1581). 
Aceiaşi magistraţi. 

169. Av.c4>JAS7.TAJ: .c.p.e. Vacă şi viţel ca lllai sus; in dr.spic 
( ?) 

RV • A'I'P.\ Klli 1 ANO! PQE • C.l.e .• 
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AR. Drallmă. 18 ~ 3,28 g. Uzată (1581). Numele magistraţi
le~: av.<fi/\/1Tt\1 1 rv. KJ\!;ANopo.t .A.Maier,op.cit., nr.25B. 

17o. Av • .:.FNnN. C.p.e. Vacă şi. viţel ca mai sus; in ci-mpul st. 
spic, in cimpul dr.făclie, in cimpul de sus bonetele in
stalate ale Dioscurilor. 
Rv.A"l'P\-1-1/A .C.l.e. Ca mai sus. 
AR. Drallmă. 18xl9 mm. 3,21 g. Descentrată (1581). Numele 
magistraţilora av • .:. E N QN ,rv ·'*'' M 1 A .A.Maier,op.cit., 

nr.376· 

171. Av.:eNnN .o.p.e. Vacă şi viţel ca mai sus; in cimp . sus 
o acvilă cu aripile intredeschisa; in exergă ciine aler
gi.nd spre dr. 
Rv.f&'I'PI-hOIAAjMoY .C.l.e. Ca mai sus. 

AR • . Drab.llă. 17xl8 mm 3, 24 g.• Des centrată ( 1581). Numele 
magistraţilor a av. ~ ENnN,rv. +11\0A A MOY .A.Maier,op.oit., 

.nr-388· 

172. Av • .:eNnN .oa mai SlJ;Bi aceleaşi simboluri. 
Rv. A'~'PI· .. I·AjMOY .c.1.e. Ca mai sus. 
AR. Drabml. 17xl9 mm 3,2o g. Desoentrată şi uzată (1581). 
Aceiaşi magistraţi. 

173· Av. -ENnN .o.p.e. Ca mai sus. 
Rv. 6VPI+11\ojo-J- .C.l.e. Ca mai sus. 
AR. ~ran-I. 16x17 mm 3,28 g. Desoentrată (1581). Aceiaşi 
magistraţi. 

174. Av • .:EN.ItN .o.p.e. Ca mai sus,d,ar exerga iese din !lanul 
monedei. 
Rv. -YPl•II\OjoAj- .C.l.e. Oa mai sus. 
AR. Drahmă. l6x17 mm 3,36 g. Descentrată (1581). Aceiaşi 

magistr:aţi. 
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175. Av • .=nHlN.O.p.e. Vacă şi viţel oa mai eus1 in cîmpul de 

sus, acvilă cu aripile deschise deasupra unei bare orizon
tale; in cimpul dr., teacl de arc aşezată vertical, ou ca
pac ascuţit şi curea. 
Rv. -\JCAPOln•INo't' .o.l.e. Ca mai sus • 
.AR. Drahal. 18 IDDl 3,26 g. Desoentrată ( 1581). Numele ma
gistraţilor: av • .: EN ntt ,rv. )(APsnlf&OY .Cf.A.Ilaier,op.oit., 

nr.4o5. 

Imitaţii ale drahmelcr oraşului Dyr.rhachium 

1?6. Av.l .... K03 ,deasupra nedescifrabil. C.p.e. Vacă spre 
dr. ,cu un viţel care suge. 
Rv. N\-\ko .c.l.e. Dublu pătrat instelat, împărţit in 
două compartimente; în st. •Î!l locul unei părţi din legen
dă, măciucă aşezată vertical. 
AR. Drahmă. 16:xl8 mm 2, 72 S• . Desoentrată şi uzată( 1581). 
Imitaţie a unei ~ a oraşului· Dyrrhachium, purtind 
probabil nulliele magistratului ME'NitKo%pe av.şi MENaxtc.oY 

pe rv. 

MoD,ţtde dacice 

I mitaţii ale tetradrah.mei lui Filip II 

177 . Av. Capul lui Zeua laureat spre Cbt.~ nf].isere remarcabi
lă. 

1?8. 

Rv.+lfllnlrl.l C.p.e. Ollăre~ la t.rap spre dr., ţinind. cu 
o mină hlţurpA, cu. oeal,a1tă o ramuri lungă de pala. Linia 
solului indioatl. 
AR. Tetra~. 24 mm 1j ,9o s (1552). Inceputul sec.III 
i,;e . n • 

. , 
Av. Capul lui Zeus laureat spre dr.l execuţie mai rudimen-
tară. c.p.e. 
Rv. t1!1Y Călăreţ la trap spre .st .• , ţinînd ou mîna st.băţu

rile, mina dr. ridicată. Sub cal • ; înaintea lui, 
AR. Tetradrahmă (?) • 24 mm 11,28· g. Uzată (l55?).Seo. II I 
î.e.n. 
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Av. Capul lui Zeua laureat apre dr., atilizat. 
Rv. Călăreţ spre dr. ,ou ooi:f pe oap, sohelll8.tizat ' calul 
cu corpul gros, cabratJ are coama globulată şi copitele 
triu..nghiulare. Linia solului indicată. 
AR. Tetrad:t:ahmă• 24:z25 mm 12,78 g. Reversul oonoav 
(1596). Sec.II î.e.n. Cf.Const.Koisil, Uonet!le Dacilor, 
in Buletinul Soc.numismatice romine, XV(l92o), p.7o,fig.7 
(tip IV,Dobreşti). 

18o. Av. Capul lui Zeus laureat spre dr. ,stilizat, cu gitul 
ingust. 
Rv. Oăllret redat prin trei pu..note, la trap,spre at.Ca
lul cu bdtul lltăret,o.ruPa rotundă, copitele globulate. 
AR. D~alull. 2o:z21 ID.IIl 7,84 g. Revereul utor ooncav(l587). 
Const.llo.isil,op.oit., P•7o, tip V. 

181. Av • . Ca mai ~us. 
Rv. Oa mai sus. 
AR. Did.rabllll. 2} mm 7,81 g. Reversul uşor conoav (1587). 
Tip similar. 

182. Av. Capul lui Zeus oa Jaai sus, gîtul invizibil. 
Rv. Călăreţ redat prin două puncte ,la trap,spre st.Calul 
ca mai sus. 
AR. Didrahllll. 22:z23 ID.IIl 7, 63 g. Reversul uşor conoav 
(1536). Const.Koisil, op.oit., p.7l, fig.l2. 

183. Av. Capul lui Zeus ca mai sus, mai stilizat. 
Rv. Oălăre~ oa mai sus. 
AR. DidrahJil. 2lx22. mm 7, 48 g. Reversul oonoav ( 16o6). 
Oonst.Moiail,op.oit., p.71, fig.l3. 

Illitaţ11 le tetrad.rahmei lui Fi~ip III Arrhidaeus 

184. Av.Oapul u1 11 ro.kles tinăr spre dr. ,cu pielea leului din 
iieaaea. O. • o. 
Rv.M111110int in cimpul dr.de sus in jos. Zeus lau-
reat 1' tron ou spătar spre st., ţ;inind în dr. 
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